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RESUMO 

 

As universidades públicas brasileiras são vistas como espaço genuíno de geração e 

disseminação de conhecimento, isso através da pesquisa, do ensino ou da extensão de suas 

atividades para o desenvolvimento humano, por meio da geração e aplicação do 

conhecimento. Porém, os resultados alcançados por estas muitas vezes deixam de ser 

medidos, principalmente em seus processos de apoio, não ficando claro se o desempenho 

atende a expectativa dos usuários, sendo preciso atuar para identificar as causas básicas, 

propor e implantar melhorias que auxiliem na busca pela melhoria continua nos serviços 

ofertados e na satisfação dos seus clientes. Este trabalho teve por objetivo a análise da 

aplicação de um modelo de avaliação da Qualidade (ServQual) em uma biblioteca 

universitária que atende a uma unidade acadêmica de uma Universidade Federal, com vistas a 

identificar os possíveis gaps nos serviços prestados a comunidade acadêmica universitária 

atendida pela mesma, a partir da realização de um projeto de melhoria de processos. Conhecer 

os seus processos, organizá-los, estruturá-los e realizar avaliações da qualidade dos serviços 

faz com que as organizações públicas melhorem seu desempenho, além de ser parte integrante 

dos objetivos de programas do Governo Federal que buscam alcançar melhores resultados nos 

serviços prestados ao cidadão. A aplicação do estudo de caso foi suportada por uma revisão 

da literatura sobre a qualidade no serviço público, o mapeamento e melhoria de processos e 

sua aplicação, a identificação de conceitos, métodos e ferramentas que dão suporte na 

melhoria do desempenho em serviços e na verificação da percepção da qualidade, aplicados 

ao contexto organizacional estudado. Utilizou-se como instrumento de pesquisa uma 

adaptação da Escala SERVQUAL, que compara expectativas com percepções dos clientes em 

relação a cada atributo identificado nos serviços prestados pela biblioteca universitária. Os 

resultados obtidos por esta pesquisa demonstraram a importância da avaliação da qualidade 

em serviços e a contribuição de iniciativas voltadas à qualidade em organizações públicas, 

que podem utilizar este estudo para aplicação em contextos similares.  

 

Palavras-chaves: Melhoria de processos. Qualidade. Servqual. Avaliação. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Brazilian public universities are seen as genuine area of generation and dissemination of 

knowledge, that through research, teaching or extension of its activities for human 

development, through the generation and application of knowledge. However, the results 

achieved by these often fail to be measured, especially in their support processes, not making 

it clear whether performance meets the expectations of users, being necessary to work to 

identify the root causes, propose and implement improvements that help in search the 

continuous improvement in the services offered and customer satisfaction. This study aimed 

to examine the application of a quality assessment model (SERVQUAL) in a university 

library that caters to an academic unit of a Federal University, in order to identify possible 

gaps in services to the university academic community served by same, from the realization of 

a process improvement project. Knowing your processes, organize them, structure them and 

conduct assessments of the quality of services makes public organizations to improve their 

performance as well as being an integral part of the program objectives of the Federal 

Government seeking to achieve better results in the services provided to citizen. The 

application of case study was supported by a literature review on quality in public service, 

mapping and process improvement and its application, the identification of concepts, methods 

and tools that support performance improvement in services and verification the perception of 

quality, applied to the organizational context studied. It was used as a research tool adapted 

from the SERVQUAL scale, comparing expectations with customer perceptions of each 

attribute identified in the services provided by the University Libraries. The results of this 

research demonstrated the importance of quality assessment services and the contribution of 

initiatives aimed at quality in public organizations, which can use this study for application in 

similar contexts. 

 

Keywords: Processes improvement. Quality. Servqual. Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Com o crescente aumento da competitividade entre as organizações e a diversidade do 

contexto cultural, político e econômico dos diferentes países, as universidades passam hoje 

por um acelerado processo de transformação, enfrentando problemas praticamente 

semelhantes em grande parte por conta do lento processo de transformação de suas estruturas 

internas, muito baseadas ainda em um alto grau de hierarquia e consequente lentidão na 

resposta as demandas de sua comunidade acadêmica e demais clientes. Essa constatação parte 

da análise de algumas instituições de ensino superior que, como as universidades brasileiras, 

também enfrentam um conjunto de pressões e demandas crescentes Colossi et al (2011), 

muitas das quais contraditórias e de difícil resolução, o que caracteriza uma situação bastante 

complexa. Segundo Alvarenga et al. (2013)  a complexidade dos mercados e as exigências 

das diversas partes interessadas vem exigindo das organizações publicas e privadas uma 

maior eficiência na execução de seus processos, através do conhecimento dos mesmos, 

melhor controle e avaliação destes, e um ganho de qualidade através da prestação de melhores 

serviços e da avaliação para melhoria desses serviços prestados aos seus clientes internos e 

externos. Para Brito et Al. (2011) as bibliotecas universitárias também vem buscando a 

excelência na realização de suas atividades e processos, sendo particularmente integradas a 

estratégia das universidades públicas, que também estão nessa busca pela qualidade, com 

maior ou menor sucesso, mas isso se deve por estas impactarem diretamente na avaliação 

preconizada pelo MEC e por outros órgãos avaliadores da qualidade no serviço público. 

A necessidade de melhorar os processos organizacionais vai de encontro a busca pela 

oferta de serviços e produtos de maior qualidade percebida, e isso reforça a busca pelo 

conhecimento dos processos e atividades da organização, o que remonta os primórdios da 

revolução industrial. A organização orientada por processos surgiu como a forma 

organizacional dominante para o século XXI (HAMMER, 1996). Desde os autores mais 

clássicos como Hammer (1996) e Davenport (1994) até os mais atuais como Campos (2013) 

constatam uma tendência de mudança da estrutura por funções, que foi a forma 

organizacional predominante nas empresas do século XX, para uma reorganização das 

mesmas em torno de seus recursos e fluxos ao longo de seus processos de operação com fins a 

ofertar melhores produtos e serviços ao seu cliente final. A própria lógica de funcionamento 

das organizações está passando a acompanhar a lógica desses processos, e não mais o 



17 

 

raciocínio compartimentado da abordagem funcional. Segundo Gonçalves (2000), as 

empresas que estão procurando se organizar por processos, buscam maior eficiência na 

obtenção de seus produtos ou serviços, melhor adaptação à mudança, melhor integração de 

seus esforços e maior capacidade de aprendizado. 

Para Pidd (1998 apud OLIVEIRA 2014), faz sentido identificar e definir o processo 

para que seja possível descobrir quais os componentes essenciais e sensíveis em que as 

melhorias poderão fazer diferença, já que as constantes mudanças tecnológicas permitem que 

os processos sejam mudados no espaço ou no tempo, exigindo da organização operar 

mudanças rapidamente pela engenharia dos processos de negócio, objetivando melhorar esses 

processos e o nível de atendimento as expectativas de seus clientes em relação ao produto 

e/ou serviços prestados. 

A organização  que é capaz de visualizar os seus processos da maneira como realmente 

estes se desdobram, estabelecerá mais facilmente maneiras para controlar seus processos e 

dessa forma, ter um melhor controle dos seus resultados e dos seus indicadores, por meio de 

uma estratégia de melhoria da gestão organizacional. Esse conceito de estratégia está 

relacionado diretamente ao próprio conceito de processos. Para Galbraith (2000) diferentes 

estratégias irão determinar diferentes combinações de estruturas organizacionais, processos, 

recompensas e pessoas. O autor explica, por exemplo, que se uma organização escolhe uma 

estrutura e um conjunto de processos gerenciais que requerem integração através de países, 

então será necessário selecionar e desenvolver pessoas que tenham habilidades multiculturais, 

assim como, o sistema de recompensas deverá motivar estas pessoas a trabalharem em 

cooperação. Na reengenharia de processos, podem ocorrer dificuldades de outra ordem no 

processo de identificação e desenho dos processos, como a de o conceito de processos ainda 

estar pouco difundido nas organizações, apesar de muitas destas estarem desde a década 

passada investindo significativamente na orientação por processos. Sob outra ótica, é preciso 

reforçar que a orientação por processos não é a única possível (GALBRAITH, 2000), nem 

tampouco a melhor para todos os casos. Em relação a esta, o que se pode afirmar com relativa 

segurança é que a mesma é um avanço inequívoco em relação à estruturação excessivamente 

funcional, principalmente para as organizações que estão inseridas em ambientes que 

pressionam por uma maior dinâmica nos produtos, serviços e processos.  

Para Alvarenga et al. (2013)  a complexidade da gestão de uma organização por 

processos é maior que a complexidade de uma organização funcional clássica. Enquanto na 

segunda os conflitos são locais, na primeira os conflitos de estabelecimento de prioridades, 

direitos de decisão, indicadores de desempenho, relações hierárquicas, entre outros serão mais 
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frequentes e complexos, na medida em que dizem respeito à organização como um todo, e não 

a suas partes. Em contraposição, os resultados esperados da orientação/estruturação por 

processos devem ser melhores na maioria dos casos e podem colaborar com as diretrizes de 

um governo aberto que estimulam a criação de processos e procedimentos governamentais 

mais bem definidos e transparentes, ofertando assim melhores serviços ao cidadão de maneira 

geral. Assim, a mudança de uma cultura de sigilo, que muitas vezes está incorporada ao setor 

público, para uma cultura de abertura é essencial para a promoção do direito à informação e 

assim a criação de um ambiente propício a melhoria contínua dos produtos e serviços 

ofertados. A identificação, divulgação e acesso aos processos vem se tornando uma forma de 

controle e uma maneira de pressionar a administração pública por melhorias dos serviços 

prestados. 

 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

As universidades públicas são consideradas espaço de geração e disseminação de 

conhecimento para a sociedade, através dos investimentos em pesquisa, ensino ou através da 

extensão de atividades para o desenvolvimento comunitário. Para tal, são apoiadas por 

processos que são executados diariamente na obtenção de seus produtos e serviços que serão 

ofertados a seus clientes. Se seu desempenho deixa de apresentar resultados satisfatórios, é 

preciso agir para avaliar, controlar e melhorá-los. A mudança na estrutura, de um 

agrupamento por semelhança para um agrupamento que respeite o fluxo, facilita a orientação 

por processos. Toda organização pública tem um componente funcional, ligado à sua 

responsabilidade, e o de processos, ligado à sequência de execução das atividades que dão 

suporte a gestão da mesma. O desafio das organizações é decidir qual deles priorizar 

(GALBRAITH, 2000), visto que no primeiro há possibilidade de especialização local, o que 

não é necessariamente ruim e em muitos casos necessário e no segundo o desempenho global 

mais positivo por um lado, mas mais difícil e/ou complexo de gerenciar. 

Para Mattila (2014) uma organização pode ter no seu processo de implantação de um 

novo projeto, a necessidade de atender aos requisitos definidos externamente (por legislação 

ou determinações superiores) e também devido às aspirações para um maior crescimento, 

como no caso do Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI, 2007), precisa exercer maior controle de seu próprio 

destino, com a expansão e reorganização dos papéis e responsabilidades dentro da 
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organização (REUNI, 2007). A qualquer momento, pode-se chegar a uma conclusão de que a 

sustentação das instituições acadêmicas do país não depende única e exclusivamente das 

determinações do Governo Federal, mas passa também pela questão do próprio desempenho 

apoiado fortemente pela execução de seus processos (MATILLA, 2014). Inclui-se neste 

desempenho não somente o volume de recursos movimentados, mas a qualidade no 

atendimento profissional a seus clientes e no emprego adequado dos seus recursos financeiros 

disponibilizados pelo Governo. Hoje em dia, mesmo em se tratando dos serviços 

governamentais, pela lógica imunes ao processo de globalização observado em outras 

organizações, a busca pela produtividade e eficiência também está se tornando a regra, 

deixando de ser a exceção. O que pode-se observar hoje é uma crescente indignação das 

pessoas com os gastos do governo, seja o mesmo eleito por conta das preocupações sociais ou 

não. Há um aumento da consciência por parte do cidadão de que o dinheiro público tem como 

origem as despesas da sociedade, e o mesmo é coletado através dos impostos que acabam por 

consumir uma boa parte da renda das famílias. E isso vai além, já que os governos não sendo 

apenas agentes passivos que devem preservar o equilíbrio orçamentário, passam a 

desempenhar o papel de protagonistas no processo de globalização através da aplicação de 

políticas adequadas: “A meta central da política do governo para com a economia é dispor os 

recursos nacionais (trabalho e capital) de forma a obter altos e crescentes níveis de 

produtividade” (PORTER 1993 apud MIZAEL et al. 2013) 

Logo, se considerarmos que a biblioteca universitária está sempre vinculada a uma 

Instituição de Ensino Superior (DZIEKANIAK, 2008), e no caso deste estudo, de uma IES 

Pública, todas as questões citadas anteriormente necessitam estar em pleno acordo com os 

seus motivos, necessidades e expectativas, assim como com a sua missão, seus objetivos, 

estratégias, metas e políticas. Dessa forma, a integração entre a biblioteca universitária, seus 

objetivos e resultados e a IES passa a ser um requisito básico para o desenvolvimento da 

excelência administrativa e dos serviços ofertados pela mesma à sua comunidade acadêmica e 

a sociedade de maneira geral. (FREITAS et al., 2008) As bibliotecas também buscam a 

excelência na realização de atividades e produtos oferecidos. Para Vergueiro e Carvalho 

(2002), as bibliotecas universitárias, em particular, também integram a estratégia das 

universidades nessa busca pela qualidade, com maior ou menor sucesso. Sendo assim, é óbvia 

a necessidade de se obter um funcionamento de modo profissional, com serviços bem 

prestados, sendo gerida como um setor que precisa entregar resultados cada vez melhores e ter 

a visão dos seus clientes (corpo discente, docente e técnico-administrativo) e demais partes 

interessadas.  
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Buscando o atendimento desta necessidade, pretende-se com o presente estudo 

oferecer subsídios teórico-práticos que auxiliem o gestor de bibliotecas na gestão de 

Bibliotecas Universitárias. Todavia, levando-se em consideração que cada BU possui 

peculiaridades técnicas, administrativas, culturais e tecnológicas, o estudo desenvolvido 

limita-se a uma base conceitual, associada à práxis cotidiana, servindo de orientação à 

administração de qualquer Biblioteca Universitária, independente do seu espaço físico, do 

tamanho do acervo, dos recursos humanos e do tipo de Instituição de Educação Superior à 

qual pertença, pelo fato de ter assumido uma tendência universalista. No entanto, não deve ser 

aplicado como um modelo pronto. 

A partir da apresentação dos conceitos acima, este estudo busca explicitar que boas 

ações práticas voltadas ao conhecimento de seus processos, melhoria da oferta de serviços e 

avaliação da qualidade dos mesmos tendem a ter sucesso ou mais chance de ter sucesso, se 

formados a partir de componentes validados na prática, com uma base moldada a partir de 

conceituações já explicitadas tanto pela academia quanto por algumas organizações, mas que 

ainda carece de uma sistematização e validação em relação às organizações públicas de ensino 

superior. Por isso, diante da necessidade de prestação de um serviço de qualidade e indo de 

encontro ao alcance dos objetivos de uma universidade pública enquanto órgão de 

transformação da sociedade, a identificação dos processos com fins a melhoria da percepção 

da qualidade dos serviços prestados mostrou-se fundamental sob a optica de melhoria da 

qualidade. Dessa forma, a pesquisa pretende responder ao seguinte questionamento: Como a 

sistematização da avaliação da qualidade do serviço pode contribuir no processo de melhoria 

contínua dos serviços de uma biblioteca universitária? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a percepção da qualidade dos serviços prestados por uma biblioteca 

universitária de uma Universidade Federal através da aplicação do modelo SERVQUAL, a 

partir do estudo de caso de uma biblioteca universitária de uma unidade acadêmica 

descentralizada que teve seus processos e atividades mapeados em um projeto de melhoria de 

processos. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

- Realizar revisão da literatura disponível sobre técnicas e ferramentas para mapeamento 

e melhoria de processos organizacionais e sua aplicação na melhoria da gestão de 

organizações públicas e privadas; 

- Estudar e analisar comparativamente as ferramentas de mapeamento de processos com 

maior aderência ao contexto organizacional; 

- Estudar aplicações e descrever o perfil das organizações brasileiras que contam com 

iniciativas voltadas ao mapeamento de processos com fins à melhoria da qualidade; 

- Avaliar a percepção da qualidade do serviço ofertado por uma biblioteca universitária 

por meio da aplicação do modelo SERVQUAL; 

- Realizar estudo de caso, com foco na sistematização da avaliação dos serviços 

ofertados por uma biblioteca universitária de uma Unidade Acadêmica de uma Universidade 

Federal. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Esta pesquisa foi realizada com base em um estudo de caso que descreve um único 

projeto que teve como foco a seleção e aplicação de uma metodologia de mapeamento de 

processos na biblioteca universitária que atende ao Instituto de Ciência e Tecnologia da 

Universidade Federal Fluminense com fins de identificar e avaliar os serviços ofertados pelo 

setor estudado. Os processos e atividades mapeados foram definidos previamente em um 

projeto de melhoria de processos (anexo 3)  realizado e os mesmos estão circunscritos as 

atividades e processos do setor escolhido para aplicação do estudo de caso objeto desta 

pesquisa. Apesar de o presente estudo oferecer subsídios teórico-práticos que auxiliem o 

gestor de bibliotecas na gestão de Bibliotecas Universitárias servindo de orientação ao 

processo de avaliação de qualquer Biblioteca Universitária, independente da variação de suas 

características (pelo fato de ter assumido uma tendência universalista) este estudo não deve 

ser aplicado como um modelo pronto. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Muitas das organizações que hoje conseguem obter altos níveis de desempenho em sua 

gestão certamente passaram um dia por dificuldades até encontrarem a melhor maneira de 

gerir seus processos, controlá-los, avaliá-los e obter assim melhores resultados. As 

universidades públicas enquanto espaço de geração e disseminação de conhecimento para a 
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sociedade e da extensão de suas atividades para o desenvolvimento desta, representam um 

importante papel enquanto instituições que contribuem diretamente pela busca de uma nação 

desenvolvida e de uma sociedade melhor preparada para os desafios impostos a ela. Se as 

atividades e processos que compõem ou dão suporte ao seu funcionamento e execução de sua 

missão não são avaliados não se pode identificar se o desempenho atende ao esperado por 

suas partes interessadas, sendo preciso atuar para identificar os seus processos, propor e 

implantar medidas corretivas e preventivas e buscar a melhoria continua. Essa missão da 

universidade pública vai além. 

Nesse sentido, não se concebe mais à educação apenas transmitir conhecimentos, mas 

sim, a fornecer subsídios para que cada indivíduo construa suas ideias e descubra/desenvolva 

seu potencial. Diante desse cenário, cabe à biblioteca assumir o seu papel como um dos atores 

principais no processo de apoio educacional, e para que isso ocorra, uma adequada estrutura é 

condição necessária, e isso envolve uma série de requisitos básicos, tais como, recursos 

humanos, materiais, financeiros e tecnológicos apropriados, além de uma administração 

capacitada, exercida por meio de profissionalismo e competência, apoiada fortemente por 

processos bem estruturados, que possam ser medidos e gerenciados. Caso contrário, a 

biblioteca passa a atuar apenas como ator coadjuvante, assumindo papel secundário e, por 

conseguinte, se distanciando da sua verdadeira missão e responsabilidade no sistema 

educativo. Este trabalho visa avaliar a percepção da qualidade dos serviços ofertados por uma 

biblioteca universitária de uma unidade acadêmica, de uma Universidade Publica, a partir da 

realização de um projeto de mapeamento e modelagem de processos organizacionais. 

Ao analisar as bases de dados do portal Capes, observa-se que estudos sobre a 

implantação de programas de melhoria da qualidade em instituições públicas são encontrados 

em menor número quando comparados a estudos em organizações privadas, tanto nos 

periódicos nacionais, com indexação no Qualis, quanto nos internacionais. Nos periódicos 

internacionais, alguns trabalhos identificados e utilizados nesta pesquisa tratam da gestão da 

qualidade total em instituições federais norte-americanas e da avaliação da gestão da 

qualidade em departamentos de universidades federais. (MATTILA, 2014) (LEWIS et Al, 

1994). Existem também estudos que abordam somente a aplicação de ferramentas de 

avaliação do serviço prestado por bibliotecas universitárias, mas carentes de serem 

contextualizados em relação as iniciativas existentes por parte do Governo que visam a 

melhoria dos processos de avaliação e premiação de projetos e iniciativas que busquem a 

qualidade no âmbito da administração publica. Em razão disso, considera-se que o presente 

trabalho pode contribuir para a base de conhecimento sobre o tema estudado, ao propor um 
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estudo sobre os impactos do mapeamento de processos e sua melhoria na identificação e 

avaliação dos serviços prestados e na percepção da qualidade destes em uma biblioteca 

universitária de uma unidade acadêmica localizada em uma universidade pública federal. 

Vindo assim a identificar conceitos, métodos e ferramentas que possam apoiar a melhoria do 

desempenho e evidenciar a necessidade de investimentos na melhoria da qualidade e na busca 

pela excelência da gestão dentro das Universidades Públicas Brasileiras, além de poder ser 

utilizado futuramente por outras organizações públicas que apresentem contextos similares.  

 

1.6 ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS 

O presente trabalho está estruturado conforme descrito a seguir: 

Capítulo 1 – Introdução 

O objetivo deste capítulo é fornecer ao leitor uma visão introdutória sobre o 

mapeamento e melhoria de processos, a busca pela qualidade e sua aplicação no setor público 

além da importância no ambiente de uma IES, fundamentados através de estudo da 

bibliografia existente, apresentando uma breve introdução do assunto abordado na pesquisa. 

Em seguida, são apresentados: a formulação da situação-problema, os objetivos, as perguntas 

da pesquisa, a delimitação da pesquisa, sua contribuição científica e uma visão da organização 

do estudo, apresentando a estrutura do estudo, contendo a relação dos capítulos e um breve 

resumo dos respectivos conteúdos. 

 

Capítulo 2 - Revisão da Literatura 

Neste capítulo apresentam-se os resultados de uma revisão da literatura, apoiada em 

um estudo bibliométrico no qual foram utilizadas referências internacionais, em estudos 

empíricos e também referências nacionais, retiradas de artigos e dissertações que mostraram 

maior aderência ao estudo.  

 

Capítulo 3 - Metodologia de Pesquisa 

O capítulo apresenta detalhadamente o desenvolvimento da metodologia da pesquisa, 

a bibliometria da pesquisa, onde são descritos os meios que foram utilizados para obtenção e 

formação do arcabouço teórico do trabalho e os meios que foram utilizados para obtenção dos 

resultados da dissertação, ainda são apresentadas a classificação da pesquisa e instrumento de 



24 

 

pesquisa utilizados e quais serão os procedimentos utilizados para tratamento dos dados e 

análise dos resultados obtidos e as limitações dos métodos utilizados.  

 

Capítulo 4 – Estudo de Caso: Apresentação 

 O capítulo trata do projeto que foi alvo do estudo, apresentando o setor da 

organização estudada, os relatos, a aplicação prática dos conceitos e teorias apresentadas nos 

capítulos anteriores e como se deu a aplicação da avaliação medida através do modelo 

Servqual. Aqui são apresentados detalhadamente o projeto de melhoria de processos, a 

metodologia aplicada no projeto, as reuniões e análises da equipe de trabalho, as etapas do 

mapeamento de processos, sendo por último apresentados os resultados e os fatores mais 

relevantes em relação ao projeto.  

 

Capítulo 5 – Estudo de Caso: Análise e Resultados  

 

Neste Capítulo, serão descritos todos os resultados do Estudo de Caso, no que refere-

se a aplicação da avaliação baseada na escala SERVQUAl que mediu a qualidade percebida 

pelos usuários de uma biblioteca universitária. 

 

Capítulo 6 - Conclusões 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões sobre o trabalho e sugeridas 

algumas recomendações para a realização de trabalhos futuros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estrutura da Pesquisa. 

Fonte: Autor 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

            Neste capítulo serão apresentadas as principais referências que subsidiam a presente 

pesquisa que foram obtidas através da realização de um estudo bibliométrico sobre o tema 

abordado . Os temas a serem explanados neste capítulo são: um histórico sobre o conceito de 

qualidade e sua evolução ao longo dos anos, a qualidade em serviços, os serviços prestados 

por Bibliotecas Universitárias, os modelos de avaliação da qualidade em serviços, a 

Qualidade da Gestao Pública de Universidades, o Gespública e seus preceitos, a Avaliação 

SINAES, uma Contextualização sobre Melhoria e Mapeamento de Processos, as Ferramentas 

de Auxílio no Mapeamento de Processos e um comparativo entre as Principais Ferramentas 

disponíveis para realizar o mapeamento e um perfil traçado sobre as iniciativas de melhoria e 

Gestão de Processos em organizações brasileiras. 

 

2.1. QUALIDADE 

Vários são os conceitos atribuídos ao termo ‘qualidade’. Quando se refere ao foco no 

cliente, satisfazendo e atendendo, de forma confiável e acessível, segura e no tempo certo as 

suas necessidades, podemos definir como sendo a visão de Deming (CARVALHO e 

PALADINI, 2005). Montgomery (2008) em sua abordagem mais matemática define a 

qualidade como sendo inversamente proporcional à variabilidade dos processos, produtos e 

serviços. Segundo este autor, a qualidade sempre fez parte de quase todos os produtos e 

serviços. Porém, a consciência em relação a importância e também a utilização de métodos 

formais para um efetivo controle e melhoria da qualidade têm evoluído de forma gradual.  

Para Campos (2013) um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende 

perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo as 

necessidades do cliente. Portanto, em outros termos pode-se dizer: projeto perfeito, sem 

defeitos, baixo custo, segurança do cliente, entrega no prazo certo no local certo e na 

quantidade certa. Nesse sentido, o verdadeiro critério da boa qualidade seria a preferência do 

consumidor e a conquista da confiança do mesmo. 

Historicamente, o conceito de qualidade aparece relatado no literatura pela primeira 

vez através do filósofo Aristóteles (384-322 AC) (CAMPOS, 2013). Até hoje diversos autores 

discutem sua definição, mas não há um consenso sobre seu significado, pois qualidade é 

também um conceito abstrato, podendo variar de acordo com a percepção de cada um. Na 

década de 20, quando começou a produção em massa, e junto com ela os problemas em 
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massa, as organizações perguntavam-se “Como manter ou assegurar que os produtos fossem 

sempre adequados e de qualidade igual?”. Surgiu então a figura do Inspetor de Qualidade, 

presente em 9 entre 10 linhas de produção nessa época, sendo conhecida como a primeira fase 

da Qualidade. Segundo Scaletsky (2013) a segunda fase da Qualidade não demorou a entrar 

em cena. Ainda na década de vinte Shewart percebeu que quem gerava a qualidade não eram 

os inspetores, mas o processo produtivo. Aplicando técnicas de estatística sobre o processo 

(CEP), com técnicas de amostragem, aparecia o Controle de Qualidade. Estudos, correções, 

mudanças e então os processos foram melhorando e se tornando mais confiáveis e 

padronizados.Até a década de 40 não houve grandes mudanças no conceito de qualidade, mas 

com o advento da Segunda Grande Guerra (conflito militar global que durou de 1939 a 1945), 

a indústria bélica precisava de produtos com mais qualidade. A história da qualidade começa 

a mudar com Deming e a definição do que seria o PDCA (Plan, Do, Check, Act), ou Ciclo de 

Deming, e a introdução do conceito de melhoria contínua. 

Na década de 50 inicia-se uma nova fase da qualidade, a da Garantia da Qualidade. 

Juran e Deming levam ao Japão os conceitos do CEP. Surge em cena outro grande gênio da 

qualidade: Ishikawa. Daí em diante a qualidade basicamente passa a ser definida com os 

conceitos americanos e japoneses sobre o tema, que acabaram criando a qualidade que 

conheceríamos até a década de 80. Desse período até os dias atuais, tem inicio a “Era das 

Normas”, mas também chamada de fase da Gestão da Qualidade que se baseia na norma 

inglesa BS (British Standard), e traz a disseminação das normas da família ISO 9000. A ISO 

(International Organization for Standardization) foi fundada em 1947 em Genebra, Suíça, 

mas só em 79 é que criaram o Comitê TC-176, responsável exclusivamente por Qualidade e 

por difundir e disseminar seus conceitos, padrões, certificações e etc (CAMPEÃO, 2008).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Evolução do Conceito de Qualidade   

Fonte: Adaptado pelo autor, de Matilla (2014)  
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2.2 QUALIDADE DA GESTÃO EM SERVIÇOS  

Os modelos atuais de qualidade estão focalizados em verificar quais são as 

expectativas dos clientes, porque quanto mais próximo dessas expectativas, mais qualidade 

esses serviços proporcionam Sampaio (2004 apud COQUERO, 2014). Deming (2000) já dizia 

que a qualidade deve ir de encontro as necessidades e exigências do consumidor. Porém, as 

especificações da qualidade não devem ser estáticas. Elas devem estar em constante mudança, 

pois essas exigências e necessidades sofrem alteração a cada momento de acordo com cada 

cliente.A qualidade de serviços, devido ao crescimento nos últimos anos, tem sido abordada 

pelas orgaizações de forma crescente.  A definição de qualidade em serviços como o grau em 

que as expectativas dos clientes são atendidas/excedidas por sua percepção do serviço 

prestado já se consolidou. Coquero (2014) atribui à qualidade de serviços, a discrepância que 

existe entre as expectativas e as percepções (qualidade percebida) do cliente com relação a um 

serviço experimentado. Paulins (2005) relata que a percepção da satisfação dos clientes com a 

qualidade dos serviços recebidos é diretamente proporcional com a possibilidade da falha de 

suas expectativa. Nesse sentido, Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005 apud BRITO et al.,2011) 

apresentaram as possibilidades de comparação das expectativas versus percepções do cliente, 

o resultado pode alcançar três situações: 

 

− Expectativas serem menores que as Percepções = Qualidade Ideal  

− Expectativas serem iguais as Percepções = Qualidade Satisfatória  

− Expectativas serem maiores que as Percepções = Qualidade Inaceitável 

 

Qualquer operação visa produzir um bem ou um serviço e faz isso por um processo de 

transformação. Normalmente, a palavra produto nos sugere um objeto físico, tangível, 

enquanto um serviço nos leva a pensar em uma experiência mais intangível, algo que possa 

ser vivenciado pelo cliente, embora sua execução possa ou não estar ligada a um produto 

físico ou um bem facilitador (SLACK et al., 2001 apud GUTIERREZ et al., 2008). Além 

dessa característica da intangibilidade, os serviços geralmente se caracterizam por serem 

produzidos e consumidos de forma simultânea, não poderem ser estocados e serem também 

heterogêneos, ou seja, sua performance varia de fornecedor para fornecedor, de cliente para 

cliente e de um dia para o outro (GUTIERREZ et al, 2008). 
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De acordo a NBR ISO 9001/2015 os serviços são classificados como resultados 

intangíveis obtidos ao menos de uma ou mais atividades realizadas por meio da interface entre 

o fornecedor e seu cliente (CAMPOS, 2003). Ou ainda, como expõe Troster (1999 apud. 

MACHADO et al.,2006), os serviços são aquelas atividades que se destinam de forma direta 

ou de forma indireta a satisfazer as necessidades do indivíduo, sem gerar necessariamente 

algo tangível. Com efeito, todas as atividades de serviço podem ou não estarem ligadas à 

entrega de um bem facilitador ao cliente (algo tangível / palpável). Definem-se então bens 

facilitadores como sendo aqueles bens que são consumidos ou utilizados pelos clientes no 

decorrer da prestação do serviço, haja visto que no momento em que um serviço é adquirido, 

quase sempre ele vem acompanhando do bem facilitador (serviço de fast food, por exemplo). 

 

2.2.1 Serviços de uma biblioteca universitária 

Em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, a capacidade de extrair 

informações relevantes por meio do acesso a bases de dados, que geram informações 

relevantes ou ofereçam a possibilidade de extrair estas informações, é um dos principais 

elementos que contribuem para o sucesso na gestão das organizações. Este cenário não é 

diferente e se encontra caracterizado também na gestão de bibliotecas universitárias. Em 

especial, com a evolução da área de conhecimento denominada tecnologia da informação, 

esses novos serviços vem sendo de forma crescente disponibilizados aos usuários de 

bibliotecas, dentre os quais os serviços de reserva de livros pela Internet, o serviço de consulta 

à base de dados das bibliotecas (consulta ao acervo realizada na própria biblioteca ou pela 

Internet, utilizando recursos de busca por título, por autor, por palavras-chave etc.), o serviço 

de empréstimo domiciliar, a consulta ao Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o acesso à Internet para fins de 

pesquisa em alguns casos também já existente no ambiente de uma BU. Vale ressaltar 

também que nos últimos anos as dissertações de mestrado e teses de doutorado têm sido 

disponibilizadas em formato digital e que muito em breve, como já observado em alguns 

casos,  os trabalhos de conclusão de cursos de graduação e licenciatura também deverão estar 

disponíveis nesse formato.  

As bibliotecas da antiguidade eram caracterizadas como organizações estáticas que 

serviam mais como uma espécie de depósito de livros e o acesso a elas era um acesso mais 

restrito. Com o passar dos anos, esse cenário tornou-se diferente. O dinamismo passou a 

caracterizar mais as bibliotecas atuais, isso mediante o acompanhamento das transformações e 



29 

 

a evolução da própria humanidade (DE BRITTO et Al., 2010). Hoje, com as mudanças 

tecnológicas, “o ‘usuário’ deixa de ser aquele que somente ‘retira o livro emprestado, lê o 

livro e devolve’, mas passou a figurar como um verdadeiro ‘cliente’, que avalia o serviço, é 

cooperador das ideias e sugestões” (SILVA et Al. apud COQUERO, 2014). Isso significa que 

ele passou a ser fundamental na elaboração dos produtos e dos serviços, fazendo com que as 

bibliotecas venham se adaptando e convergindo assim para um atendimento mais próximo das 

necessidades e das expectativas dos seus usuários. 

Dessa forma, nos dias de hoje, a qualidade dos serviços ofertados por uma biblioteca 

universitária não está ligada somente ao nível de desempenho dos funcionários ou a até 

mesmo a questão da estrutura física existente nas mesmas, mas principalmente ao 

conhecimento dos processos e a correta utilização de recursos computacionais (hardware e 

software) que compõem os sistemas de gestão da mesma. O serviço prestado por uma 

biblioteca universitária precisa e deve estar alinhado a uma correta identificação das 

necessidades de seus usuários, pois isso impacta diretamente no dia-a-dia da comunidade 

acadêmica que precisa dos serviços que são disponibilizados pela BU para apoiar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. A qualidade dos serviços nas bibliotecas e também 

nas unidades de informação deve ser baseada neste alinhamento, através de ações que 

atendam e avaliem este atendimento às necessidades, visando alcançar o reconhecimento dos 

usuários. A biblioteca universitária tem como sua principal função a de apoiar as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da universidade através dos seus serviços de informação (BRITO 

et al, 2011 ). Tarapanoff (1982 apud COQUERO, 2014) afirma que a biblioteca no 

desempenho do suporte à pesquisa e extensão deve desenvolver serviços que sejam mais 

personalizados e de assistência aos membros da comunidade acadêmica universitária. 

As bibliotecas que almejam melhorar e manter a qualidade dos seus serviços, precisam 

buscar a adoção de forma sistematizada, da coleta, do tratamento e da análise das expectativas 

e das percepções dos clientes em relação aos serviços prestados e sistematizar esse processo 

de avaliação. Conforme Garcez (2000, p. 5 apud FREITAS et al., 2008), as unidades de 

informação devem estar ajustadas de forma a atender as expectativas de seus usuários, através 

da busca e do uso da informação disponível, objetivando a otimização e a eficiência dessas 

unidades. Em relação às IES´s, as bibliotecas formam, segundo Dorigon (2006), uma 

organização social prestadora de serviços, criada e mantida para sustentar programas de 

pesquisa, ensino e extensão, através das suas obras, coleções, de seus produtos e dos serviços 

de informação. Os serviços prestados pelas bibliotecas para a comunidade universitária e o 
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estágio pouco desenvolvido das suas operações, carentes de certo grau de profissionalização, 

somados a um contexto de mudanças das necessidades dos usuários e evolução da tecnologia, 

são fatores importantes que justificam quaisquer projetos de melhoria da qualidade nessa área. 

Embora se reconheça a necessidade de um adequado preparo gerencial para se 

administrar uma biblioteca, falta para muitos bibliotecários a compreensão dessa como parte 

de uma organização, que deve entregar resultados satisfatórios a seus clientes. Esta falta de 

visão faz com que não administrem as Bibliotecas Universitárias a partir dos princípios de 

gestão aplicados às demais organizações. Ter a visão de uma BU como de uma organização 

que tem visão, missão, valores, metas e objetivos passa a ser fundamental para os 

bibliotecários administradores, à medida que os auxilia na própria tarefa de administrar e no 

desenvolvimento de instrumentos de gestão específicos para estas bibliotecas que estão sob 

sua gestão. Para que uma Biblioteca Universitária possa alcançar um bom nível do seu 

desempenho precisa, sobretudo, de apoiar-se em bons instrumentos de gestão, ter o 

envolvimento de toda a equipe, bem como de uma predisposição da direção da organização na 

qual está inserida para, no mínimo, enfrentar as necessidades da comunidade acadêmica e as 

exigências dos critérios de avaliação que são utilizados pelo Ministério da Educação na 

avaliação das IES públicas. Vale ressaltar que é exigência do MEC para o funcionamento de 

uma IES o reconhecimento dos seus cursos junto ao MEC e, para tal, necessita contar com a 

eficácia de um dos órgãos fundamentais de apoio, a Biblioteca, que é uma das áreas a ser 

avaliada pelas comissões de reconhecimento de cursos do Ministério da Educação (BRITO et 

Al, 2011). 

Assim, podemos concluir que uma biblioteca universitária tem como função principal 

apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade através dos seus serviços 

de informação (Coquero, 2014). Definindo assim, o importante papel da biblioteca no 

desempenho do suporte à pesquisa e extensão devendo desenvolver serviços mais 

personalizados de assistência aos membros da comunidade universitária. Avaliar o grau de 

satisfação desse serviço prestado é parte fundamental para caminhar em direção a 

possibilidade de melhorar o atendimento aos seus usuários/clientes, e para isso existem 

modelos bastante utilizados na avaliação de serviços, como o modelo PASC, modelo de GAP 

e o modelo adaptado da escala SERVQUAL, amplamente utilizados por bibliotecas 

universitárias. 

 

2.2.2 Modelo PASC 
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O modelo conhecido como PASC - “Índice de Potencial de Aumento da Satisfação do 

Cliente” foi desenvolvido por Hom (1997 apud FREITAS et al., 2008), para ser utilizado 

tanto para clientes externos, como para clientes internos, sendo considerado uma extensão do 

método muito comum em Marketing, conhecido como análise da Importância/Desempenho. 

Esse modelo está também muito relacionado a outros métodos já propostos por pesquisadores 

da qualidade em serviço e do desdobramento da função qualidade (De Britto et al., 2010). Ao 

contrário do desdobramento da função qualidade, o modelo PASC objetiva proporcionar 

entradas quantitativas para um largo espectro de estratégias analíticas que envolvem a análise 

de competitividade, os modelos existentes para análise estatística multivariada, ou mesmo 

para especificações de projetos. O índice PASC pode ser utilizado, a critério do analista, em 

estudos que avaliem os serviços prestados aos clientes, fornecendo assim, resultados 

quantitativos. Na análise Importância/Desempenho, o administrador acaba por desenvolver 

uma avaliação que mede duas dimensões essenciais da qualidade de um serviço: 

 

 • A percepção do cliente em relação a importância do serviço.  

 • A percepção do cliente em relação ao desempenho do serviço. 

 

O índice PASC para uma dimensão qualquer do serviço prestado é calculado levando-

se em conta dois principais fatores: o valor percebido pelo cliente (chamado de VPC) e o 

valor desejado por ele (chamado de VDC), calculado com base na avaliação da importância 

atribuída à cada dimensão considerada e o desempenho do fornecedor, segundo análise do seu 

cliente.  

O escore ou pontuação do modelo PASC é uma maneira de quantificar a melhoria 

percentual no valor do serviço fornecido ao cliente, nas diversas dimensões consideradas, 

segundo a sua percepção (Gutierrez et al., 2014). A dimensão do serviço que apresentar o 

mais alto valor para o índice PASC será aquela que os clientes mais gostariam que fosse 

melhorada. 

 

2.2.3 Modelo Conceitual de Qualidade em Serviços ou Modelo de GAP  

O Modelo de GAP tem sua origem a partir de alguns estudos realizados por 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), que se propuseram a identificar respostas aos 

seguintes questionamentos, conforme apresenta Freitas et Al. (2008):  

“• Como exatamente os consumidores avaliam a qualidade de um serviço?  
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• Os serviços são avaliados pelos consumidores de uma forma global ou parcial?  

• Quais as múltiplas facetas das dimensões de um serviço?  

• Estas dimensões diferem de acordo com segmento do serviço?” 

 

Segundo o autor, estes pesquisadores desenvolveram o modelo visando captar 

critérios para avaliação da qualidade em serviços. Os critérios de avaliação, ou dimensões, 

foram aplicados considerando-se os gaps calculados a partir das diferenças entre as 

expectativas medidas dos usuários e o que é de fato oferecido  aos mesmos, uma vez que de 

acordo com Parasuramam, Berry e Zeithaml (1988), “os usuários avaliam a qualidade do 

serviço comparando o que desejam ou esperam com aquilo que obtém”. O modelo define 

assim os cinco gaps identificados entre as expectativas e percepções dos usuários. Freitas et al 

(2008) e Coquero (2014), assim os definem:  

“Gap 1 = discrepância entre expectativas dos usuários e percepções dos gerentes sobre 

essas expectativas.  

Gap 2 = discrepância entre percepção dos gerentes das expectativas dos usuários e 

especificação de qualidade nos serviços.  

Gap 3 = discrepância entre especificação de qualidade nos serviços e serviços realmente 

oferecidos.  

Gap 4 = discrepância entre serviços oferecidos e aquilo que é comunicado ao usuário.  

Gap 5 = discrepância entre o que o usuário espera receber e a percepção que ele tem dos 

serviços oferecidos.” 
 

  Os primeiros quatro gaps contribuem para o quinto, e é exatamente neste que está o 

foco de aplicação do modelo SERVQUAL: a expectativa do usuário em relação ao serviço 

versus a percepção do usuário em relação ao desempenho dos serviços oferecidos.  Logo: Gap 

5 = F( Gap 4, Gap 3, Gap2, Gap1). O gap 5 está em função dos demais gaps. 

 

 

2.2.4 Modelo SERVQUAL 
 

Nos últimos anos, alguns modelos têm sido desenvolvidos com o intuito de mensurar a 

qualidade na prestação de serviços, considerando o cliente como foco principal das 

avaliações, destacando-se o modelo dos 5 Gaps (PARASURAMAN et al, 1988) já citado e o 

modelo SERVQUAL (PARASURAMAN et al, 1988). O instrumento SERVQUAL é uma das 

técnicas para mensuração da qualidade em serviços e está entre as mais conhecidas e 

referenciadas na literatura, porém segundo (FREITAS et al, 2008): 
 

“Apesar da existência de tais modelos, estes geralmente apresentam uma abordagem 

genérica, sendo essencialmente necessário adaptá-los para a natureza do serviço a ser 

avaliado”  
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Dimensão ITEM EXPECTATIVA (E) DESEMPENHO (D) 

T
an

g
ív

ei
s 

1 Ela deveria ter equipamentos modernos. XYZ tem equipamentos modernos. 

2 As suas instalações físicas deveriam ser 
visualmente atrativas. 

As instalações físicas de XYZ são 
visualmente atrativas. 

3 Os seus empregados deveriam estar bem-

vestidos e asseados. 

Os empregados de XYZ são bem-vestidos e 

asseados. 

4 A aparência das instalações da empresa deveria 

estar conservada de acordo com o serviço 

oferecido. 

A aparência das instalações físicas de XYZ é 

conservada de acordo com o serviço 

oferecido. 

C
o
n

fi
ab

il
id

ad
e 

5 Quando estas empresas prometem fazer algo em 
certo tempo deveriam fazê-lo. 

Quando XYZ promete fazer algo em certo 
tempo, realmente o faz. 

6 Quando os clientes têm algum problema com 

esta empresa ela deveria ser solidária e deixá-los 
seguros. 

Quando você tem algum problema com a 

empresa XYZ, ela é solidária e o deixa 
seguro. 

7 Esta empresa deveria ser de confiança. XYZ é de confiança. 

8 Ela deveria fornecer o serviço no tempo 

prometido 

XYZ fornece o serviço no tempo prometido. 

9 Ela deveria manter seus registros de forma 
correta. 

XYZ mantém seus registros de forma 
correta. 

R
es

p
o
n

sa
b
il

id
ad

e 

10 Não seria de se esperar que ela informasse os 

clientes exatamente quando os serviços fossem 
executados. 

XYZ não informa exatamente quando os 

serviços serão executados. 

11 Não é razoável esperar por uma disponibilidade 

imediata dos empregados da empresa. 

Você recebe serviço imediato dos 

empregados da XYZ. 

12 Os empregados das empresas não têm que estar 
sempre disponíveis em ajudar os clientes. 

Os empregados da XYZ não estão sempre 
dispostos a ajudar os clientes. 

13 É normal que eles estejam muito ocupados em 

responder prontamente aos pedidos. 

Empregados da XYZ estão sempre ocupados 

em responder aos pedidos dos clientes. 

S
eg

u
ra

n
ça

 

14 Clientes deveriam ser capazes de acreditar nos 
empregados desta empresa. 

Você pode acreditar nos empregados da 

XYZ. 

15 Clientes deveriam ser capazes de se sentir 

seguros na negociação com os empregados da 
empresa. 

Você se sente seguro em negociar com os 

empregados da XYZ. 

16 Seus empregados deveriam ser educados. Empregados da XYZ são educados. 

17 Seus empregados deveriam obter suporte 

adequado da empresa para cumprir suas tarefas 
corretamente. 

Os empregados da XYZ não obtêm suporte 

adequado da empresa para cumprir suas 
tarefas corretamente. 

E
m

p
at

ia
 

18 Não seria de esperar que a empresa desse 

atenção individual aos clientes. 

XYZ não dá atenção individual a você. 

19 Não se pode esperar que os empregados dêem 
atenção personalizada aos clientes. 

Os empregados da XYZ não dão atenção 
pessoal. 

20 É absurdo esperar que os empregados saibam 

quais são as necessidades dos clientes. 

Os empregados da XYZ não sabem das suas 

necessidades. 

21 É absurdo esperar que esta empresa tenha os 
melhores interesses de seus clientes como 

objetivo. 

XYZ não tem os seus melhores interesses 
como objetivo. 

22 Não deveria se esperar que o horário de 

funcionamento fosse conveniente para todos os 
clientes  

XYZ não tem os horários de funcionamento 

convenientes a todos os clientes. 

 

 

 
 

Quadro 01 – Instrumento SERVQUAL 

Fonte: PARASURAMAN et al (1988 ) 

 

Esse modelo (dos 5 Gaps / lacunas) foi desenvolvido por Parasuraman et al (1985, 

apud DE BRITTO et al., 2010) com o intuito de auxiliar os gestores a compreender quais as 

fontes dos problemas mais frequentes da qualidade dos serviços e como seria possível 

melhorá- los. No entanto, como os pesquisadores notaram que o modelo não disponibilizou 
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uma ferramenta que medisse a qualidade dos serviços, esses mesmos pesquisadores, em 1988, 

criaram a escala que ficou intitulada como SERVQUAL, na qual foi proposta uma analise 

qualitativa e quantitativa do grau de satisfação do usuário em relação à prestação de serviços 

que era ofertada.  

De maneira breve, De Britto et al. (2010) explica que esses gaps são propostos com 

fins de mensurar a discrepância existente entre: – as expectativas dos clientes e as percepções 

dos gerentes sobre estas expectativas (Gap 1); – as percepções dos gerentes em relação às 

expectativas dos clientes e as especificações da qualidade do serviço (Gap 2); – as 

especificações da qualidade do serviço e a qualidade do serviço prestado (Gap 3); – o serviço 

realmente prestado e o que é comunicado ao cliente a respeito deste (Gap 4); – as expectativas 

dos clientes em relação ao serviço e a percepção destes em relação ao desempenho do serviço 

prestado (Gap 5).  

Para Freitas et al. (2008) ao considerar o modelo dos 5 Gaps, nota-se que estes podem 

ser mensurados separadamente. Entretanto, a mensuração do Gap 5 constitui-se na essência da 

utilização do modelo SERVQUAL, desenvolvido por Parasuraman et al. (1988). O modelo 

(ou escala) Servqual é constituído por 22 itens que compõem as cinco dimensões ou 

determinantes da qualidade, que englobam as dez dimensões anteriormente apresentadas por 

Parasuraman et al. (1988): 

 “– confiabilidade: confiabilidade de um serviço é a capacidade de prestar o 

serviço de forma confiável, precisa e consistente. É uma dimensão importante 

para a qualidade dos serviços bibliotecários, pois informações corretas e precisas 

impactam fortemente na qualidade dos trabalhos acadêmicos e científicos; 

 – receptividade: é a disposição de prestar os serviços prontamente e auxiliar os 

usuários, caracterizando-se por agilidade no atendimento, eficiência em resolver 

os problemas, atenção personalizada e a cortesia dos funcionários;  

– segurança (abrange as dimensões competência, cortesia, credibilidade e 

segurança): Refere-se à isenção de qualquer falha, risco ou problema e relaciona-

se com o conhecimento e cortesia dos funcionários e sua capacidade de inspirar 

confiança;  

– aspectos tangíveis: refere-se à aparência de qualquer evidência física do 

serviço bibliotecário, ou seja, a aparência limpa ou a forma de se vestir dos 

funcionários, a limpeza das instalações, o estado de conservação do acervo, a 

atualização e inovação de novos equipamentos e facilidade no acesso às 

instalações;  

– empatia (acesso, comunicação e entendimento do cliente): a empatia fornece 

atenção individualizada aos usuários das bibliotecas, buscando atender às suas 

necessidades específicas.”  
 

Dentre os requisitos relacionados a esta útlima dimensão citada, citam-se: localização 

conveniente, acesso sinalizado, a divulgação do horário de funcionamento e regras de 

utilização dos serviços. (Freitas et al., 2008). Com certa frequência, o contato direto entre o 
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usuário e os funcionários das bibliotecas acontece, porém, com o advento de novas 

tecnologias da informação, este contato vem sendo gradativamente migrado para um contato 

por meio de novos recursos de comunicação virtuais, como por exemplo, o acesso a 

homepage da biblioteca e a comunicação por e-mail e até mesmo redes sociais. 

O emprego do modelo adaptado da escala SERVQUAL é realizado em duas etapas nas 

quais são mensuradas as expectativas prévias dos clientes em relação ao serviço (na primeira 

etapa) e por meio da mensuração das percepções dos clientes acerca do desempenho do 

serviço prestado, numa segunda etapa. 

 

 

 

Figura 3: Modelo dos 5 Gap´s da Qualidade em Serviços 

Fonte: Adaptado de Parasuraman et Al. (1988) 

 

Em relação à Figura 3, primeiramente tem-se o gap 1, ou também conhecida como a 

discrepância entre a expectativa do cliente e a percepção gerencial sobre esta expectativa 

deste. Já o gap 2, compreende a discrepância observada entre a percepção gerencial das 

expectativas dos clientes e a transformação dessas expectativas em especificações em relação 

a qualidade dos serviços prestados. Nota-se em grande parte das empresas de serviço que 

estas são dependentes do contato interpessoal para o fornecimento de serviços, e é exatamente 

o que o gap 3 corresponde, a essa discrepância entre os padrões e especificações da empresa e 

o que realmente é fornecido ao cliente. O gap 4 já trata da discrepância entre a promessa 

realizada pelos meios de comunicação externa da empresa e o que realmente é fornecido. 
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Deste modelo, o que fica claro é que o julgamento sobre a qualidade dos serviços 

depende de como os seus clientes percebem o real desempenho do serviço ofertado, a partir 

de suas próprias expectativas. Assim, o gap 5 aborda exatamente a questão da discrepância 

entre a expectativa do cliente e a sua percepção do serviço. 

Segundo Freitas et al. (2008) embora hajam críticas associadas ao SERVQUAL, é 

inquestionável sua utilidade como ferramenta para avaliação da qualidade em serviços, sendo 

adaptações deste instrumento largamente aplicadas nos mais diversos setores, com resultados 

satisfatórios e práticos. Desta forma, os próprios autores citados acima que criticam o uso do 

instrumento SERVQUAL sem adaptações, apontam a necessidade de realização de pesquisas 

práticas que envolvam o estudo e a aplicação do instrumento SERVQUAL, ficando clara a 

necessidade de adaptação conforme a natureza do serviço a ser avaliado (Marques et al., 

2014). 

A tabela a seguir apresenta o levantamento feito em relação a alguns estudos recentes 

que utilizaram-se da aplicação do questionário SERVQUAL adaptado a realidade 

organizacional de biliotecas universitárias diversas. 
 

Estudo Ano Autor 

Avaliação da qualidade de serviços de uma biblioteca universitária: um 
estudo de caso utilizando o modelo SERVQUAL. 
 2008 Freitas et Al. 

A aplicação do modelo SERVQUAL para percepção da qualidade da 
biblioteca acadêmica  
 2010 De Britto et Al. 

Avaliação da qualidade orientada ao usuário: estudo de caso em 
biblioteca acadêmica utilizando o método SERVQUAL 2011 Brito et. Al. 

Aplicação do modelo SERVQUAL para avaliar a Qualidade do serviço da 
biblioteca de uma instituição de Ensino superior na região de Botucatu.  2014 Marques et. Al. 

Adaptação do SERVQUAL para avaliação da biblioteca de uma IFES. 2014 Figueiredo et. Al. 
 

Tabela 01: Aplicações do SERVQUAL em Bibliotecas Universitárias 

Fonte: Autor  

 

2.3. QUALIDADE DA GESTAO PÚBLICA EM UNIVERSIDADES 

 

Segundo Lewis e Smith (1994), os conceitos e princípios da qualidade geralmente são 

compatíveis com as práticas  verificadas na educação superior. Estas se referem à: melhoria 

dos processos; melhoria do trabalho em equipe; organização de um gerenciamento baseado 
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em liderança; ênfase em serviço; antecipação e atendimento das necessidades dos 

interessados;  decisões baseadas em fatos e o uso de sistemas de feedback; métodos e 

ferramentas estatísticas; consideração pelo investimento no desenvolvimento das equipes de 

trabalho. Dessa forma, a qualidade verificada na Educação Superior passa a ser considerada 

como um conjunto de atributos que podem ser identificados nas instituições e que, no 

cumprimento de sua missão, alcançam as expectativas dos seus membros e da sociedade, 

atingindo padrões aceitáveis de desempenho. 

De maneira geral, as organizações públicas tendem a ser estruturadas de forma 

funcional, com ênfase nas partes que as compõem, sendo cada departamento responsável por 

desempenhar um papel específico na organização. Para Morais et al. (2013) em geral, nessas 

organizações cada unidade funcional volta-se para as atividades que realiza e por isso seus 

objetivos, podem não estar voltados para alcance de metas da unidade e dessa forma podem 

não ser condizentes com o melhor resultado para a organização como um todo, o que deriva 

de certo grau de isolamento entre os setores, e consequente déficit de comunicação entre 

estes.  

Para Mizael et al. (2013) deve-se considerar a complexidade de gestão existente nesse 

tipo de instituição. Não bastando simplesmente o aporte de recursos para administrar uma 

universidade, faz-se necessário um planejamento participativo e um corpo técnico-

administrativo qualificado, entre outros elementos necessários próprios da gestão.  

Colossi et al. (2011) considera a instituição de ensino superior como uma instituição 

social, cujo papel fundamental é formar a elite intelectual e científica da sociedade a que 

serve. Para ele, a instituição social caracteriza-se pela estabilidade e durabilidade de sua 

missão. Sendo assim, ela é estruturalmente assentada em normas e valores emanados do grupo 

ou sociedade na qual está inserida. Daí não estarem disseminados conceitos de qualidade se o 

ambiente na qual se insere não emana esse conceito como algo necessário ao atendimento de 

sua missão. Uma instituição social é, fundamentalmente, um ideal, uma doutrina. Logo, a 

educação superior é uma instituição social, estável e duradoura, concebida a partir de normas 

e valores da sociedade. É, acima de tudo, um ideal que se destina, enquanto integrador de um 

sistema, à qualificação profissional e promoção do desenvolvimento político, econômico, 

social e cultural. 

Amaral (2009) destaca a importância da decisão estratégica de formação de dirigentes 

na administração pública, no sentido de levar o dirigente a “pensar estrategicamente, saber 

ouvir a expectativa da sociedade e estar aberto à revisão do planejamento inicial”. A 

qualidade deve ser buscada no sentido Top-Down. O dirigente a frente deste tipo de 
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instituição deve buscar formas de melhorar a gestão da organização pública por meios dos 

programas e ferramentas disponíveis para apoiar a gestão (MARINHO et al., 2012).  

Da mesma forma, fica claro que tanto planejar quanto projetar o futuro exigem pessoas 

capacitadas e líderes que dominem ambas as práticas. Para isso, novos métodos e técnicas 

precisam ser adotados e adaptados. Premiações da Qualidade instituídas pelos próprios 

governos muitas vezes são deixadas de lado por muitas das Instituições Públicas que 

deveriam ser as primeiras a se qualificarem a receber tais premiações, embutindo assim a 

cultura da qualidade à sua realidade organizacional pois para se alcançar resultados de forma 

contínua, se faz necessária a compreensão do contexto da organização, combinado com a 

aplicação das oportunidades de melhorias a serem identificadas através destes instrumentos de 

avaliação (COSTA, GUTIERREZ et al., 2012). 

Ademais, Sena (2014) cita que a gestão para ser considerada de excelência é aquela 

que alcança resultados. Dessa maneira, é importante destacar algumas experiências 

internacionais de implementação de modelos de gestão para resultados: No Reino Unido, 

baseia-se na pactuação de resultados, por meio de contratos de gestão. Já na Oceania, em 

países como Austrália e Nova Zelândia, baseiam-se na definição de indicadores e metas de 

produtos e impactos. Para os Norte-Americanos, fundamenta-se na tradução das 

macrodiretrizes em objetivos estratégicos, acompanhados por indicadores de resultados. O 

Canadá tem por base quatros áreas de atuação, com análise quanti-qualitativas. Na França, o 

foco é na missão do Estado, nos programas e nos objetivos estratégicos (orçamento). Por fim, 

no Chile, baseia-se em instrumentos agregados ao orçamento.  

Logo, pode-se notar que os países acima qualificados alinham-se quase todos em um 

quesito de prioridades que em comum tem o foco na obtenção de resultados, que veremos a 

seguir no modelo utilizado pelo Brasil que começa a mudar esse foco da gestão burocrática 

para uma gestão voltada para resultados a partir da reforma gerencial do Estado. 

 

2.3.1 Reforma Gerencial 

Segundo Silva e Fadul (2012) a reforma gerencial iniciada em 1995, no Brasil, foi 

conseqüência de vários fatores, destacando-se uma onda de reformas empreendidas em todo o 

mundo. No Brasil, as causas defendidas para a reforma foram a crise fiscal, o esgotamento do 

modelo de substituição de importação e o esgotamento do modelo burocrático de gestão ainda 

vigente, desde a década de 1930, quando na tentativa de eliminar o modelo patrimonialista foi 

implementado o modelo burocrático. O instrumento utilizado foi o Plano Diretor da Reforma 
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do Aparelho do Estado Brasileiro - PDRAE. Neste, as diretrizes da reforma estavam previstas 

e foram utilizadas como orientadoras das transformações que ocorreriam e ocorreram a partir 

daquele ano. 

O objetivo da Reforma da Gestão Pública iniciada no Brasil a partir de 1995 foi a de 

contribuir para a formação no Brasil de um aparelho de Estado forte e eficiente (SILVA E 

FADUL, 2012). Ela compreende três dimensões: a) uma dimensão institucional-legal, voltada 

à descentralização da estrutura organizacional do aparelho do Estado através da criação de 

novos formatos organizacionais, como as agências executivas, regulatórias, e as organizações 

sociais; b) uma dimensão gestão, definida pela maior autonomia e a introdução de três novas 

formas de responsabilização dos gestores – a administração por resultados, a competição 

administrada por excelência, e o controle social – em substituição parcial dos regulamentos 

rígidos, da supervisão e da auditoria, que caracterizam a administração burocrática; e c) uma 

dimensão cultural, de mudança de mentalidade, visando passar da desconfiança generalizada 

que caracteriza a administração burocrática para uma confiança maior, ainda que limitada, 

própria da administração gerencial. 

A Reforma Gerencial não subestimou os elementos patrimonialistas e clientelistas ainda 

existentes em um Estado como o brasileiro, mas, ao invés de continuar se preocupando 

exclusivamente com eles, como fazia a reforma burocrática desde que foi iniciada nos anos 

1930, avançou na direção de uma administração mais autônoma e mais responsabilizada 

perante a sociedade. Seu pressuposto é de que a melhor forma de lutar contra o clientelismo e 

outras formas de captura do Estado é dar um passo adiante e tornar o Estado mais eficiente e 

mais moderno. 

No contexto atual de reestruturação e expansão das IFES os seus gestores enfrentam o 

grande desafio de promover essa eficiência administrativa e ao mesmo tempo melhorar a 

qualidade do ensino. Um desafio grande frente às condições impostas pela expansão acelerada 

e ao mesmo tempo sem um planejamento adequado. Além disso, deve-se considerar que, por 

serem instituições formadoras de opinião e geradoras de conhecimento, as universidades 

públicas exigem de seus administradores uma capacidade reflexiva, proativa, conhecimento, 

visão, capacidade de planejamento, coordenação, controle e avaliação dos processos 

gerenciais (REUNI, 2007). Tais características possibilitariam, quando encontradas nas 

lideranças dessas intituições, um ambiente mais propício ao aprendizado organizacional e 

consequente melhoria do atendimento a missão de cada uma destas instituições e o alcance de 

melhores resultados.  
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2.3.2 Modelos de excelência em gestão da qualidade e o GESPÚBLICA  

 

Para Sena (2014) a aplicação de recursos públicos observando as condicionantes de 

custo-benefício, resultados almejados de curto, médio e longo prazo, lisura nas práticas 

gerenciais, qualidade e quantidade de produto e/ou serviço a ser entregue e/ou prestado 

(proposta mais vantajosa) e o impacto no desempenho e no resultado do Estado é que 

direciona o País rumo a excelência em sua gestão e ao desenvolvimento contínuo. Além do 

que, a questão da eficiência na utilização dos recursos públicos, alinhado com a eficácia dos 

resultados e a efetividade da entrega exigem, ainda, do Estado um método de gerenciamento, 

ou seja, de práticas de gestão que possam ser adotas e reavaliadas continuamente.  

Atualmente tem-se dado importância à qualidade dos serviços públicos prestados ao 

cidadão. Propostas de gestão têm surgido para as organizações privadas, públicas, inclusive 

para Instituições de Ensino, como um diferencial para a melhoria dos serviços oferecidos. 

Programas da Qualidade, como o GESPÚBLICA, tornam-se uma opção para Instituições 

interessadas na melhoria da qualidade. O GESPÚBLICA foi instituído em 2005, pelo Decreto 

nº 5.378, com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos 

prestados aos cidadãos e o aumento da competitividade do País. Sua missão é promover a 

gestão pública orientada para resultados. O programa visa contribuir para a melhoria da 

qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e o aumento da competitividade do País 

(FOWLER et Al, 2011).  

Já  sua visão é ser, até o final do ano de 2015, um valor preservado pelas instituições 

públicas e requerido pelo cidadão. Por fim, tem como estratégia mobilizar pessoas e 

organizações voluntárias para atuarem como agentes transformadores da gestão pública 

brasileira. 

A Gespública disponibiliza para os interessados 6 (seis) ferramentas de gestão, a 

saber: Avaliação continuada (Instrumento de Avaliação da Gestão Pública, 250; 500; e 1000 

pontos); Carta de Serviços ao Cidadão (informação sobre quais serviços o órgão ou entidade 

presta); Gestão de Processos (orienta a modelagem e a gestão para resultados); Guia “d” 

Simplificação (auxilia na simplificação dos processos e normas); Indicadores de Gestão 

(auxiliar na definição e mensuração de desempenho); Pesquisa de Satisfação (questionário de 

pesquisa de opinião de usuários de um serviço público). Além disso, conta como Prêmio 

Nacional da Gestão Pública (PQGF), para aquelas organizações e entidades que demonstram 

melhorias gerenciais. (SENA, 2014) 
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Quadro 2: Comparação de Prêmio da Qualidade para o Setor Público 

Fonte: (FOWLER et Al, 2011). 

Sena (2014) explica que para ser excelente sem deixar de ser público se exige a 

implantação de um ciclo contínuo de planejamento, execução, controle e, ações corretivas 

com envolvimento dos atores internos e externos em uma rede nacional de Gestão Pública 

para manter o nível de alinhamento com os fundamentos e princípios do Modelo de Gestão 

utilizado. Por isso, implementar a qualidade preconizada pelo GESPÚBLICA envolve uma 
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mudança de cultural organizacional, um desenvolvimento estratégico de pessoas e submerge 

na estrutura de poder que muitas das vezes a Administração Pública não está apta a executar 

ou não tem interesse em atingir situações que estão há anos encobertos pelo patrimonialismo.  

Segundo FOWLER et Al (2011) a avaliação da gestão, preconizada pelo 

GESPÚBLICA, avalia de forma comparativa à eficiência, à eficácia e à efetividade de suas 

ações/ processos e de seus resultados para a instituição e para a sociedade. O GESPÚBLICA 

utiliza o Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP), o qual é uma representação de 

um sistema gerencial constituído por oito elementos integrados, que orientam a adoção de 

práticas de excelência em gestão, conforme a Figura 4, que apresenta o relacionamento 

existente entre os blocos do modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Representação do Modelo de Excelência em Gestão Pública 

Fonte: Adaptado pelo autor de www.gespublica.gov.br. Acesso em 20 jun. 2015. 

 

O Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) tem como base os princípios 

constitucionais da administração pública e como pilares os fundamentos da excelência 

gerencial, objetivando a eficiência, a eficácia e a efetividade de suas ações e práticas 

gerenciais executadas, conforme ilustra a base do MEGP na figura 5: 

http://www.gespublica.gov.br/
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Figura 5: Fundamentos do MEGP. 

Fonte: Adaptado de SENA (2014). 

 

No quadro a seguir são apresentados e explicados cada um dos fundamentos contidos no 

MEGP:Erro! Vínculo não válido.  

Quadro 3: Fundamentos do MEGP 

Fonte: Próprio autor, adaptado de (SENA, 2014). 

 

Há uma prática de avaliação, ainda rara na administração pública brasileira: a avaliação 

do sistema de gestão. Essa Forma de avaliar procura medir a capacidade do sistema de gestão 

de produzir e manter bons resultados LIMA (2007 apud SENA 2014). Aqui o resultado é 

entendido como “efeito final proveniente de decisão estratégica e processos gerenciais” 

Camilo (2003, apud SENA, 2014). 

Conforme preconizado nos fundamentos do MEGP, a orientação por processos e 

informações apoia a organização na busca pela excelência. Este fundamento indica que a 

organização deve ser compreendida e gerenciada por meio de processos, visando a melhoria 

do desempenho, sua avaliação e a agregação de valor para as partes interessadas. Os critérios 

e o manual de orientações da FNQ define também que a organização compreende e agrupa 

logicamente o conjunto destas atividades, visando facilitar a tomada de decisões e execução 
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das ações. Isso é realizado com base na medição e análise do desempenho, levando-se em 

consideração as informações disponíveis e o uso de indicadores adequados, além de incluir os 

riscos identificados. É nesse sentido que o Mapeamento de Processo pode contribuir na 

identificação desses processos, na criação de indicadores de processos e identificação das 

características que incluem a adequação, a proatividade, a disseminação, a continuidade, o 

refinamento e a integração com as estratégias e objetivos, entre as áreas, com outras práticas 

de gestão da organização e com as suas partes interessadas. 

 

2.3.3 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES 

 

O SINAES foi criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, e trata-se do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) que é formado por três componentes 

principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. O Sinaes 

avalia todos os aspectos que giram em torno desses três eixos: o ensino, a pesquisa, a 

extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo 

docente, as instalações e vários outros aspectos. Ele possui uma série de instrumentos 

complementares: auto-avaliação, avaliação externa, Enade, Avaliação dos cursos de 

graduação e instrumentos de informação (censo e cadastro). Os resultados das avaliações 

possibilitam traçar um panorama da qualidade dos cursos e instituições de educação superior 

no País. Os processos avaliativos são coordenados e supervisionados pela Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior. 

As informações obtidas por meio do Sinaes acabam por serem utilizadas pelas IFES, 

como forma de orientar a sua eficácia institucional e a efetividade acadêmica e social; pelos 

órgãos governamentais como meio de orientar as políticas públicas e também pelos 

estudantes, pais de alunos, instituições acadêmicas e público em geral, de forma a orientar as 

suas decisões quanto à realidade dos cursos e das instituições. No âmbito do SINAES, que 

serve como insturmento de avaliação dos Cursos de Graduação das Universidades Brasileiras, 

esses cursos de Graduação devem ser avaliados dentro de três grandes categorias: “Corpo 

docente, corpo discente e corpo técnico-administrativo”, “Organização didático-pedagógica”,  

e “Instalações físicas”. Em especial, vale destacar à luz deste estudo, que a avaliação de 

bibliotecas é formalizada através de um indicador que detém exatos 50% dos pontos 

referentes à categoria “Instalações físicas”, categoria à qual é atribuída 25% da pontuação das 
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categorias (INEP, 2006). Neste sentido, observa-se que a avaliação de bibliotecas é de suma 

relevância na constituição do conceito final das avaliações de cursos de Graduação, devendo 

ser objeto de pesquisa de Instituições de Educação Superior e das coordenações dos cursos de 

graduação. 

 

2.4 MAPEAMENTO DE PROCESSOS COMO FATOR DE MELHORIA DA GESTÃO 

 

O Mapeamento de Processos vem se tornando um método muito eficaz na luta das 

organizações pela melhoria na oferta de seus produtos e serviços, já que através do 

mapeamento de processos as organizações vêm alcançando o fortalecimento e um melhor 

controle e desenvolvimento dos processos, conduzindo-as ao caminho da excelência gerencial 

e da qualidade total. Esta metodologia propicia às organizações estruturar a sequência de 

trabalhos a serem desenvolvidas, visando à análise, à simplificação e o aperfeiçoamento dos 

processos, além de tratar de forma adequada seus problemas, de modo a promover a obtenção 

de uma consistente garantia de qualidade e mehoria dos resultados obtidos. Conforme explica 

Hunt (1996), este mapeamento foi desenvolvido e implementado pela General Eletric como 

parte integrante das estratégias de melhoria significativa do desempenho, onde era utilizado 

para descrever, em fluxogramas e textos de apoio, cada passo vital dos seus processos. 

Segundo Colossi et al. (2011), o mapeamento de processos é usado para descrever, 

através de diagramas e textos explicativos, cada passo essencial nos processos de negócio. O 

autor afirma que, faz sentido modelar o processo para descobrir os componentes essenciais e 

sensíveis em que as melhorias farão diferença, já que as mudanças tecnológicas permitem que 

o processo seja mudado no espaço ou no tempo, capacitando a organização a operar mudanças 

rapidamente auxiliadas por modelos simulados em computador e pela engenharia dos 

processos de negócio. 

Deve-se ter em mente que quando os indivíduos estiverem realizando o trabalho 

através dos processos, eles estarão contribuindo para que a organização atinja os seus 

objetivos em relação aos produtos e serviços oferecidos. Hunt (1996) discute que esta relação 

deve ser refletida pela equipe de trabalho, através da consideração de três variáveis de 

processo: 

 

“Objetivos do processo – derivados dos objetivos da organização, das necessidades 

dos clientes e das informações de benchmarking disponíveis; 

 

·  Design do processo – deve-se responder a pergunta: 
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                         “Esta é melhor forma de realizar este processo?” 

 

·  Administração do processo deve-se responder as seguintes perguntas: 

“Vocês entendem os seus processos? 

Os subobjetivos dos processos foram determinados corretamente? 

O desempenho dos processos é gerenciado?” 

 

O trabalho necessário para cumprir a missão da organização de ofertar um produto ou 

serviço de qualidade é realizado de maneira estruturada por meio de processos. O 

planejamento dos processos é realizado a partir da identificação das necessidades e 

expectativas dos clientes e das demais partes interessadas e toda a organização opera, 

considerando requisitos determinados, buscando atendê-las. Para cumprir esta missão, a 

organização precisa mapear os processos, definindo as atividades e as responsabilidades das 

pessoas envolvidas e estabelecendo o uso adequado dos recursos disponíveis. Nestas 

condições, as pessoas operam os processos e, também, participam no planejamento das 

atividades, na prevenção e solução dos problemas, na eliminação de desperdícios e no 

aumento da produtividade. A Gestão por Processos une as pessoas da organização em torno 

de objetivos comuns, criando um ambiente agradável, cooperativo e produtivo, o qual 

assegura os resultados da organização no sentido de atender a expectativa de seus clientes. 

 

Para que o mapeamento de processos seja entendido da melhor maneira possível se faz 

necessário tomar conhecimento de algumas definições, como apresentadas a seguir: 

 
 

2.4.1 Empresa 

Campos (2013) define empresa como uma organização de seres humanos que 

trabalham para facilitar a luta pela sobrevivência de outros seres humanos. Esta é a última 

instância, a missão de todas as empresas. Campos (2013) ainda diz que, a única razão pela 

qual se trabalha é porque alguém precisa do resultado do seu trabalho. No final das contas, 

todos trabalham para ajudar uns aos outros a sobreviver. Para atender a esta necessidade de 

sobrevivência é que o ser humano se organiza em indústrias, hospitais, escolas, prefeituras, 

etc. Chama-se de empresa qualquer uma destas organizações. 

Segundo Vilella (2000), estas estruturas organizacionais possuem três características 

em comum: a complexidade (refere-se à extensão da diferenciação em uma organização), a 

formalização (que envolve o grau no qual uma organização se apoia em normas e 

procedimentos para direcionar o comportamento dos seus empregados/colaboradores) e a 

centralização (onde encontra-se o locus de autoridade na tomada de decisão). 
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Os membros da organização formam uma "coligação interna" que disputa a 

distribuição dos poderes e dos recursos, distinta da "coligação externa", isto é, os grupos que 

tentam influenciá-la (clientes, competidores, agências de regulamentação, grupos de 

interesse). A estrutura de uma organização é o conjunto de mecanismos de divisão e de 

coordenação do trabalho. Organizações utilizam vários mecanismos de coordenação, mas 

habitualmente enfatizam um deles, quer seja o ajustamento mútuo, através da comunicação 

informal, quer seja a supervisão direta (uma pessoa dá ordens ou instruções), a padronização 

dos processos, dos resultados, das qualificações ou das normas de comportamento. 

 

2.4.2 Processos 

A estrutura organizacional é suportada pelos fluxos de trabalho através dos processos 

que são executados até a entrega de um produto, ou serviço (VILELLA, 2000). Para alterar a 

estrutura de modo que o seu cliente perceba no resultado final, faz-se necessário compreender 

o trabalho e o modo como o mesmo flui através dos processos existentes na organização. O 

entendimento e conhecimento dos processos constitui uma parte vital para quaisquer 

mudanças planejadas, pois nenhuma equipe ou executor de um processo pode mudar aquilo 

que não entende e nenhuma mudança poderá ser colocada em prática se não houver uma razão 

explícita para tal. Muitas vezes a forma como são realizados os processos dentro de uma 

organização determinam que a organização tenha uma vantagem estratégica em relação aos 

demais concorrentes (COSTA, GUTIERREZ et al., 2012), já que a mesma se contar com 

processos bem estruturados e constantemente monitorados e medidos, dificilmente não terá 

êxito na execução de suas estratégias. 

Até pouco antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial havia ao menos três grandes 

pólos de desenvolvimento econômico e político em todo o mundo: a Europa, com destaque 

para a Inglaterra e para Alemanha, o Japão (como potência alternativa na região do Pacífico) e 

os Estados Unidos (GONÇALVES, 2000). 

Dos três grandes polos econômicos e industriais, somente o americano conseguiu 

sobreviver à destruição da guerra, estando preparado para exercer seu papel como uma 

espécie de exportador para o mundo enquanto os demais países precisaram reconstruir suas 

indústrias com poucos recursos disponíveis. A saída para estes foi aplicar tais recursos da 

maneira mais eficiente possível, o que possibilitou o surgimento de fábricas mais eficientes, 

processos mais “enxutos” e produtos mais essenciais (CAMPOS, 2013; GONÇALVES, 

2000). Esses fatores viriam a fazer diferença a partir da década de 70 especialmente no Japão, 
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que experimentou um grande desenvolvimento tecnológico por meio da Análise de Processo e 

Análise da Qualidade (CAMPOS, 2013). 

Parte deste sucesso experimentado pelas empresas japonesas com relação às suas 

concorrentes americanas nas décadas seguintes decorreu do fato de terem as empresas 

japonesas implementado o gerenciamento de processos muito antes de as empresas ocidentais 

entenderem do que isso se tratava. O papel de destaque dado ao gerenciamento de processos 

na cultura corporativa japonesa garantiu que, em diversas ocasiões, muitas empresas daquele 

país pudessem desenvolver processos rápidos e eficientes em áreas estratégicas 

(GONÇALVES, 2000). 

Diante da contribuição japonesa, observa-se que a organização orientada para 

processos surge então como a forma organizacional dominante para o século XXI. As 

organizações que buscam num ambiente de competição global obter o alinhamento e 

execução de suas estratégias dependem do sucesso em focar nos seus processos, 

aperfeiçoando-os de modo a torná-los referências em eficiência e qualidade (GONÇALVES, 

2000). 

Segundo Carvalho et al. (2005), foco em processo significa que o ótimo do todo 

sempre deverá prevalecer sobre o ótimo da parte, ou seja, o mais importante é o resultado do 

processo e não apenas da tarefa individual. Contudo, nas empresas de organização mais 

clássica, o ótimo do todo geralmente é prejudicado pela busca do ótimo da tarefa individual 

de cada pessoa ou setor. Quando o foco passa a ser o processo, faz-se necessário a união dos 

esforços na busca da meta comum. 

Gonçalves (2000) diz que todo trabalho realizado nas empresas faz parte de algum 

processo. Não existe um produto ou serviço oferecido por uma empresa sem um processo 

organizacional. 

Um processo, para Davenport (1994), seria uma ordenação específica das atividades 

de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim, inputs e outputs claramente 

identificados, enfim, uma estrutura para ação. Já Harrington (1993) o define como sendo um 

grupo de tarefas interligadas logicamente, que utilizam os recursos da organização para gerar 

os resultados definidos, de forma a apoiar os seus objetivos. Os processos podem ser vistos 

como, por exemplo, um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo 

de produzir um bem ou serviço que tem valor para um grupo específico de clientes 

(HAMMER, 1996) 
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No mapeamento de processos muitas das vezes surgem mudanças nos processos, e 

Vilella (2000) cita três razões básicas possíveis para que tal aconteça, tais como: redução de 

custos, renovação de competitividade e domínio competitivo. 

 

 

 

2.4.3 Ciclo de vida dos processos 

Assim como os produtos tem um ciclo de vida, os processos também têm, e ao realizar 

o mapeamento de processos, podemos observar em que etapa do ciclo os processos se 

encontram e diagnosticar se é necessário realizar alguma mudança, alguma adaptação a nova 

realidade ou até mesmo, em alguns casos detectar que aquele processo é ou se tornou 

desnecessário.  

Conforme explica Vilella (2000), os processos evoluem ao longo de sua existência. Ao 

serem criados visam um resultado específico e são claros e simples. Ao longo do tempo 

sofrem refinamentos, adaptações, variações individuais (induzidas pelas pessoas envolvidas 

no processo), mudanças de planos da organização. Esses fatores levam o processo a um grau 

de institucionalização e maturidade que ocasionam perda de eficácia, levando ao excesso de 

controle e ao colapso. Se a evolução for reconhecida a tempo, é possível redesenhar o 

processo devolvendo-lhe assim, a eficácia. 

Vale atentar ao fato de que os métodos e as ferramentas de melhoria e redesenho de 

processos propiciam os melhores resultados quando o processo é bem delineado, com começo 

e fim demarcados, quando há uma ou mais formas de medi-lo e quando pode ser analisado 

passo a passo. 

    

2.4.4 Hierarquia dos processos 

Um dos problemas mais comuns encontrados na realização de um mapeamento de 

processos é o entendimento sobre quem é o responsável por determinado processo, de que 

forma o mesmo deve estar estruturado na organização, o que faz de suma importância possuir 

o conhecimento sobre a hierarquia dos processos na hora de propor uma reorganização dos 

processos de uma organização. 

Para tal, Oliveira (2014) diz que o entendimento sobre como os processos podem ser 

logicamente organizados e fisicamente estruturados (hierarquia) contribui para a sua melhor 

compreensão, facilitando consequentemente à gestão da organização com foco nos processos. 
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Esta hierarquia é assim apresentada por Vilella (2000, p.25): 

 

“Macroprocesso – é um processo que geralmente envolve mais que uma função na 

estrutura organizacional, e a sua operação têm um impacto significativo no modo 

como a organização funciona; 

Processo – é um conjunto de atividades seqüenciais (conectadas), relacionadas e 

lógicas que tomam um input com um fornecedor, acrescentam valor a este e 

produzem um output para um consumidor; 

Subprocesso – é a parte que, interrelacionada de forma lógica com outro 

subprocesso, realiza um objetivo específico em apoio ao macro processo e contribui 

para a missão deste; 

Atividades – são coisas que ocorrem dentro do processo ou subprocesso. São 

geralmente desempenhadas por uma unidade (pessoa ou departamento) para 

produzir um resultado particular. Elas constituem a maior parte dos fluxogramas; 

Tarefa – é uma parte específica do trabalho, ou melhor, o menor microenfoque do 

processo, podendo ser um único elemento e/ou um subconjunto de uma atividade. 

Geralmente, está relacionada a como um item desempenha uma incumbência 

específica.” 

 

 

 

Figura 6: Hierarquia do Processo 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2014). 

 

A ideia de hierarquia é fundamental para a identificação dos processos essenciais e 

para a uma análise com uma visão mais sistêmica das organizações. Essa distinção entre os 

processos de negócio e os processos auxiliares ou chamados também de processos de suporte, 

pode ajudar na identificação dos processos principais do negócio. Os processos principais do 

negócio são considerados como os que agregam valor diretamente ao cliente da organização. 

Gonçalves (2000) também os denomina “processos fim”, “processos finalísticos” ou 

“processos primários” e ainda explica que de acordo com a cadeia de valor de Porter, podem 
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ser classificados em cinco subcategorias genéricas: logística de entrada, operações, logística 

de saída, marketing e vendas. 

Assim, esta hierarquia possibilita que através do Mapeamento de Processos a 

instituição analise os fluxos de trabalho partindo dos processos mais abrangentes em direção 

aos menos abrangentes. Dessa forma, são identificados os macroprocessos, os subprocessos e 

as atividades envolvidas em todo o fluxo.  

 

2.4.5 Notação BPMN para Mapeamento de Processos 

 

As notações para modelagem de processos são definições criadas para uma 

representação gráfica de atividades, tarefas, papéis e responsabilidades, fluxos de trabalho, 

saídas, recursos consumidos e eventos. Ela permite a padronização da modelagem de 

processos. BPMN (Business Process Model and Notation) é a sigla em inglês para Notação e 

Modelo de Processo de Negócio e é um dos modelos de mais aceitação tanto entre os 

profissionais que estão mais distantes da tecnologia quanto para os profissionais de 

tecnologia. Segundo REIS (2008) BPMN é um padrão em evolução, mas é uma das notações 

que mantém a maior concordância com a indústria. Apesar disso, ela não tem nenhum 

formato de armazenamento específico desenvolvido na totalidade, assim como o autor ressalta 

que falta ainda a conclusão de uma especificação matemática formal que venha a permitir 

uma real avaliação de um processo de negócio, como é possível com outras notações de 

workflow. 

Segundo Smith (2013) o BPMN (Business Process Modeling Notation) é a mais atual 

e mais utilizada notação para modelar processos de negócio, sendo suportada por mais de 60 

ferramentas diferentes, destacando-se das demais notações por poder começar a ser utilizada 

com elementos básicos de fluxograma e evoluir para elementos mais complexos, caso seja 

necessário. Uma vantagem desta notação é que analistas de processos que utilizam BPMN 

não precisam ser necessariamente profissionais de áreas técnicas, facilita a expansão, é 

considerada de fácil assimilação e possibilita um entendimento completo do fluxo por meio 

do modelo do processo. 

Segundo Omg (2013) o BPMN tem como objetivo primário o de prover uma notação 

que possa ser de fácil compreensão desde os analistas de negócios que criam os rascunhos do 

processo, passando pelos desenvolvedores que são responsáveis por implementar a tecnologia 

até o profissional de negócio responsável pelo gerenciamento e monitoramento desse processo 

e sua atualização. 
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2.5 FERRAMENTAS DE AUXÍLIO NO MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

O mapeamento de processos tem como principal função a de medir, atuar e propor 

melhorias na gestão de processos. Atualmente existem ferramentas que se tornaram 

fundamentais para a execução do mapeamento de processos, já que através dessas ferramentas 

é possível demonstrar para o cliente como serão implementadas as mudanças na organização, 

de que forma serão documentados os processos e como vai ser medida a eficácia dessa nova 

estrutura de processos. 

Em todo inicio de projeto de mapeamento de processos se faz necessário fazer um 

levantamento da atual condição dos processos da empresa, etapa essa chamada de 

diagnóstico. Mas antes de iniciar os trabalhos de análise, alguns passos devem ser seguidos no 

primeiro instante, que segundo Oliveira (2006) são: 

“- Identificar os processos-chave do negocio;  

- Definir objetivos e as metas que devem ser alcançados;  

- Desenvolver um plano de trabalho, contendo os objetivos, as 

atividades e os resultados de cada fase, os prazos de entrega e a equipe 

de trabalho; 

- Buscar junto à direção a aprovação, todo apoio e os recursos 

necessários; 

- Fazer análises críticas periódicas e procurar dar feedback a todos os 

responsáveis.” 

  

O autor afirma ainda que o mapeamento de processos é um meio e não um fim. O que 

deve ser atingido de fato são os objetivos e as metas compromissadas. Não é preciso mapear 

todos os processos, nem todos os níveis de processos. 

Após a realização desses importantes passos, é chegada à hora de se realizar o 

primeiro diagnóstico, que pode ser feito através de entrevistas individuais ou entrevistas em 

grupo, sempre questionando a cerca das dificuldades existentes na organização, buscando 

obter o máximo de insumo possível para iniciar de fato o mapeamento dos processos. 

Ao termino do levantamento das informações, com as mesmas consolidadas, se faz 

necessário desenhar os processos, através da elaboração dos fluxogramas. 

 

2.5.1 Fluxogramas 
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Segundo Oliveira (2006) os fluxogramas representam, graficamente e de forma 

detalhada, a seqüência lógica dos processos, permitindo a representação de ações e desvios.   

O fluxograma é o início da padronização e umas das primeiras tarefas dentro do 

mapeamento dos processos. Esta ferramenta possui um baixo custo, mas oferece um alto 

impacto, já que, analisa fluxos de trabalho e identifica oportunidades de melhoria. O 

fluxograma permite uma ampla visualização do processo e facilita a participação das pessoas 

na decisão de implantar qualquer modificação. 

Também conhecidos como flowcharts (em inglês), são técnicas de modelagem da 

lógica de programação que foram introduzidas no final de 1940 e inicio de 1950 e se tornaram 

populares nos anos 70 utilizados para modelagem de negócio (Oliveira, 2014). 

Para Mattila (2014) fluxograma de processo é basicamente uma representação de um 

processo que utiliza símbolos gráficos para descrever passo a passo a natureza e o fluxo deste 

processo. O objetivo é mostrar de forma descomplicada o fluxo das informações e elementos, 

além da sequência operacional que caracteriza o trabalho que está sendo executado. As etapas 

são apresentadas utilizando-se figuras geométricas que podem ser círculos, triângulos, 

retângulos, linhas ou setas, sendo que cada símbolo tem seu significado. Quando pretendemos 

descrever um processo através de fluxogramas, as formas mais comuns de disposição são: de 

forma linear (Fluxograma Linear) ou de forma matricial (Fluxograma Funcional). 

Oliveira (2006) cita algumas vantagens na utilização dos fluxogramas: facilita a 

organização do seu raciocínio e das tarefas e possibilita identificar pendências, 

relacionamentos, pontos de estrangulamento e atividades que não agregam valor; controlar o 

processo e pontos de verificação, decisão, revisão, registro, arquivamento, etc. 

Na figura 7 foram representadas algumas formas básicas que compõem um 

fluxograma e seus respectivos significados. 
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Figura 7: Formas básicas que compõem um Fluxograma. 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2006). 

 

 

2.5.2 Padronização 

 

A padronização dos processos é de suma importância para garantir que os 

determinados passos sejam sempre seguidos, aumentando por sua vez os resultados e 

diminuindo ou até mesmo eliminando de vez as anomalias. A padronização é em sua essência 

redigir em um documento todos os passos inerentes a um processo, a que indicadores está 

ligado e quais são as tarefas críticas. 

Campos (2013) afirma que o padrão técnico de processo é um instrumento de trabalho 

e deve conter todas as informações técnicas necessárias a um bom controle do processo. Vale 

ressaltar que toda essa documentação deve estar armazenada na empresa, em local onde a 

força de trabalho tenha fácil acesso, exceto em casos de informações que necessitem de maior 

segurança, no qual o tratamento dado aos padrões seja diferenciado. 

Carvalho, Gutierrez et al. (2014) ainda descreve a padronização nas empresas 

modernas do mundo como uma das mais fundamentais ferramentas gerenciais. No entanto, 

como explica o autor, na prática a situação brasileira relacionada à padronização não é boa, 

pois muitas das vezes faltam educação e treinamento das pessoas que ocupam cargos de 

direção e chefia. Nas poucas empresas que podem se considerar padronizadas, o assunto tem 

sido deixado como uma responsabilidade técnica, quando de fato é um encargo 

essencialmente das médias e altas gerencias. A padronização é de fato um caminho para uma 

melhor produtividade e competitividade em nível internacional, pois é uma das bases para um 
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moderno gerenciamento, baseado na qualidade dos processos, produtos e serviços. O 

gerenciamento do sistema de padrões é conduzido pelo método do ciclo PDCA, sendo 

considerado por Campos (2013) como fundamental junto ao ciclo SDCA na melhoria e 

padronização dos processos, identificação de gaps, das causas das não-conformidades, do 

bloqueio destas e com isso a     contínua avaliação e melhoria do processo, como mostra a 

figura a seguir. 

 

Figura 8: PDCA aplicado ao Gerenciamento da Rotina 

Fonte: Adaptado de Campos (2013) 

 

2.5.3 Indicadores 

 

Campos (2013) explica que somente aquilo que é medido é gerenciado. O que não é 

medido está à deriva. Os indicadores são formas de garantir o controle e a qualidade de 

determinado processo, para tal os indicadores precisam ser alimentadas com informações 

sempre atuais e condizentes com a realidade. 

A utilização isolada de medidas de desempenho não significa absolutamente nada. Um 

exemplo disso é que é impossível afirmar se “cinco mil toneladas de aço produzidas” significa 

um bom resultado ou não, afinal, tudo depende das finalidades do processo, da estratégia da 

organização, do preço e do volume da sucata etc., ou seja, dos critérios e das preferências 

adotadas pelos seus criadores e/ou responsáveis (Oliveira, 2014). 
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Segundo Morais et Al. (2013) o controle de processo por meio de indicadores foi o 

fundamento básico para o desenvolvimento de técnicas para o controle estatístico da 

qualidade. Isso porque ao estruturar organizadamente as etapas que compõem a realização de 

um trabalho ou tarefa, incluindo o seu fluxo, insumos, atividades realizadas e produtos 

gerados, é possível obter muitas informações sistematizadas e perceber pontos críticos, 

oportunidades de melhorias e, principalmente, as variações ou flutuações devidas a causas 

normais (intrínsecas a natureza do processo) e as devidas a causas anormais ou específicas. 

Os indicadores permitem identificar e analisar a ocorrência de eventos não esperados 

e, a partir daí, implementar mudanças e assegurar os padrões de qualidade desejados, 

monitorando os resultados e a estabilidade dos processos. Segundo Ishikawa (1993 apud 

Morais et al, 2013) “praticar um bom controle de qualidade é desenvolver, projetar, produzir e 

comercializar um produto de qualidade que seja mais econômico, mais útil e sempre 

satisfatório para o consumidor”. Sendo assim, monitorar a qualidade de um produto ou 

serviço durante o processo de produção ou realização do mesmo possibilitado por meio de 

indicadores é parte integrante da política de qualidade de uma organização que busca 

melhorar seus resultados frente a seus clientes. 

 

 

2.5.4 Importância do Monitoramento de Indicadores 

 

Os processos principais do negócio e os processos de apoio precisam ser 

adequadamente gerenciados ou controlados para assegurar o atendimento dos requisitos 

aplicáveis. (Critério Excelência – Processos - Fundação Nacional Da Qualidade - Fnq, 2013). 

Um processo, qualquer que seja a sua natureza, busca resultados. O resultado do processo 

atende às necessidades das partes interessadas e, desta forma, agrega valor às próprias partes 

interessadas e à organização como um todo. Os resultados esperados dos processos são 

traduzidos em requisitos, que, quando cumpridos ou atendidos, garantem a satisfação das 

necessidades das partes interessadas no processo. O gerenciamento ou controle de um 

processo significa a adoção de ações que vão assegurar o cumprimento dos requisitos do 

processo e, em decorrência, o cumprimento dos resultados esperados para o processo. Para 

tanto, duas condições precisam ser satisfeitas:  

• Existência do padrão de trabalho do processo; 

• Existência de um mecanismo de controle que permita monitorar a execução do 

processo.  
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No monitoramento dos processos de produção por meio de seus mecanismos de 

controle, bem como no controle do atendimento das necessidades das partes interessadas, 

podem ser identificadas não-conformidades. Com base nessas não-conformidades encontradas 

que será realizada a melhoria no processo, através do estudo e levantamento da causa raíz do 

problema, que pode ser análisada com base no diagrama de causa-efeito, ou diagrama de 

Ishikawa. 

 

 

 

Figura 9: Diagrama de Ishikawa 

Fonte: Adaptado pelo autor de Campos (2013)  

 

O Diagrama foi originalmente proposto pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa, no 

ano de 1943, e foi aperfeiçoado nos anos seguintes. Na sua estrutura, os problemas são 

classificados em seis tipos diferentes: método, materiais, mão-de-obra, máquinas, medidas e 

meio ambiente. Esse sistema permite estruturar hierarquicamente as causas potenciais de um 

determinado problema ou também uma oportunidade de melhoria, assim como seus efeitos 

sobre a qualidade dos produtos ou serviços prestados. O Diagrama de Ishikawa é uma das 

ferramentas mais eficazes e mais utilizadas nas ações de melhoria e controle de qualidade nas 

organizações, permitindo agrupar e visualizar as várias causas que estão na origem qualquer 

problema ou de um resultado que se pretende melhorar. (Campos, 2013) 

Geralmente, esses diagramas são feitos por grupos de trabalho e envolvem todos os agentes 

do processo em análise. Depois de identificar qual o problema ou efeito a ser estudado, é feita 

uma lista das possíveis causas e depois faz-se o diagrama de causa e efeito para visualizar 

assim as causas do problema ou da não-conformidade. 

 

2.5.5 Diagramas, mapas e modelos. 

 

O diagrama de processo é uma representação mais elementar de um processo. É 

considerado um primeiro passo, um fluxo simples. Como mostrado a seguir, o diagrama é 
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composto por um estrutura simples que descreve os passos (tarefas) que compõem uma 

determinada atividade que faz parte do processo. Essa representação pode servir como um 

fluxo básico para criação de um padrão de gerenciamento da rotina, por retratar de forma não 

complexa e ser de fácil entendimento para qualquer nível da organização.  

 

 

Figura 10: Diagrama de Processo 

Fonte: Autor 

 

Já o mapa de processo é um refinamento do diagrama, com a adição de atores, eventos, 

regras, etc. Já torna a visualização do processo mais completa, sendo possível identificar as 

interfaces. Isso já ajudará na visualização dos atores envolvidos no processo, as ferramentas 

ou sistemas necessários para execução do mesmo, e já seria um modelo que indicaria de 

maneira mais próxima da realidade a oferta de um serviço por exemplo. 

 

 

Figura 11: Mapa de Processo 

Fonte: Autor 

 

2.5.6 Objetivos dos indicadores de desempenho  

 

A gestão das organizações modernas baseia-se inteiramente na utilização de conjuntos 

de indicadores de desempenho, alimentados por base de informações. Há indicadores em 
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todas as áreas da empresa: produção, finanças e contabilidade, atendimento ao cliente, 

recursos humanos, compras etc. (OLIVEIRA, 2006). Basicamente, os indicadores têm como 

objetivo os seguintes tópicos: 

- Definir os objetivos e as metas da organização e, como consequência, de cada 

processo; 

- Acompanhar o desempenho dos processos e, como conseqüência, de toda a 

organização; 

- Identificar as áreas onde devem ser feitas ações corretivas, ou de melhoria; 

- Eventualmente, redefinir os objetivos e metas.  

 

Oliveira (2006, p.297) ainda cita algumas características desejáveis a um indicador 

que são: 

 

- antes de qualquer coisa, corresponder bem ao critério que deseja representar e 

especificamente a ele, sem ambigüidades; 

- ser baseado nos requisitos do cliente; 

- ter importância para o negocio; 

- ter integração com a estratégia da empresa; 

- ser útil para a definição de metas; 

- ser simples e claro, facilitando a comunicação; 

- possuir repetibilidade e confiabilidade; 

- ser mensurável; 

- ser comparável; 

- apresentar resultados imediatamente, sem necessidade de espera; 

- ter baixo custo de implementação; 

- ser documentável. 

 

 

Todo indicador deve conter um gatilho para que ao se ultrapassar esse limite, fique 

evidenciado no indicador. Assim, o gatilho mostrará a necessidade de iniciar um estudo 

detalhado para identificar o porquê dessa anomalia. 

Dessa maneira torna-se fundamental a implementação de um sistema de 

gerenciamento do desempenho, por meio do controle de indicadores. Não obstante seu caráter 

oficial, não se percebe o paradigma da avaliação como plenamente aceito e absorvido no 

interior da universidade, sendo ainda algo em construção. Acredita-se que uma das 

oportunidades de melhorias a ser observada seja a da possibilidade de criação de vínculo com 

o mecanismo legal de garantia da qualidade. Para Favaretto & Canterle (2008, p.18) “a 

avaliação em sua integralidade não assumindo o sentido de “sentença”, mas de feedback, pode 

contribuir para que a implantação de um modelo de avaliação de indicadores não tenha 
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impacto imediato”, causando assim desconforto, vindo seu retorno e credibilidade mais 

adiante em uma próxima etapa. 

 

2.5.7 Ciclos PDCA e SDCA 

Os ciclos PDCA (apresentado na figura 12) e SDCA têm um papel muito importante 

no mapeamento de processos, já que através da aplicação do que é definido por suas fases, 

que são apresentados os passos a serem seguidos durante o projeto de mapeamento de 

processos. O ciclo PDCA é usado como ferramenta de apoio na melhoria de processos, 

enquanto o ciclo SDCA é usado para a padronização dos processos, adotando o S de 

Standarize/Padronização no lugar P de Plan/Planejamento (CAMPOS, 2013). 

 

Deming (2000) explica que o ciclo PDCA teve a sua origem nos anos 30, criado pelo 

estatístico Walter A. Shewhart. Ao elaborar o Ciclo PDCA, Shewhart fez uso das ferramentas 

estáticas e ainda fez uma analise de vários processos, na intenção de fazer uma ferramenta 

aplicável a qualquer tipo de processo, não importando o problema no qual o processo se 

encontrava. Mas foi pelas mãos de Deming que o ciclo PDCA teve fama mundial, quando este 

fez uso do ciclo PDCA no pós-guerra em um trabalho realizado no Japão, passando assim o 

ciclo PDCA a ser chamado de ciclo de Deming. O ciclo PDCA é composto por quatro fases 

que são descritas a seguir: 

Na fase P, do inglês plan, de Planejar é necessário estabelecer missão, visão, objetivos, 

definir as metas e também o método que será utilizado para atingir os resultados esperados. 

Na fase D, do inglês do, de fazer é necessário realizar, executar as atividades, coletar 

dados, educar, treinar, ou seja, executar o que foi planejado na primeira fase.  

Na fase C, do inglês check, que quer dizer checar, deve-se controlar, monitorar e 

avaliar os resultados, verificando os processos, confrontando seus resultados com o planejado, 

com os objetivos do planejamento e o estado que é desejado, consolidando as informações, 

eventualmente confeccionando relatórios e produzindo insumos para a próxima fase. 

Na fase A, do inglês act, de agir, deve-se executar as ações de acordo com o previsto, 

tomando por base os relatórios da fase de controle, de checagem. Deve haver nessa fase uma 

ação corretiva, visando à melhoria da situação que foi constatada, do processo ou do serviço 

que apresentou falhas, de forma a melhorar a qualidade, eficiência e eficácia, aprimorando a 

execução e corrigindo eventuais falhas. 
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Figura 12: Ciclo PDCA 
Fonte: Adaptado de Campos (2013, p.180). 

 

 

2.5.8 Matriz SIPOC  

 

O SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers), em português 

fornecedores, entradas, processo, cliente, é uma ferramenta que busca identificar todos os 

elementos relevantes de um projeto antes do início do mesmo (Damélio, 2011). Essa 

ferramenta permite a visão de todas as inter-relações dentro do processo, evidenciando suas 

interfaces e o impacto destas interfaces na qualidade do Output e contribuindo assim para 

desenvolver uma visão da organização voltada para o processo. O elemento fornecedor (S) do 

diagrama SIPOC, representa os indivíduos, departamentos ou organizações que provém 

materiais, informações ou recursos que serão trabalhados nos processos em análise. As 

entradas (I), por outro lado, representam as informações ou materiais fornecidos. O processo 

(P) envolve os passos ou atividades que transformam as entradas em produto ou serviço final 

(as saídas). As saídas (S) se referem aos serviços ou produtos finais que são resultados do 

processo. Os clientes (C) são indivíduos, departamentos ou organizações que recebem as 

saídas do processo. 
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Figura 13: Matriz SIPOC 
Fonte: Adaptado de Damélio (2011) 

 
 

2.6 FERRAMENTAS DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS: COMPARAÇÃO 

 

A seguir serão apresentadas as principais ferramentas existentes para desenho de 

processos. Vale destacar inicialmente que esta comparação está sendo apresentada pois serviu 

para definição da escolha pela utlização da ferramenta BizAgi Process Modeler para o 

processo de desenho das atividades e processos do setor estudado neste estudo de caso que 

será apresentado, sendo esse software um aplicativo freeware (livre licença para utilização) 

com milhares de usuários em todo o mundo. Ele é utilizado para criar e documentar modelos 

de processo em BPMN, que é a notação mais aderente ao contexto do projeto de mapeamento 

de processos, além de ser a mais utilizada por organizações que implementam a prática da 

Gestão por Processos ou simplesmente optam por desenhar os processos da organização com 

fins a padronização e consequente melhoria dos seus processos, produtos e serviços.  

A escolha pela ferramenta selecionada se deu devido a três critérios principais que 

foram avaliados pela equipe que realizou o mapeamento de processos, conforme relato dos 

próprios executores, tendo sido relatado por eles como sendo os principais: a disponibilidade 

de uma versão Free (Livre), por tratar-se de uma ferramenta com licença para utilização em 

universidades; a adoção da notação BPMN, que é a notação mais utilizada para mapeamento e 

desenho de processos, sendo suportada por mais de 60 ferramentas distintas; e por ultimo a 
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interface para publicação Web, pois futuramente se houver uma iniciativa de publicação dos 

processos mapeados, essa possibilidade já estaria contemplada pela ferramenta escolhida, 

como já identificado em outras frentes de trabalho dentro da universidade que trata este 

estudo de caso. 

 

 

FERRAMENTAS BREVE DESCRIÇÃO PRINCIPAIS 

VANTAGENS 

DESVANTAGENS 

 

- IBM-WBM 

(WEBSPHERE 

BUSINESS 

MODELER); 

 

A ferramenta WBM 

(Websphere Business 

Modeler) é parte da 

solução da IBM para 

automação de processos. 

A ferramenta permite 

trabalhar todo o ciclo de 

vida de processo, ou seja, 

a modelagem, análise, 

melhoria e automação de 

processos. 

 

Principal uso: 

Ciclo de vida de Processo 

(Modelagem, Análise, 

Melhoria e Automação de 

Processo). 

 

Disponível para: 

Windows e Linux. 

 Modelagem de 

Processos com 

BPMN; 

 Permite a 

Modelagem 

Organizacional 

 Simulação de 

Processos; 

 Possibilidade de 

associar ativos e 

recursos ao 

modelo; 

 Possibilidade de 

definir a Matriz de 

Competência; 

 Suporte a SOA; 

 Documentação; 

 Publicação 

Web; 

 Não tem suporte 

ao GRC 

(Governança, 

Risco e 

Compliance); 

 Não possui 

versão 

comunitária 

(somente uma 

versão de 

avaliação com 

prazo definido). 

 

 

 

- BIZAGI 

PROCESSO 

MODELER; 

 

A ferramenta BizAGi 

Process Modeler é uma 

ferramenta para 

modelagem de processos 

de negócio, ela tem 

suporte a notação BPMN 

e tem versões free (livre). 

 

Principal uso: 

- Documentação de 

Processo. 

 

Disponível: 

- Somente Windows. 

 

 Modelagem de 

Processos com 

BPMN; 

 Suporte XPDL; 

 Documentação; 

 Colaboração; 

 Publicação Web; 

 Versão Livre. 

 

 Não tem suporte 

a SOA; 

 Não tem suporte 

ao GRC 

(Governança, 

Risco e 

Compliance); 

 Não permite a 

realização do 

ciclo de vida 

completo do 

processo; 

 

 

             

(continua) 
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FERRAMENTAS BREVE DESCRIÇÃO PRINCIPAIS 

VANTAGENS 

DESVANTAGENS 

- IDS SCHEER ARIS O ARIS é uma 

arquitetura, criada em 

1984 pela IDS Scheer, 

como uma resposta a uma 

necessidade de mudança 

no foco na gerência de 

negócios. A Plataforma 

ARIS é composta por 

várias ferramentas que 

fornecem apoio e suporte 

ao planejamento, 

modelagem e execução do 

BPM. 

 

Disponível: 

- Somente Windows. 

 

 Permite gerar 

modelos de 

processos de 

negócios, 

organogramas, 

infraestrutura, 

visão do sistema, 

modelos de dados, 

entre outros; 

 Modelagem rápida 

com a ajuda de 

barras de 

ferramentas; 

 Permite definir 

fragmentos que 

poderão ser 

utilizados 

posteriormente; 

 Geração automática 

de modelos 

utilizando o Smart 

Design. 

 

 Necessário 

adquirir licença 

(paga); 

 Limitações entre 

as substituições;  

 Não permite 

alterações de 

suas 

propriedades 

(regras de 

conexão, por 

exemplo); 

- MS VISIO 

(VERSÃO 2003) 

 

A ferramenta MS Visio é 

uma ferramenta para 

modelagem de processos 

de negócio, que tem 

suporte a diversas 

notações como BPMN, 

EPC e Fluxograma. 

 

Principal uso: 

Documentação de 

Processo. 

 

Disponível: 

- Somente Windows. 

 

 

 Modelagem de 

Processos com 

diversas notações 

(BPMN, EPC e 

Fluxograma); 

 Publicação Web; 

 

 

 Não permite a 

realização do 

ciclo de vida 

completo do 

processo; 

 Documentação 

de processo 

pobre; 

 Não tem suporte 

a SOA; 

 - Não tem 

suporte ao GRC 

(Governança, 

Risco e 

Compliance). 

 

 

 

Quadro 04: Comparativo entre as principais ferramentas disponíveis para Desenho de Processos 
 

Fonte: Autor, com base em relatos de usuários e informações disponíveis nos sites dos fabricantes dos softwares. 

(acesso entre Agosto e Outubro de 2015) 
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2.7 INICIATIVAS DE MODELAGEM DE PROCESSOS EM EMPRESAS BRASILEIRAS 

Segundo a Pesquisa Nacional em Gerenciamento de Processos de Negócio realizada 

em 2013 pela Associação Brasileira de Profissionais de Gerenciamento de Processos de 

Negócio (ABPMP) que contou com as respostas dos profissionais atuantes na área de 

Modelagem e Gestão por Processos das Organizações e buscou traçar um perfil das empresas 

que contam com iniciativas de Modelagem e Gestão por Processos, uma área crescente dentro 

do setor de Qualidade das organizações, mostram que as mesmas se enquadram 

principalmente no setor privado, ficando em segundo lugar as organizações do setor público. 

O gráfico 1 a seguir demostra essa divisão das organizações dentre os setores da economia. 

Podemos observar que as organizações de economia mista e do terceiro setor participaram em 

menor proporção, representando juntas 6% do total, enquanto organizações públicas 

representam cerca de 26% do total e as organizações privadas representam 68% do total. 

 

 

Gráfico 1: Setores das Organizações que contam com iniciativas voltadas a melhoria de 

Processos 

Fonte: Adaptado pelo autor de ABPMP (2013) 

 

As organizações que foram identificadas pela pesquisa se concentram principalmente na 

região Sudeste, sendo que 46% se encontram localizadas nos estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro. A terceira maior parcela das organizações se encontra no Rio Grande do Sul, 
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representando 10% do total. Observa-se ainda que o Estado da Bahia representa 9% do total 

das organizações identificadas e o Distrito Federal outros 9%. Esses dados podem ser 

correlacionados a estatísticas de abrangência das premiações regionais de qualidade no Brasil 

(De Carvalho Miranda et al, 2012), que demonstram uma ampla cobertura nos estados do 

Sudeste e Sul do país, enquanto as regiões centro-oeste, nordeste e norte apresentam uma 

cobertura menor em relação as premiações regionais que qualificam muitas organizações a se 

submeterem a premiações maiores como PNQ ou PQGF. Essas premiações regionais são 

consideradas fundamentais no diagnóstico inicial das organizações que estão em busca da 

qualidade, sendo característica a avaliação voltada para melhoria do sistema de gestão, tendo 

como parte importante a orientação por processos, o que dá a organização maior capacidade 

de ofertar serviços e produtos com qualidade maior a seus clientes/consumidores. (Campos, 

2004).  

 

 

Quadro 05: Prêmios Regionais de Qualidade pelo Brasil 

Fonte: DE CARVALHO MIRANDA et al.(2012) 
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Gráfico 2: Localização das empresas por Estados da Federação segundo Pesquisa ABPMP 

Fonte: Adaptado pelo autor de ABPMP (2013) 
 

 

Na pesquisa também foi levantado o tempo  que as organizações vem trabalhando com o 

Gerenciamento de Processos de Negócio através da adoção do BPMN como notação, sendo 

relevante destacar que há um predomínio (63%) das empresas brasileiras identificadas na 

pesquisa que caracterizam-se pela adoção do Gerenciamento por Processos de Negócios nos 

últimos três anos ou menos, o que de certa forma pode ser comparado ao que aponta o estudo 

bibliométrico realizado neste estudo, ao mostrar uma intensificação de estudos e publicações 

relacionados ao surgimento dessa abordagem e a adoção de metodologias baseadas no BPMN 

nos últimos anos. Por essa notação representar parte da metodologia para mapeamento de 

processos e sendo uma das mais utilizadas, seu crescimento nos últimos anos pode estar 

associado também ao crescimento da procura das organizações por uma forma/modo de 

padronizar seus processos, o que deriva de certo grau de preocupação em ofertar melhores 

produtos e serviços.  

Sendo assim, pode-se notar que de todos os padrões que hoje perfazem a área de 

gestão de processos, o BPMN parece ser uma espécie de unanimidade: está apoiado por todos 

os grandes players e não possui nenhuma outra especificação concorrente a ponto de ameaçar 

seu domínio enquanto ferramenta mais utilizada em projetos de desenho, mapeamento e 

melhoria de processo. Na prática, o BPMN consiste em uma série de padrões de representação 

gráfica e de lógica no desenho de processos. Já existem diversos ferramentas de desenhos de 

fluxos que incorporaram o padrão BPMN e, devido a sua simplicidade, ele tem todas as 
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condições de no futuro ser utilizado até mesmo pelos seus usuários finais, por ter uma 

interface de simples compreensão. 

 

 

Gráfico 3: Tempo de adoção da prática de Gestão por Processos por empresas brasileiras 

Fonte: Adaptado pelo autor de ABPMP (2013) 

 

Observamos com o gráfico 3 que a maior parte das organizações trabalha com 

Gerenciamento de Processos de Negócio há menos de 3 anos, isto é, 63% do total. A parcela 

restante, de 37% das organizações, possui um tempo maior que 3 anos de trabalho com BPM, 

ou seja já mapearam os seus processos e implantaram a gestão de processos em suas áreas. 

Isso demonstra que a busca pela qualidade nestas organizações é predominatemente 

caracterizada por iniciativas que têm menos de 3 anos, e grande parte menos de 1 ano de 

implementação, o que pode apontar uma tendência das mesmas de estarem buscando o 

conhecimento de seus processos e consequente melhoria dos serviços e produtos ofertados, 

principalmente motivadas pelo aumento da concorrência em um mundo cada vez mais 

globalizado e com integrações ontime de informações, criando a possibilidade de oferta de 

serviços e produtos por concorrentes que podem estar do outro lado do planeta, conforme 

pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (2015) que apontou um aumento recorde da 

participação de produtos estrangeiros no consumo do Brasil.  
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3  METODOLOGIA 

Neste Capítulo serão apresentados os aspectos referentes a Metodologia abordada 

neste estudo, a análise bibliométrica realizada para levantamento de bibliografia que suportou 

a revisão conceitual e deu embasamento teórico ao presente trabalho. 

 

3.1 Analise Bibliométrica 

A análise bibliométrica que deu suporte na identificação em artigos, periódicos, 

revistas, editoriais, entre outros será apresentada de maneira resumida nos quadros que serão 

apresentados a seguir. 

 

3.1.1 Base de Dados ScopusWeb 

Para a recuperação e uso de informações relevantes e atuais, o levantamento 

bibliográfico foi realizado na base de dados Scopus, por ser uma base de informação científica 

abrangente que reúne periódicos reconhecidos internacionalmente e cujo acesso foi feito por 

meio do Portal de Periódicos da Capes. O tipo de documento buscado nessa fonte de pesquisa 

foram os artigos de periódicos. No motor de busca da base Scopus foram utilizadas palavras-

chave soltas ou combinadas com o uso do operador booleano AND.  

    

3.1.2 Palavras-Chave utilizadas na pesquisa em base de dados acadêmicas 

As palavras-chave utlizadas são apresentadas no quadro abaixo em português e em 

sua tradução para a lingua inglesa: 

 

Relação de Palavras Chaves Value of Keywords 

Mapeamento de Processos (Process Mapping) 

BPMN (Business Process Manegement) 

Gestão de Processos (Process Manegement) 

 Gestão de Serviços (Service Management) 

Avaliação da Qualidade (Quality Assessment) 

 

Quadro 06: Palavras-chave da Pesquisa em Base de Dados 

Fonte: Autor. 
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Para localização de livros relacionados ao tema de pesquisa, foi consultado o catálogo 

eletrônico de bibliotecas, para ter acesso à obra impressa. Os anais de evento, como 

Encontros, Congressos, Seminários, Simpósios etc... foram buscados nos sites dos próprios 

eventos, como CNEG, ENEGEP e etc. Nos quadros a seguir, apresenta-se uma síntese do 

levantamento bibliográfico realizado, mostrando as fontes de pesquisa, as palavras-chave e os 

termos que foram utilizados, quais os tipos de documentos encontrados e selecionados. 

Na seleção dos documentos encontrados nas fontes de informação consultadas, 

buscou-se reunir os documentos que estão intimamente relacionados à área de estudo e que 

têm aderência aos objetivos da pesquisa. Após leitura dos artigos, principalmente dos resumos 

e abstracts, e da introdução das teses e dissertações, definiu-se o número de documentos que 

compõe o núcleo de investigação teórica desta pesquisa. 

 

Tipo 

Mapeamento 
de Processos 

(Process 
Maping) 

BPMN 
(Business 
Process 

Manegement) 

Gestão de 
Serviços 
(Service 

Manegement) 

Avaliação da 
Qualidade (Quality 

Assessment)  
Soma 

Artigo 702 54 13 255 1024 

Revisão 69 4 1 42 116 

Editorial 67 4 1 12 84 

Patente 11 4 2 1 18 
 

Quadro 07: Resultado das buscas por Palavra Chave X Tipo de Documento  

Fonte: Autor. 

 

Ano 

Mapeamento de 
Processos 

(Process Maping) 

BPMN 
(Business 
Process 

Manegement) 

Gestão de 
Processos 
(Process 

Manegement) 

Avaliação da 
Qualidade 

(Quality 
Assessment) 

  

Soma 

2006 40 5  4 19 68 

2007 65 4 4  29 102 

2008 30 6 1 8 45 

2009 34 3  2 14 53 

2010 31 2  6 9 48 

2011 16 1 1 20 38 

2012 21 2 4 18 45 

2013 24 9 5 22 41 

2014 20 23 2 17 62 

2015 17 19 6 10 52 
 

Quadro 08: Resultado das buscas por Palavra-Chave X Ano de Publicação  

Fonte: Autor. 
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3.2 TIPO DE PESQUISA 

Segundo taxonomia proposta por Vergara (2004), as pesquisas podem ser classificadas 

quanto aos meios e quanto aos fins.   

 

 

Figura 14: Formas de Classificação das pesquisas científicas. 

Fonte: Adaptado pelo autor de Vergara (2004). 

 

3.1.1 Quanto aos fins 

Quanto a natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada, sendo classificada quanto a seus 

fins como uma pesquisa descritiva e exploratória. Segundo Vergara (2004), a pesquisa 

descritiva expõe as características de determinada população ou fenômeno, estabelece 

correlações entre variáveis e define sua natureza, nesse caso cabe também essa classificação 

por utilizar-se de uma técnica padronizada de coleta de dados. A autora coloca também que a 

pesquisa não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de 

base para tal explicação. Exploratória pela necessidade de um maior entendimento do assunto 

por parte do autor, através de pesquisa em livros, revistas especializadas, artigos, dissertações 

e internet e pela exploração do assunto a partir dos meios citados.  

 

3.1.2 Quanto aos meios 

Quanto aos meios, foi feita uma abordagem qualitativa, podendo ser a pesquisa 

classificada como bibliográfica porque os dados apresentados foram obtidos através de 
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pesquisas em livros, artigos, teses e revistas e também pode ser classificada como documental 

devido à utilização de documentos disponíveis na organização estudada, que ainda não 

receberam tratamento analítico ou que podem ser reelaborados.  

Quanto aos procedimentos técnicos, utilizou-se do método de estudo de caso para 

avaliar os resultados da aplicação de um projeto de melhoria e mapeamento de processos 

circunscrito a uma biblioteca universitária de uma unidade acadêmica descentralizada de uma 

universidade pública federal situada na Região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro e a 

avaliação da qualidade percebida por seus usuários por meio da aplicação de um modelo 

adaptado da escala SERVQUAL que mede expectativas e percepções dos clientes. Como 

esforço de pesquisa o estudo de caso visa contribuir na compreensão dos fenômenos 

individuais, das realidades organizacionais, sociais e aspectos políticos, permitindo assim uma 

investigação que possa preservar as características holísticas e os significados dos eventos da 

vida real, tais como ciclos de vida individuais, os processos organizacionais e administrativos, 

as mudanças ocorridas em regiões urbanas, nas relações internacionais e a maturação de 

alguns setores (DE MOURA, 2006). O estudo de caso dispõe de muitas das técnicas também 

utilizadas pela pesquisa histórica, mas acrescenta-se a este duas fontes de evidências que 

usualmente deixaram de ser contempladas no repertório de um historiador: a observação 

direta e série sistemática de entrevistas (YIN, 2001). 

 

3.3  UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo da pesquisa é a biblioteca universitária que atende a unidade de Ciência e 

Tecnologia, que é uma unidade descentralizada da Universidade Federal Fluminense, 

existente há mais de 10 anos na cidade de Rio das Ostras, região que apresenta elevadas taxas 

de crescimento populacional devido a sua inserção na região de maior produção de petróleo 

do país, situada na Bacia de Campos, norte do estado do Rio de Janeiro. 

No momento em que esta pesquisa foi realizada (2015), a presença da Universidade 

Federal Fluminense no município de Rio das Ostras se dava por meio de duas unidades 

acadêmicas, pertencentes ao Polo Universitário de Rio das Ostras. A unidade de Ciência e 

Tecnologia, atendida pela Biblioteca objeto deste estudo comporta dois cursos de graduação e 

um curso de pós-graduação em nível de mestrado. Com cerca de 589 alunos compondo seu 

quadro de discentes, cerca de 32 professores compondo seu quadro docente e ainda 13 

servidores do quadro técnico-administrativo. Durante duas semanas, o questionário 

SERVQUAL foi aplicado a uma amostra estratificada simples de 48 usuários da biblioteca, 
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alunos dos cursos de graduação em Engenharia de Produção e Ciência da Computação (cursos 

que funcionam no período diurno) e do Curso de Mestrado em Engenharia de Produção 

(período noturno) com vínculo ativo que utilizam os serviços da biblioteca da UFF em Rio 

das Ostras. 

 

3.3.1 Seleção da Amostra 
 

Para Antunes (2011) com fins de se garantir uma representação proporcional deve-se 

utilizar a amostragem aleatória estratificada que consiste em: (1) começar por identificar os 

subgrupos significativos (estratos), (2) calcular o peso relativo (%) de cada um dos estratos na 

população e (3) utilizar, em cada um dos estratos, um procedimento de amostragem aleatória 

simples para escolher (na mesma proporção ou o mais próximo do possível em que estão 

representados na população) os sujeitos de cada estrato que irão integrar a amostra para que a 

mesma seja representativa. No quadro a seguir é apresentada a população de usuários da 

biblioteca composta pelos alunos com cadastro ativos, e os cálculos que visaram coletar uma 

amostra com peso relativo de cada estrato estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 07: Estratos da amostra de usuários respondentes do questionário. 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

3.4  COLETA DE DADOS 

A coleta de dados para formação do arcabouço teórico desta pesquisa se deu por meio 

de pesquisa bibliográfica em livros, artigos e dissertações disponíveis em bases de dados 

acadêmicas. Foi realizada pesquisa documental com base em relatórios internos da 

organização, manuais de práticas existentes no âmbito da Universidade e também em 

relatórios pertinentes ao assunto disponíveis para pesquisa. Foi utilizado para coleta de dados 

o formulário Servqual composto de vinte e duas questões fechadas, elaboradas e distribuídas 
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entre as cinco dimensões da qualidade do modelo Servqual, adaptadas a necessidade de 

avaliação dos serviços identificados no projeto de melhoria e mapeamento de processos 

realizado e com base em pesquisas já aplicadas em estudos semelhantes (BRITTO, 2009), 

(FREITAS et al.,2008). Para Rebello (2004) a percepção da qualidade dos serviços prestados 

é resultante da diferença entre a expectativa de usuários e a performance alcançada pelos 

serviços prestados. Além disso, foi realizada uma análise documental dos dados 

complementares obtidos na biblioteca estudada em relação ao projeto realizado e alvo deste 

estudo. 

 

3.5  TRATAMENTO DE DADOS 

Os dados coletados através de pesquisa bibliográfica e telematizada serviram para 

desenvolvimento do arcabouço teórico que sustenta e contextualiza o estudo. Para tanto foram 

utilizados livros, artigos, dissertações, teses, revistas especializadas, dentre outros com acesso 

aos mesmos feitos por meio da base de dados ScopusWeb, o banco de teses e dissertações da 

Universidade Federal Fluminense, além dos sites de congressos relacionados ao tema da 

pesquisa.  Na pesquisa documental, foram levantados e analisados dados constantes em 

documentos internos da organização, compilando, posteriormente, as informações pertinentes 

aos assuntos objeto deste estudo. Quanto aos dados obtidos coletados por meio da aplicação 

do questionário Servqual, os mesmos receberam tratamento através de aplicação em planilha 

do software Excel 2010 em forma de tabelas, uma para as expectativas e uma para as 

percepções dos usuários, gerando uma terceira tabela que foi utilizada para se calcular os 

GAPs de cada item analisado pelos usuários (estas tabelas com todos os resultados da 

aplicação dos questionários são apresentadas nos Apêndices), o software também viabilizou a 

construção de gráficos, dentro do conceito de estatística não paramétrica (no sentido 

de estatística de dados, que é definido como uma função de uma amostra que não tem 

dependência de parâmetros), cuja interpretação não depende da população, cabendo assim 

qualquer distribuição parametrizada (Costa, Gutierrez et al., 2012). 

 

3.6  LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

A metodologia escolhida para a pesquisa possui as seguintes limitações:  

Não é correto utilizar os resultados de um único estudo de caso, com o intuito de fazer 

generalizações estatísticas, já que o estudo de caso não representa uma amostra (Yin, 2001). 

Vale ressaltar que dessa forma então não podemos utilizar os resultados deste único estudo de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A2metro
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caso para fazer generalizações estatísticas, pois o mesmo não representa uma amostra, sendo 

feitas apenas generalizações das proposições teóricas, o que o autor classifica de 

generalização analítica. Yin (2001) apresenta ainda uma limitação adicional quando se trata 

de um estudo de caso único. Apesar de ser adequado em muitas situações, a vulnerabilidade 

potencial deste tipo de pesquisa é que o caso pode mais tarde acabar não sendo o caso que se 

imaginava a princípio, não tendo as características que se julgam necessárias para que ele 

baste em si mesmo. 

Após terem sido apresentados na revisão de literatura alguns dos conceitos e 

definições de qualidade, dos serviços de bibliotecas, da qualidade no setor público, iniciativas 

e ferramentas de mapeamento de processos, a metodologia da pesquisa e as etapas aplicadas a 

mesma, a seguir será apresentado o estudo de caso que foi realizado com base em um projeto 

de melhoria e mapeamento de processos aplicado na bilbioteca universitária que atende ao 

Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense em Rio das Ostras que 

serviu como base para aplicação do modelo adaptado da escala Servqual que visou medir a 

satisfação dos usuários e identificação dos gaps em relação aos serviços prestados pela 

biblioteca em questão.  
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4 ESTUDO DE CASO: APRESENTAÇÃO 

 

Este Capítulo busca descrever o Projeto de Melhoria de Processos - BPM realizado 

como parte de uma iniciativa de melhoria da qualidade e a avaliação da satisfação dos 

usuários da biblioteca que atende a Unidade de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal 

Fluminense localizada no Município de Rio das Ostras, apresentando um breve histórico do 

setor estudado, o projeto que contribuiu de forma direta na identificação dos processos e 

serviços ofertados e dos fatores mais relevantes que puderam ser medidos com a aplicação do 

modelo baseado na escala SERVQUAL, que por fim mediu a percepção da qualidade e 

satisfação dos usuários da mesma em relação aos serviços ofertados pela BU, contribuindo 

assim para uma melhor sistematização da avaliação dos serviços e consequente possibilidade 

de melhoria da qualidade dos mesmos. 

 

4.1 Breve Histórico do Sistema de Bibliotecas na Universidade Federal Fluminense 

 

A Universidade Federal Fluminense completa em 2015, cinquenta e cinco anos de 

existência e seu Sistema de Bibliotecas e Arquivos, coordenado pelo Núcleo de 

Documentação, nasceu centralizado em seus aspectos técnico e administrativo. Idealizado 

pelas professoras e bibliotecárias Hagar Espanha Gomes e Célia Ribeiro Zaher, em 1967, 

apenas em 1969 foi apresentado ao Conselho Universitário pelo professor e bibliotecário 

Paulo PY, em reunião do Conselho Universitário, na seção ordinária ocorrida em 20 de agosto 

de 1969 (Documento Plano de Metas SDC/UFF, 2013/2014) e criado em 22 de setembro 

daquele mesmo ano, através do art.17 do Estatuto da UFF, publicado no Diário Oficial da 

União. O que motivou a sua criação foi à constatação da necessidade de um controle efetivo e 

de uma utilização racional do material bibliográfico existente na Universidade. Ao longo de 

todos esses anos que se seguiram à gestão do primeiro Diretor do NDC, Paulo PY Cordeiro 

(1969-1976) vários projetos foram elaborados visando melhorar as condições de oferta dos 

serviços prestados por todo o sistema de Bibliotecas da Universidade, incluindo assim toda a 

estrutura de bibliotecas pertencentes ao Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF, 

apresentados no organograma a seguir. 
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Figura 15: Organograma do sistema de Bibliotecas da Universidade Federal Fluminense 

Fonte: http://www.ndc.uff.br (acesso em 14/08/2015). 

 

Ao elaborar o Projeto de Modernização da Infra Estrutura de Apoio à Pesquisa nas 

Bibliotecas da UFF (ínicio dos anos 2000) o NDC/UFF observou que era necessário 

apresentar uma proposta de forma que abrangesse não apenas aquelas unidades que haviam 

incorporado a biblioteca em seu projeto, mas uma proposta mais abrangente onde todo o 

Sistema de Bibliotecas pudesse ser contemplado. Levou-se em conta então algumas metas, 

divididas em quatro eixos, cada uma delas com uma série de ações que visam alcançar o 

objetivo proposto para cada uma: Melhoria dos serviços e produtos; Educação continuada 

para os usuários das bibliotecas; Atualização e manutenção do acervo; Modernização do 

sistema de automação das bibliotecas. 

http://www.ndc.uff.br/
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A Meta 1 de melhoria dos serviços e produtos teve por objetivos: Melhorar a 

qualidade dos serviços e produtos ofertados e se divide nas seguintes ações. Ações: 1. 

Incentivar a realização de diagnósticos de avaliação dos acervos, produtos e serviços 

ofertados pelas Unidades do Sistema; 2. Promover ações de integração das bibliotecas com a 

comunidade universitária, visando atender suas demandas; 3. Aplicar técnicas de promoção 

em marketing (propaganda, publicidade, atmosfera e contato pessoal) da Coordenação de 

Bibliotecas e das unidades a ela subordinadas; 4. Incentivar a revisão e atualização dos 

regulamentos das bibliotecas; 5. Implantação de um Serviço de Referência Virtual; 6. 

Reestruturação do site da Superintendência de Documentação (Documento Plano de Metas 

SDC/UFF, 2013/2014). 

No ano de 2014 como mais uma iniciativa que visava melhorar os serviços prestados 

pela Bilbioteca da UFF em Rio das Ostras, visando atender ao objetivo geral do Projeto de 

Modernização no que tangia a meta número 1, através da ação que objetivava “Incentivar a 

realização de diagnósticos de avaliação dos acervos, produtos e serviços ofertados pelas 

Unidades do Sistema”; e mais, seguindo uma tendência do Serviço Público Federal de 

atendimento ao que preconizava o GesPública, o PQGF, entre outras premiações de qualidade 

instituídas pelo Governo Federal, foi realizado um projeto piloto de Melhoria de Processos - 

BPM que abordou a identificação, desenho e mapeamento dos processos da Biblioteca da 

UFF em Rio das Ostras (anexo 3). 

Criada juntamente com o Polo Universitario de Rio das Ostras há cerca de 10 anos, a 

biblioteca tem atualmente um acervo de cerca 15 mil volumes e suas instalações estão 

distribuídas em aproximados 200 metros quadrados. O acesso à biblioteca é livre para toda a 

comunidade acadêmica da Unidade e aberto a visitantes. Seu catálogo é disponibilizado de 

forma online pelo Pergamum, um software de gestão integrada de bibliotecas. Os serviços 

prestados abrangem cadastro de usuários, reservas e renovações online, empréstimo 

domiciliar,  empréstimo entre bibliotecas, disseminação seletiva da informação, comutação,  

orientações quanto à normalização de trabalhos, além de treinamento para base de dados. 

Para apresentar esse projeto, alvo do estudo de caso em questão, optou-se por utilizar a 

proposta apresentada por Campeão (2008) que é resultante do estudo de cinco métodos 

propostos por diferentes autores, relacionados às metodologias de Melhoria de Processos - 

BPM e aperfeiçoamento dos mesmos - Michael Hammer & James Champy (HAMMER, 

1996); Thomas Davenport (DAVENPORT, 1994); Rummler & Brache (RUMMLER; 

BRACHE, 1994); e James Harrington (HARRINGTON, 1993) e que foram aplicadas pela 

equipe de projeto, sendo cada etapa realizada com base na prórpia metodologia dos Ciclos 
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PDCA e SDCA proposto por Campos (2003). Essas etapas contemplaram desde as atividades 

de planejamento, sensibilização da equipe, criação de um ambiente propício a uma correta 

identificação dos processos, o desenho em si dos processos, a identificação de oportunidades 

de melhorias, a formação da base do conhecimento, a socialização e aprendizagem 

organizacionais e a conscientização a respeito da importância de realização de avaliação, 

atualizações e melhorias dos processos, produtos e serviços ofertados pela biblioteca, 

conforme será descrito a seguir: 

 

Figura 16: Etapas do Projeto de Mapeamento 

Fonte: adaptado de CAMPEÃO (2008). 

 

4.2 Preparação e Conscientização do Projeto de Melhoria de Processos - BPM  

Esse passo contemplou a definição dos objetivos do projeto de melhoria e 

mapeamento dos processos, definindo quais seriam focalizados pelo projeto de mapeamento 

da BU e da identificação dos recursos humanos que efetivamente realizavam as atividades 

estabelecidas pelo setor. Esses fatores serviram para definir a estrutura básica do projeto, ou 

melhor, definiram a linha mestra de condução do projeto.  

Esse passo teve a finalidade de garantir que o projeto pudesse ocorrer da melhor forma 

possível, sempre em harmonia com os objetivos maiores da organização e contando com a 

sensibilização de todos os envolvidos, com apresentações das etapas a serem realizadas, os 
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envolvidos e aprovação de um cronograma prévio das reuniões de entrevistas. Ressaltando-se 

sempre que a visualização dos processos possibilitaria um melhor entendimento e gestão dos 

mesmos. Sendo o mapeamento de processos considerado como uma ferramenta de auxílio 

visual para retratar relações de processos de trabalho, ilustrando suas entradas, saídas e 

atividades. Neste contexto, é importante deixar claro para todos os envolvidos que o 

conhecimento sobre a técnica de mapeamento de processos se torna um artifício para que as 

organizações consigam produzir produtos e serviços de qualidade e maior confiabilidade,  

através de processos mais eficientes, mas que só podem se tornar padronizados com a 

colaboração de todos os executores.  

 

4.3 Aquisição do Conhecimento e Mapeamento dos Processos  

Esse passo contemplou a obtenção de informações que orientassem o desenvolvimento 

dos processos focalizados pelo projeto de mapeamento da BU. Essas informações 

correspondem aos fatores relacionados à situação atual dos processos ou como chamam os 

profissionais da área o As-Is (Como está), os quais serviram de subsídios para definição do 

critério de priorização dos processos que seriam mapeados no projeto, conforme apresentado 

a seguir, de forma coerente com as necessidades de desenvolvimento identificadas e os 

recursos disponíveis (financeiros, tecnológicos e humanos) no momento da realização do 

projeto na organização estudada.  

 

Morais (2013) considera que esta priorização deve envolver:  

· Uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e 

pessoas implicadas no projeto investigado; 

 · Resultando a ordem de prioridade dos problemas a serem 

mapeados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de 

ação concreta, ou seja, ações viáveis;  

· A resolução ou, pelo menos, esclarecimento dos problemas 

da situação observada;  

· Um acompanhamento das decisões, das ações e de toda a 

atividade intencional dos atores da situação; 

 

Esse passo teve a finalidade de orientar a ação de desenvolvimento dos processos, 

garantindo a concentração de esforços na proposição de identificar tais processos que 

atendessem ao setor estudado e que poderiam ser efetivamente mapeados, ou seja, não se 

pode tentar identificar algo que não esteja ao alcance daqueles que executam efetivamente os 
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processos e atividades no dia-a-dia da organização. Faz-se necessário trabalhar com a 

realidade dos executores das atividades, identificando as ferramentas, sistemas, materiais e 

demais insumos que cada um utiliza no decorrer de suas atividades. A seguir é apresentada a 

metodologia utilizada para realizar essa identificação. 

4.3.1 Metodologia aplicada 

 

Quanto à metodologia que foi aplicada para realização da etapa de mapeamento de 

processos que é contemplado na análise deste estudo de caso, a mesma foi fundamentada no 

ciclo SDCA (ciclo de padronização). Conforme apresentado e também definido por Campos 

(2013), o Ciclo SDCA é uma ferramenta de qualidade que é utilizada para a padronização de 

processos de uma organização e é baseada na metodologia aplicada na busca pela melhoria 

continua conhecida como ciclo PDCA, ou ciclo de Deming que é um ciclo de análise e 

melhoria de processo e pode ser aplicado a qualquer realidade, pois se trata de uma 

metodologia simples e de fácil alcance.  

Campos (2013) explica que o ciclo PDCA foi criado na década de trinta pelo 

estatístico americano Walter A. Shewhart e é descrito como um modelo que visa orientar a 

seqüência de atividades para se gerenciar uma tarefa, processo, empresa, etc. Esta ferramenta 

é de fundamental importância para a análise e melhoria dos processos organizacionais e para a 

busca da eficácia do trabalho em equipe. 

 

 

 

        MELHORIA                                                                                            MANUTENÇÃO DO PROCESSO          

 

 

 

Figura 17: Ciclo PDCA e SDCA 

Fonte: Adaptado de Campos (2004). 

 

4.4 Levantamento das atividades 

 

Para efetuar o levantamento das atividades foi utilizada a técnica de entrevista não 

estruturada – sendo considerada por De Mattos (2005) como um tipo de entrevista que 

permite ao entrevistado decidir-se pela forma como quer construir sua resposta, logo 

considerada pelo autor como apropriada para levantamento inicial das informações das 

P    D 

A   C 

S    D 

A   C 
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atividades e processos.  Para auxiliar na condução da entrevista, o entrevistador se guiava pela 

Ficha de Mapeamento do Processo (anexo 2). De Mattos (2005) ainda explica que quando 

bem realizada, o profissional terá em mãos um amplo entendimento de todas as atividades que 

norteiam os processos de uma organização.   

Adicionalmente foi aplicada a planilha de descrição da função (apresentada no anexo 

1), no qual foram descritas as etapas do processo, os insumos, requisitos, produtos, prazos e 

sistemas utilizados, baseados na Matriz SIPOC apresentada anteriormente. No projeto de 

mapeamento, a descrição das atividades deu-se por meio da utilização de um método de 

mapeamento de baixa tecnologia, proposto por CAMPEÃO (2008), que utiliza cartões 

adesivos coloridos do tipo Post-it® (3M) para trabalhar com atividades e tarefas. Nestes 

cartões eram anotadas as tarefas diárias de cada indivíduo sob a forma de frases específicas e 

completas (contendo sujeito, verbo e complemento), de modo que representem as etapas do 

processo que possam ser reorganizadas e desenhadas de maneira prática, permitindo a 

reconstituição de um fluxo baseado na experiência dos participantes e executores. 

Nas reuniões utilizou-se da metodologia de modelagem acima associada à entrevista e 

às planilhas de descrição da função previamente preenchidas pelos executores dos processos. 

A entrevista possibilitou reunir e obter as informações na sequência definida. Como meio de 

auxiliar o registro das respostas dadas nas entrevistas das reuniões de trabalho, usou-se um 

Notebook associado a um equipamento de projeção para que todos participantes pudessem 

visualizar o que estava sendo registrado. Procedendo-se dessa forma, as dúvidas podiam ser 

resolvidas durante a reunião de aquisição do conhecimento. 

No fim dessa fase todos os macroprocessos foram identificados e desenhados em 

folhas de papel A3, para que em outra oportunidade pudessem ser redesenhados na ferramenta 

de modelagem BizAgi, específica para o desenho dos processos organizacionais, e que foi a 

ferramenta escolhida no critério de comparação com outras por estar disponível na 

organização estudada em versão free (livre), ser de fácil publicação em interface web, além de 

ser uma ferramenta já utilizada em outros projetos na organização estudada, o que possibilita 

uma padronização dos fluxogramas de processos.  

A seguir será apresentado por fase do ciclo SDCA, o que foi feito em cada etapa do 

projeto de mapeamento e melhoria de processos da biblioteca da UFF em Rio das Ostras. 

 

4.5 Fase S – Standarize 

Nessa fase foi realizado o diagnóstico do setor, sendo analisados os processos que 

foram mapeados, através de entrevistas envolvendo os servidores do setor e a chefia do 
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mesmo. Há relatos nessa fase do projeto, de servidores que passaram a ter mais confiança no 

que faziam, pelo simples fato de teerem identificado junto aos seus pares as mesmas 

dificuldades e/ou facilidades que encontravam na execução diária dos serviços ofertados aos 

seus clientes. Com os macroprocessos elaborados e validados junto a equipe da biblioteca e 

chefia da mesma, foi realizado o detalhamento de cada atividade do macroprocesso, no qual 

ficaram evidenciados os insumos, fornecedores, responsáveis, produtos e clientes de cada 

atividade, sempre seguindo a lógica de organização da Matriz SIPOC e conforme planilha 

apresentada no anexo I desta pesquisa. Ainda na fase de padronização foram elaborados todos 

os padrões de processos (forma de documentar o procedimento que fica armazenado na rede 

interna do setor com acesso por toda a equipe da biblioteca), uma espécie de Manual de 

Gestão, no qual foram registrados as rotinas gerenciais do setor (reuniões, trocas de turma e 

passagem de serviço, etc.) o que Campos (2013) chama de Gerenciamento da Rotina do Dia-

a-Dia, uma matriz de atribuições por pessoa da equipe, e as planilhas com os detalhamentos 

das atividades que foram preenchidas pelos executores das mesmas, e por último os fluxos de 

processos com os detalhamentos dos serviços ofertados pela biblioteca. Ao final da fase, os 

entregáveis (produtos finais do projeto) foram consolidados e o material disponibilizado para 

futuros treinamentos ou em caso de entrada de novos servidores na biblioteca, poderiam ser 

utilizados para integração/ambientização destes. 

 

4.5.1 Produtos gerados na Fase S 

a) Fluxo do processo com detalhamento: O fluxo foi elaborado no programa BizAgi, que é 

uma forma visual de se enxergar o processo passo a passo identificando seus responsáveis 

e com qual área possui interface. Ainda no fluxo do processo, foi disponibilizado um link 

para que os setores tivessem acesso ao detalhamento da atividade.  

b) Matriz de atribuições: Na matriz de atribuição fica registrada a função e as atividades 

atreladas à mesma, separadas por fluxo de processo e setores da unidade. 

c) Descrição da Função (anexo 1): Planilha elaborada em Microsoft Excel, que relaciona 

todas as atividades presentes nos macroprocessos, seus responsáveis, fornecedores, 

clientes, produtos, insumos, indicadores e requisitos para execução. Nela também são 

identificadas as ferramentas necessárias para realização das atividades. Com essa planilha 

elaborada, o consultor terá em mãos um grande insumo para mapear os processos. 
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d) Padrão Gerencial: Este padrão tem por finalidade definir a Gerência da Rotina do Setor 

incluindo seus objetivos, premissas, produtos, clientes, insumos, fornecedores, 

macroprocesso e processos críticos (seguindo o modelo SIPOC).  

 

4.6 Fase D - Do 

Na fase de implementação do projeto, foi realizado todo o comparativo dos processos 

para cruzar a informação dos profissionais da área e os treinamentos que cada um deveria 

possuir (sistemas, microsoft excel, etc.). Após a realização do levantamento, foi elaborada a 

proposta de execução dos treinamentos, que foi encaminhada pela chefia ao responsável pelo 

setor de recursos humanos da unidade, já que o treinamento é específico para cada função e 

levando-se em conta o projeto de mapeamento de competências também existente na 

universidade.  

Após a realização da primeira etapa da fase D (do), foi apresentada toda a nova rotina 

de trabalho geral e a rotina relacionada especificamente à função de cada pessoa da equipe. 

Nessa fase foram apresentados os fluxos dos processos com seus respectivos detalhamentos, 

procedimentos de processo, formulários, matriz de atribuição e o padrão de processos. Ao 

término dessa etapa, era realizada nova entrevista com a finalidade de identificar o ganho de 

conhecimento em relação as atividades e processos após o mapeamento, de maneira bem 

informal com fins a avaliar se o projeto mudou a percepção de cada pessoa da equipe em 

relação ao serviço executado por ela. 

 

4.7 Fase A - Act  

Na fase A (act), tendo em mãos o relatório da análise realizada no projeto, foi 

elaborado um plano de ação registrando os problemas, quais medidas a serem tomadas, os 

responsáveis pela execução e o tempo para realização. O plano de ação também foi  baseado 

no ciclo SDCA, possibilitando ao responsável identificar em cada fase o que fazer, aonde 

fazer, quando fazer, quem será o responsável pela ação, a previsão de conclusão e o status da 

ação.  

 

 4.8 Formação da base do conhecimento 

Essa fase do projeto foi considerada como a fase em que todos os repositórios, 

arquivos e pastas que foram gerados e disponibilizados para consulta, revisão e atualização 
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dos processos mapeados foram disponibilizadas na rede eletrônica com acesso por todos do 

setor, por meio das pastas eletrônicas ou a possibilidade de publicação em rede de intranet 

futura (caso seja possível e de interesse de cada setor). 

 

4.9 Socialização e Aprendizagem Organizacional 

Nessa fase do projeto, todo conhecimento produzido ou tornado explícito foi 

disponibilizado como forma de contribuir para aprendizagem organizacional do setor, ou seja, 

os conhecimentos antes tácitos, agora estarão disponíveis para consulta em forma de 

processos mapeados e descritos passo-a-passo através dos fluxogramas de processos. Os 

mesmos devem ser socializados na organização, havendo assim ganho de visão sistêmica por 

parte dos colaboradores, cada um passando a enxergar os processos/serviços do setor como 

um todo e não de forma isolada, somente o que cada um faz. 

Os fluxos de processos gerados durante o Projeto de Mapeamento de Processos foram 

desenhados no software BizAgi conforme representado no exemplo a seguir: 

 
Figura 18: Fluxo do Processo de Cadastro de usuários 

Fonte: Projeto de Melhoria e Mapeamento de Processos (2015) 
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          O Gráfico a seguir apresenta o resultado do Projeto em relação a porcentagem de 

Processos mapeados e identificados: divididos entre os que foram revisados/eliminados. Cabe 

ressaltar que os processos identificados na BU foram avaliados para se verificar a aderência 

para elaboração e adaptação do Questionário que utiliza a escala SERVQUAL em relação a 

avaliação dos serviços ofertados pela BU. Nesse sentido, pôde-se constatar que os processos 

da Biblioteca Universitária que atende ao Instituto de Ciência e Tecnologia da UFF em Rio 

das Ostras são semelhantes aos processos identificados em outros estudos semelhantes 

realizados em bibliotecas universitárias de Universidades Públicas (Freitas et Al., 2008) 

(SANTOS et Al., 2003). Para fins de aplicação do modelo SERVQUAL levou-se em conta o 

macroprocesso de atendimento aos usuários,  visto que o Gap 5 do modelo dos 5 Gap´s  preza 

pela avaliação da discrepância entre o que o usuário espera receber e o que efetivamente é 

entregue como serviço, sendo esse macroprocesso suportado por diversos outros processos 

internos da BU. Basicamente foram identificados como processos principais de atendimento 

os ligados a consulta, empréstimo, cadastro de usuários e suporte a pesquisas acadêmicas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Processos Mapeados: Revisados/Eliminados 

Fonte: Projeto de Melhoria e Mapeamento de Processos – BPM (2015) 

 

4.10 Principais Melhorias apresentadas após a realização do Projeto de Melhoria e 

Mapeamento de Processos 

 Algumas melhorias que foram implementadas após a realização do Projeto de 

Melhoria e Mapeamento de Processos foram levantadas com a equipe de participantes do 
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mesmo, e contribuiram diretamente para uma melhor sistematização da avaliação aplicada por 

meio do modelo Servqual, entre elas, pode-se destacar: 

- A implementação de novo software de bibliotecas; 

A implementação do novo software de gestão das bibliotecas já estava prevista antes do 

projeto e visava facilitar o processo de cadastro de usuários, empréstimo, devolução, cadastro 

de multas, reservas online, consulta ao acervo, geração de relatórios, entre outros. A 

identificação dos processos que eram executados pela equipe da biblioteca, e que foi 

contemplada pelo projeto de mapeamento em questão, facilitou na implementação de módulos 

desse novo sistema, podendo ser considerado, conforme define Campos (2013) como uma 

espécie de mapeamento voltado para requisito de sistema. Nesse tipo de mapeamento, são 

identificados processos que podem ser automatizados ou informatizados e destes sugere o 

mesmo autor, são extraídas informações importantes que subsidiam a implementação de 

softwares de apoio à tomada de decisão, gerenciamento de sistemas de gestão, automação de 

processos de fabricação, entre outros. 

- Informatização da busca por títulos, autores, etc (consulta online). 

 A biblioteca passou a disponibilizar uma consulta online ao acervo físico que é 

disponibilizado para empréstimos e assim facilitou ao usuário a identificação se determinado 

título encontrava-se disponível para empréstimo (busca através de autor, título, palavra chave 

e termos.) 

- Melhoria no processo de divulgação das formas de acesso aos periódicos que fazem parte do 

portal da CAPES; 

A biblioteca implementou um novo procedimento de divulgação das formas de acesso ao 

Portal de Periódicos da Capes; tanto por meio do acesso através da rede disponibilizada pela 

UFF, quanto o acesso remoto por meio da Cafe – comunidade acadêmica federada; 

Outras melhorias implementadas são apresentadas a seguir: 

- Busca/pesquisa/download de eBooks e Journals na base através de computadores na própria 

biblioteca; 

- Download e importação de citações pelos usuários da consulta online; 

- Reporte de problemas de acesso pelos usuários diretamente a equipe de suporte da SDC; 

- Ferramentas gratuitas para pesquisa e para autores de artigos científicos; 
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- Melhoria dos serviços de atendimento, através da oferta de novos serviços como 

comunicação pelas redes sociais (interação com usuários), aproximando os clientes da 

biblioteca, com atualização de notícias, informações sobre horários de atendimento, etc. 

- Oferta de serviços Online como consultas ao acervo, reserva de livros e acesso ao catálogo 

online do acervo da biblioteca em computadores disponibilizados para os usuários; 

 

4.11 Elaboração do Questionário 

 

No estudo foi elaborado um modelo adaptado do questionário Servqual para 

autopreenchimento, estruturado, não disfarçado e com questões fechadas (Freitas et al, 2008). 

O desenvolvimento deste questionário foi fundamentado nas dimensões e itens do modelo 

Servqual, sendo adaptado para a natureza do serviço avaliado, com base nos serviços 

identicados pelo projeto de mapeamento e melhoria de processos e o mesmo foi composto por 

duas partes distintas compostas de 22 itens cada. A primeira parte visou identificar as 

expectativas (E) dos usuários quanto ao serviço prestado por uma biblioteca que fosse 

considerada como “ideal”, e a segunda parte, visou dimensionar as percepções dos usuários 

quanto ao desempenho (P) desses serviços que são prestados pela biblioteca, apresentado no 

Apêndice deste estudo o modelo de questionário no qual se empregou a escala tipo Likert  

(1932 apud Costa, Gutierrez et al, 2012) e seguindo as recomendações de itens de Freitas et 

al. (2008)  

A partir também da análise de relatos de experiências disponíveis na literatura e com 

base na experiência vivenciada por bibliotecários que já foram relatadas em outros estudos 

Brito et al.(2011) De Britto et. Al.(2010) e Marques et. Al (2014), optou-se pela adoção desse 

modelo que permitiu avaliar qualitativamente e possibilita posteriormente avaliar de forma 

contínua a prestação de serviços. O modelo da escala Servqual, é uma ferramenta de medida 

que avalia os serviços e sua qualidade, sendo assim, possibilitou avaliar o que se oferece 

levando sempre em conta a expectativa dos usuários, a partir das 5 dimensões apresentadas: 

Tangibilidade; Confiabilidade/Credibilidade; Receptividade; Garantia; e, Empatia. Por meio 

do modelo Servqual aplicado neste estudo pode-se avaliar a qualidade dos serviços prestados 

(que são intangíveis) como um todo e também verificar que dimensões dessa qualidade 

necessitam uma maior atenção por parte da gerência da Biblioteca, com o intuito de melhorar 

a qualidade dos mesmos. 

 Para obter respostas significativas dos usuários para os 22 itens de expectativas e 

percepções, é um requisito básico que os clientes conheçam ou tenham vivenciado o serviço 
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oferecido a ser medido pela pesquisa. Isso faz com que a escala SERVQUAL possua uma 

limitação quanto a sua utilização, podendo ser aplicada somente aos clientes atuais ou antigos. 

A escala Servqual é utilizada como uma técnica de diagnóstico para identificar, em vários 

tipos de serviços, os pontos fortes e fracos da empresa, servindo de base para a melhoria 

contínua. A amostra selecionada para aplicação do questionário envolveu o público mais 

relevante em relação a utilização dos serviços da BU, composto pelos alunos das duas 

graduações existentes no Instituto de Ciência e Tecnologia da UFF (Ciências da Computação 

e Engenharia de Produção) e da Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas 

Computacionais. 

4.12 Aplicação dos Questionários 

O questionário foi aplicado inicialmente como piloto em duas partes. Uma que 

procurou registrar as expectativas dos clientes em relação ao serviço (E), formada por 22 itens 

de expectativas que relacionam-se às cinco dimensões da qualidade e outra parte, em que 

através de 22 itens, verificou-se as percepções dos usuários em relação a cada item, quando 

foram registradas. A amostra piloto foi respondida por 11 usuários ativos da biblioteca que 

foram abordados na sala de estudos da mesma, e que se dispuseram a responder no mesmo dia 

em que o pesquisador entregou o mesmo. Foi avaliada a partir da pontuação final gerada pela 

diferença entre as percepções e expectativas registradas (Percepção - Expectativa => P – E, ou 

GAP 5) que a amostra piloto foi relevante, não havendo relatos de casos em que as respostas 

foram dadas de forma descomprometida ou que tenha-se levado em conta fatores que não 

estavam sendo avaliados pela pesquisa, não sendo necessário adaptar ou mofificar os itens já 

inseridos nos questionários, comparando os resultados da amostra piloto com o de outros 

estudos que aplicaram o mesmo formulário adaptado da escala Servqual (Freitas et al.,2008) 

(De Britto et al, 2010).  

Basicamente, no caso dos resultados obtidos, quando o mesmo é negativo indica que 

as percepções estão abaixo das expectativas, mostrando quais as falhas do serviço que geram 

um resultado insatisfatório para o cliente. Uma pontuação positiva indica que o prestador de 

serviços está oferecendo um serviço superior ao esperado, a expectativa do usuário, sendo um 

ponto de satisfação do cliente. A amostra na qual o questionário foi aplicado atingiu o número 

de 48 usuários, de um total de 55 formulários entregues, sendo composta pelas características 

a seguir: quanto ao curso a que pertenciam, 24 usuários pesquisados são alunos de graduação 

em Engenharia de Produção, representando cerca de 50% do total e 19 são alunos de Ciência 

da Computação, representando 39,6% do total de entrevistados. Este resultado se confirma 



90 

 

por esta ser a maior população da comunidade do ICT/UFF. Do restante, 5 alunos 

respondentes cursam Mestrado (aproximadamente 10%). Em relação à frequência de 

utilização, 17 usuários (35,4%) afirmaram utilizar a biblioteca raramente e 15 usuários a 

frequentam 1 vez na semana, caracterizando 31,2% das respostas. Outros 13 usuários, 

correspondendo a 27,1%, vão à biblioteca de 2 a 3 vezes na semana. Outros 3 usuários (6,2%) 

responderam que utilizam à biblioteca diariamente. O questionário utilizado nessa pesquisa é 

apresentado a seguir: 
 

1. Questionário Servqual de avaliação das expectativas (E) dos clientes. 
 

Instruções: Indique o grau que você acha que bibliotecas deveriam apresentar as características 

descritas em cada enunciado (itens 1 a 22). Se você concorda totalmente que bibliotecas devam ter 

uma certa característica, marque 5 ().. Caso você discorde totalmente que bibliotecas devam ter tal 

característica, marque 1 (). Em situações intermediárias, marque valores entre 2 e 4. Não há 

respostas certas ou erradas. 

LEGENDA: 

 - concordo integralmente              - discordo 

 
1 

 

2 

 
3 

 

4 

 
5 

1. Bibliotecas devem possuir equipamentos modernos. 1 2 3 4 5 

2. As instalações físicas da biblioteca devem ser adequadas. 1 2 3 4 5 

3. O espaço para estudo individual deve ser adequado e suficiente. 1 2 3 4 5 

4. O espaço para estudo em grupo deve ser adequado e suficiente. 1 2 3 4 5 

5. O ambiente de uma biblioteca deve ser silencioso, iluminado e arejado. 1 2 3 4 5 

6. Se você tem problemas, os funcionários devem ser  solidários e prestativos. 1 2 3 4 5 

7. Os livros e periódicos do acervo devem ser facilmente encontrados nas 

estantes. 

1 2 3 4 5 

8. Bibliotecas devem ser informatizadas para facilitar a busca (por título, autor, 

etc.). 

1 2 3 4 5 

9. Bibliotecas devem oferecer seus serviços em tempo adequado. 1 2 3 4 5 

10. O serviço de reserva de livro (agendamento) deve ser bem executado. 1 2 3 4 5 

11. Bibliotecas devem manter seus registros atualizados. 1 2 3 4 5 

12. Os serviços de consulta e empréstimos precisam ser confiáveis. 1 2 3 4 5 

13. Você deve ser atendido imediatamente pelos funcionários da biblioteca. 1 2 3 4 5 

14. Os funcionários de bibliotecas devem estar sempre dispostos a te ajudarem. 1 2 3 4 5 

15. Os funcionários da biblioteca precisam conhecer bem o acervo disponível. 1 2 3 4 5 

16. Você deve confiar nas informações prestadas por funcionários da bilioteca. 1 2 3 4 5 

17. Os funcionários de bibliotecas precisam ser gentis e educados. 1 2 3 4 5 

18. Os funcionários de bibliotecas devem apresentar boa aparência. 1 2 3 4 5 

19. Os funcionários de bibliotecas precisam ter suporte técnico pra executar 

bem suas tarefas. 

1 2 3 4 5 

20. Deve-se esperar que bibliotecas tenham computadores suficientes com 

Internet disponível. 

1 2 3 4 5 
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21. Deve-se esperar que bibliotecas funcionem em horários convenientes a 

todos os usuários. 

1 2 3 4 5 

22. Deve-se esperar que bibliotecas funcionem exatamente nos horários 

divulgados. 

1 2 3 4 5 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de Freitas et al. (2008) e De Britto et al.(2010) 

 

 

2. Questionário Servqual de avaliação das percepções (P) dos clientes. 
 

 Instruções: Indique o grau que na sua opinião a biblioteca da UFF em Rio das Ostras (BRO) 

apresenta as características descritas em cada enunciado (itens 1 a 22). Se você concorda totalmente 

que a biblioteca apresenta certa característica, marque 5 ().. Caso você discorde totalmente que a 

biblioteca apresente a característica, marque 1 (). Em situações intermediárias, marque valores entre 

2 e 4. Não há respostas certas ou erradas. 

  

LEGENDA: 

 - concordo integralmente              - discordo 

 
1 

 

2 

 
3 

 

4 

 
5 

1. A BRO possui equipamentos modernos. 1 2 3 4 5 

2. As instalações físicas da BRO são adequadas. 1 2 3 4 5 

3. O espaço para estudo individual é adequado e suficiente. 1 2 3 4 5 

4. O espaço para estudo em grupo é adequado e suficiente. 1 2 3 4 5 

5. O ambiente da biblioteca é silencioso, iluminado e arejado. 1 2 3 4 5 

6. Se você tem problemas, os funcionários da BRO são solidários e prestativos. 1 2 3 4 5 

7. Os livros e periódicos do acervo são facilmente encontrados nas estantes. 1 2 3 4 5 

8. A BRO é informatizada à ponto de facilitar a busca (por título, autor, etc.). 1 2 3 4 5 

9. A BRO oferece seus serviços em tempo adequado. 1 2 3 4 5 

10. O serviço de reserva de livro (agendamento) é bem executado. 1 2 3 4 5 

11. Os registros da BRO são atualizados. 1 2 3 4 5 

12. Os serviços de consulta e empréstimos são confiáveis. 1 2 3 4 5 

13. Você é atendido imediatamente pelos funcionários da BRO. 1 2 3 4 5 

14. Os funcionários da BRO estão sempre dispostos a te ajudarem. 1 2 3 4 5 

15. Os funcionários da BRO conhecem bem o acervo disponível. 1 2 3 4 5 

16. Você confia nas informações prestadas por funcionários da BRO. 1 2 3 4 5 

17. Os funcionários da BRO são gentis e educados. 1 2 3 4 5 

18. Os funcionários da BRO apresentam boa aparência. 1 2 3 4 5 

19. Os funcionários da BRO têm suporte técnico pra executar bem suas tarefas. 1 2 3 4 5 

20. A BRO conta com computadores suficientes com Internet disponível. 1 2 3 4 5 

21. A BRO funciona em horários convenientes a todos os usuários. 1 2 3 4 5 

22. A BRO funciona exatamente nos horários divulgados. 1 2 3 4 5 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de Freitas et al. (2008) e De Britto et al.(2010) 
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5. ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste Capítulo serão apresentados os resultados do Estudo de Caso de que trata essa 

pesquisa, referente a avaliação da satisfação da qualidade dos serviços após o Projeto de 

Melhoria de Processos – BPM realizado na Biblioteca Universitária da Universidade Federal 

Fluminense em Rio das Ostras como descrito no Capítulo anterior. O estudo foi realizado com 

o intuito de avaliar os serviços prestados pela biblioteca que atende ao Instituto de Ciência e 

Tecnologia (ICT) da Universidade Federal Fluminense após o mapeamento e identificação de 

processos realizado no setor para identificação dos produtos/serviços que são ofertados pela 

biblioteca em questão e suas características. 

A partir das tabelas e gráficos geradas pelo Excel e os cálculos que foram realizados, 

foi possível chegar a algumas conclusões a respeito da percepção da qualidade dos serviços 

ofertados pela biblioteca em questão.  

Podemos notar que com base nos modelos levantados para a avaliação dos 22 itens de 

expectativas e os 22 itens de percepções, no modelo adaptado do questionário Servqual, que 

utilizou a escala do tipo Likert de 5 pontos, cujo os extremos foram marcados com “Discordo 

Totalmente” e “Concordo Totalmente”. (Brito et al., 2011) (Costa, Gutierrez et al., 2012), 

atribuindo-se assim notas aos itens avaliados, que o estudo dos resultados obtidos permitiu o 

diagnóstico de necessidades de melhorias em alguns dos serviços prestados a partir da 

identificação dos gaps existentes, isto é, as lacunas de serviços existentes a serem 

desenvolvidas ou aprimorados, assim como uma proximidade considerada satisfatória entre as 

expectativas e percepções registradas para outros itens, bem como a superação da expectativa 

em relação ao serviços ofertados. 

A metodologia Servqual foi utilizada para identificar estes gaps existentes, sendo 

avaliado por meio do questionário aplicado com as questões estruturadas, a satisfação e a 

importância atríbuida a prestação e a qualidade dos serviços. Os resultados mostraram que a 

comunidade acadêmica percebem de maneira geral como positiva a qualidade dos serviços 

prestados pela Biblioteca, estando a maioria dos gaps identificados e avaliados dentro de uma 

pontuação considerada satisfatória, enquanto outros pontos avaliados apresentam necessidade 

de melhorias para se atingir um resultado mais satisfatório, como mostrado nos resultados 

apresentados a seguir: 
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5.1.2 Resultados obtidos na aplicação do Questionário Servqual que mediu as Expectativas 

(E) dos usuários à luz de cada item. 

 

 
 

Tabela 02: Tabela de Expectativas (E) dos usuários da biblioteca a luz de cada item. 

Fonte: Autor da pesquisa 
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Aonde A1 a A48 representam as amostras, I1 a I22 representam os critérios, ∑ representa 

somatório, M a média e Mo a moda encontrada. 

A média geral das expectativas foi 4.3, ou seja, quase 100% dos usuários esperam o melhor 

possível a respeito dos itens avaliados. O item 18 (os funcionários de bibliotecas devem 

apresentar boa aparência) obteve a menor média, 3.6, e foi avaliado como o item em que os 

usuários menos criam expectativas sobre ele. Analisando a moda, apenas dois itens 

apresentaram moda diferente de 5, sendo um deles o que apresentou a menor média de 

expectativas, a saber, o item 18 com moda 3 e o item 20 (Deve-se esperar que bibliotecas 

tenham computadores suficientes com Internet disponível) com moda 4. Isso demonstra que a 

maior parte dos usuários criam alta expectativa na maioria dos itens avaliados dos serviços 

esperados de uma biblioteca considerada “ideal”. 

A seguir é apresentando o ranqueamento dos critérios por grau de importância em 

relação as Expectativas (E) médias atríbuidas pelos usuários da biblioteca que responderam o 

questionário com base no modelo SERVQUAL. 

1º O serviço de reserva de livro (agendamento) deve ser bem exeutado 4,52

2º Bibliotecas devem ser informatizadas para facilitar a busca (por título, autor, etc.) 4,46

3º Os livros e periódicos do acervo devem ser facilmente encontrados nas estantes. 4,44

4º Bibliotecas devem oferecer seus serviços em tempo adequado. 4,44

5º Os funcionários de bibliotecas devem estar sempre dispostos a te ajudarem. 4,44

6º Você deve confiar nas informações prestadas por funcionários da bilioteca. 4,44

7º Os serviços de consulta e empréstimos precisam ser confiáveis. 4,42

8º Se você tem problemas, os funcionários devem ser  solidários e prestativos 4,4

9º Bibliotecas devem manter seus registros atualizados. 4,4

10º Deve-se esperar que bibliotecas funcionem exatamente nos horários divulgados. 4,4

11º O ambiente de uma biblioteca deve ser silencioso, iluminado e arejado. 4,38

12º Bibliotecas devem possuir equipamentos modernos. 4,35

13º  Os funcionários de bibliotecas precisam ser gentis e educados. 4,35

14º Os funcionários de bibliotecas precisam ter suporte técnico pra executar bem suas tarefas. 4,33

15º O espaço para estudo individual deve ser adequado e suficiente. 4,23

16º Os funcionários da biblioteca precisam conhecer bem o acervo disponível. 4,23

17º Deve-se esperar que bibliotecas funcionem em horários convenientes a todos os usuários. 4,21

18º As instalações físicas da biblioteca devem ser adequadas. 4,19

19º O espaço para estudo em grupo deve ser adequado e suficiente. 4,02

20º Deve-se esperar que bibliotecas tenham computadores suficientes com Internet disponível. 4,02

21º Você deve ser atendido imediatamente pelos funcionários da biblioteca. 3,88

22º Os funcionários de bibliotecas devem apresentar boa aparência. 3,63

RANKING DE EXPECTATIVA (E) DOS USUÁRIOS POR CRITÉRIOS - MÉDIAS

 

Tabela 03: Médias das Expectativas (E) registradas pelos usuários da Biblioteca de Rio das 

Ostras para cada item apresentado (da maior para a menor). 

Fonte: Autor da pesquisa 
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5.1.3 Resultados obtidos na aplicação do Questionário Servqual que mediu as Percepções 

(P) dos usuários à luz de cada item 
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Tabela 04: Tabela das Percepções (P) registradas pelos usuários da Biblioteca de Rio das 

Ostras a luz de cada item. 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

Aonde A1 a A48 representam as amostras, I1 a I22 representam os critérios, ∑ representa 

somatório, M a média e Mo a moda encontrada. 

A seguir será apresentando o ranqueamento dos critérios por média em relação as 

Percepções (P) atríbuidas pelos usuários da biblioteca que responderam o questionário com 

base no modelo SERVQUAL. 

1º I6 Se você tem problemas, os funcionários da BRO são solidários e prestativos. 4,833333

2º I9 A BRO oferece seus serviços em tempo adequado. 4,833333

3º I11 Os registros da BRO são atualizados. 4,708333

4º I10 O serviço de reserva de livro (agendamento) é bem exeutado. 4,6875

5º I13 Você é atendido imediatamente pelos funcionários da BRO. 4,520833

6º I21 A BRO funciona em horários convenientes a todos os usuários. 4,5

7º I15 Os funcionários da BRO conhecem bem o acervo disponível. 4,458333

8º I14 Os funcionários da BRO estão sempre dispostos a te ajudarem. 4,395833

9º I16 Você confia nas informações prestadas por funcionários da BRO. 4,354167

10º I5 O ambiente da biblioteca é silencioso, iluminado e arejado. 4,3125

11º I17 Os funcionários da BRO são gentis e educados. 4,291667

12º I18 Os funcionários da BRO apresentam boa aparência. 4,291667

13º I8 A BRO é informatizada à ponto de facilitar a busca (por título, autor, etc.). 4,0625

14º I7 Os livros e periódicos do acervo são facilmente encontrados nas estantes. 3,979167

15º I22 A BRO funciona exatamente nos horários divulgados. 3,9375

16º I19 Os funcionários da BRO têm suporte técnico pra executar bem suas tarefas. 3,5

17º I12 Os serviços de consulta e empréstimos são confiáveis. 3,416667

18º I2 As instalações físicas da BRO são adequadas. 2,729167

19º I4 O espaço para estudo em grupo é adequado e suficiente. 2,520833

20º I3 O espaço para estudo individual é adequado e suficiente. 2,395833

21º I1 A BRO possui equipamentos modernos. 1,979167

22º I20 A BRO conta com computadores suficientes com Internet disponível. 1,291667

RANKING DE PERCEPÇÃO (P) DOS USUÁRIOS POR CRITÉRIOS - MÉDIAS 

 

Tabela 05: Médias das Percepções (P) registradas pelos usuários da Biblioteca de Rio das 

Ostras para cada item apresentado (da maior para a menor). 

Fonte: Autor. 

 

Os Gap´s foram cálculados levando-se em conta a fórmula apresentada 

anteriormente que cálcula os Gaps com base na Percepção medida subtraída da Expectativa 

medida pelos usuários da bilbioteca para cada item pesquisado: 

G = (P)-(E) 
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Tabela 06: Gaps entre Expectativas (E) e Percepções (P) registradas pelos usuários da 

Biblioteca de Rio das Ostras para cada item apresentado. 

Fonte: autor. 
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Aonde A1 a A48 representam as amostras, I1 a I22 representam os critérios, ∑ representa 

somatório, M a média encontrada. 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22

∑ 209 201 203 193 210 211 213 214 213 217 211 212 186 213 203 213 209 174 208 193 202 204

M 4,35 4,2 4,2 4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 3,88 4,4 4,2 4,44 4,4 3,6 4,3 4,02 4,21 4,25

∑ 95 131 115 121 207 232 191 195 232 225 226 164 217 211 214 209 206 206 168 62 216 189

M 1,98 2,7 2,4 2,5 4,3 4,8 4 4,1 4,8 4,7 4,7 3,4 4,52 4,4 4,5 4,35 4,3 4,3 3,5 1,29 4,5 3,94

∑ -114 -70 -88 -72 -3 21 -22 -19 19 8 15 -48 31 -2 11 -4 -3 32 -40 -131 14 -15

M -2,4 -1 -2 -2 -0 0,4 -0 -0 0,4 0,2 0,3 -1 0,65 -0 0,2 -0,1 -0 0,7 -1 -2,73 0,29 -0,3

(E)

ITENS

(P)

(G)
 

Tabela 07:  Expectativas médias dos usuários, Percepção média dos usuários e Gap´s entre 

Expectativas (E) e Percepções (P) dos usuários. 

Fonte: autor. 

 

A classificação a seguir leva em conta os Gap´s classificados do menor gap existente 

para o maior gap existente, identificado a partir da diferença calculadaaaa entre as Percepções 

e Expectativas por ítem avaliado (conforme tabela 7) no questionário aplicado.  

 

Tabela 08:  Gap´s entre Expectativas (E) e Percepções (P) dos usuários à luz de cada item 

avaliado. 

Fonte: autor. 
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O gráfico a seguir apresenta um panorama dos gap´s identificados sendo 

classificados por itens do menor gap identificado (valor mais positivo) ao gap com maior 

valor de discrepância entre a expectativa e a percepção (valor mais negativo), dada a fórmula 

já apresentada, Gap = (P)-(E). 

 

 

  

Gráfico 5: Gap´s identificados por critérios avaliados (do menor gap até o maior). 

Fonte: autor. 
 

Analisando os resultados em relação as percepções dos alunos dos cursos do ICT/UFF 

de Rio das Ostras, nota-se que os itens mais relevantes em relação a percepção foram os ítens 

I 20, I 1, I 3, I 4 e I 2, isso significa que em relação a avaliação da satisfação considerando as 

notas atribuídas por meio da escala Servqual que adotou a escala likert de 5 pontos, os que 

apresentaram menores médias atribuídas a percepção foram: As instalações físicas da BRO 

são adequadas; O espaço para estudo em grupo é adequado e suficiente; O espaço para estudo 

individual é adequado e suficiente; A BRO possui equipamentos modernos; A BRO conta 

com computadores suficientes com Internet disponível. 

Analisando as expectativas dos usuários, os itens considerados mais importantes em 

relação as expectativas foram os itens I 10, I 8, I 7, I 9, e I 14, sendo eles : o serviço de 

reserva de livro (agendamento) deve ser bem executado; bibliotecas devem ser informatizadas 

para facilitar a busca (por título, autor, etc.); os livros e periódicos do acervo devem ser 
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facilmente encontrados nas estantes; bibliotecas devem oferecer seus serviços em tempo 

adequado e; os funcionários de bibliotecas devem estar sempre dispostos a te ajudarem. 

Com base nos gráficos apresentados a seguir, analisando as expectativas(E) e  

percepções(P) e os Gap’s identificados, pode-se notar que os itens mais relevantes estão 

diretamente ligados aos itens avaliados com piores médias da percepção dos serviços 

prestados, que são os seguintes: I 20, I 1, I 3, I 4 e I 2 (as instalações físicas da BRO são 

adequadas; o espaço para estudo em grupo é adequado e suficiente; o espaço para estudo 

individual é adequado e suficiente; a BRO possui equipamentos modernos; a BRO conta com 

computadores suficientes com Internet disponível). 

 

 

Gráfico 6: Percepções e Expectativas por item avaliado – visualização por perspectivas. 

Fonte: autor. 
 

Com base em um estudo feito por Nitecki e Hernon (2000, apud Brito et al, 2011), 

que propõe que as pontuações de gaps encontradas entre 0 e -1 não superam as expectativas, 

porém ficam muito próximas de ir ao encontro do que esses usuários realmente esperam de 

um serviço considerado de qualidade, pode-se afirmar que os usuários da Biblioteca da UFF 

de Rio das Ostras percebem positivamente de forma geral a qualidade dos serviços prestados 

pela mesma. Avaliando os maiores gap´s identificados (< -1) notamos que os mesmos estão 

mais relacionados a estrutura física e de equipamentos (hardware), o que poderíamos atribuir 

a perspectiva da tangibilidade dos serviços (avaliada nos itens de 1 a 5), enquanto outros 

aspectos ligados a execução do serviço em si, apoiada pelos processos e atividades do setor, 
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das perspectivas ligadas a segurança dos processos, a receptividade e empatia e a 

confiabilidade que foram avaliadas nos demais itens foram bem avaliados de maneira geral 

(itens estes ligados a intangibilidade que caracteriza os serviços), ou seja estes gap´s 

identificados estão em sua maioria entre 0 e -1, conforme apresentado no gráfico 7, ou seja, 

apesar de alguns serem negativos, estão bem próximos de zero, o que pela fórmula de cálculo 

dos gap´s demonstra estarem próximos a qualidade ideal, quando as percepções medidas 

igualam as expectativas medidas pelo instrumento Servqual, e outros até em que as 

percepções medidas superam as expectativas, destacando-se itens ligados a perspectiva 

empatia. 

 

 

 

Gráfico 7: Gap´s identificados por itens avaliados – visualização por perspectivas. 

Fonte: autor. 

Quanto ao item 12 que foi identificado um gap de -1 em sua avaliação, ficando 

dentro do limite (0, -1), acredita-se que essa avaliação pode estar ligada ao fato do processo 

de consulta e reserva online ter sido recem implantado, sendo um processo novo e que pode 

ser considerado em fase de testes, visto que depende de funcionamento de servidores e de 

uma certa estabilidade dos sistemas integrados de busca e reserva por meio do catálogo 

online, assim como o resultado obtido pelo item 22 (-2,7) ser impactado diretamente pela 

migração dos computadores para acesso a internet para o laboratório de computação de 

alunos, com objetivo de liberar maior espaço nas salas de estudos individuais e em grupo, que 

tem uma criticidade alta, conforme apontado e comprovado por meio deste estudo.  
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CONCLUSÕES 

 

Esta parte do trabalho é dedicada às conclusões, percepções, observações e 

recomendações deste trabalho por parte do pesquisador.  

Pode-se verificar através da análise do Projeto de Melhoria de Processos da Biblioteca 

Universitária da UFF em Rio das Ostras e da aplicação do questionário Servqual para avaliar 

os serviços ofertados pela mesma quais foram os itens mais críticos na avaliação da Bilbioteca 

que atende ao Instituto de Ciência e Tecnologia após a realização do Projeto de Melhoria de 

Processos que visou identificar os processos, padronizá-los e assim implementar um ambiente 

mais propício a avaliação e melhoria da qualidade dos serviços prestados pela biblioteca 

universitária em questão, mostrando que é fundamental buscar ferramentas que possam apoiar 

nessa melhoria e na avaliaçao da satisfação dos serviços por parte de seus usuários. 

Em geral, a gestão de serviços em bibliotecas vem passando por muitas mudanças e 

adaptações em todos os seus processos, numa busca maior por efetividade e resposta as 

demandas de seus usuários/clientes. Nesta fase, é comum deparar-se com a necessidade de 

avaliações e melhorias e/ou criação de novos serviços, ainda mais quanto aos recursos e as 

novas tecnologias existentes, e que vem sendo inseridos em todas as instituições, 

independente do caráter privado ou público, apesar de cada uma ter o seu tempo de 

implementação. Além da adequação e do treinamento especializado para os recursos 

humanos, que são essenciais nesta nova gestão, fica claro que um melhor serviço pode ser 

prestado a partir da avaliação e sistematização dos processos, que apoiam fortemente a 

execução dos serviços que são ofertados.  

A presente pesquisa buscou responder ao questionamento com relação a 

sistematização da avaliação da qualidade do serviço como fator de contribuição no processo 

de melhoria contínua dos serviços de uma biblioteca universitária, concluindo que uma 

análise mais específica da gestão de serviços em bibliotecas mostra que para se chegar ao 

sucesso, obtendo bons níveis de qualidade e reconhecimento, é necessário fixarse em seu 

usuário, entender a realidade e as necessidades de cada um, sem deixar de lado o atendimento 

do todo. Entretanto, analisando os resultados deste estudo, pode-se perceber que a percepção 

da qualidade dos serviços em uma biblioteca universitária também é impactada pela estrutura 

física e de hardware disponíveis, devendo assim melhorá-las para que possam dar suporte as 

técnicas gerenciais que sejam adequadas e que primem pela constante avaliação e 
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identificação desses aspectos que podem e que devem ser melhorados, como apontou a 

avaliação por meio do modelo Servqual aplicada no contexto deste estudo.  

Nesse caso, fica claro que a aplicação do projeto de melhoria e mapeamento de 

processos auxiliou na identificação e melhoria dos processos já existentes e facilitou a 

implantação de uma estrutura de gestão mais eficiente no que tange ao objetivo de atender as 

expectativas de seus clientes/usuários e através da realização deste projeto somado a avaliação 

dos serviços por parte dos usuários, as organizações adquirem um conhecimento mais 

profundo sobre o seu próprio processo/produto/serviço e assim o executa de maneira eficaz e 

transparente, podendo obter melhores níveis de desempenho e mais, em relação a esfera 

pública, conforme o Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios (2013) 

os órgãos públicos devem buscar ativamente a abertura do governo no sentido de promoverem 

diretrizes de um governo mais aberto, estimulando a criação de processos e procedimentos 

governamentais mais transparentes, com a mudança de uma cultura ainda hoje, de sigilo, que 

muitas vezes está incorporada ao setor público, para uma cultura de abertura, transparência, 

participação da sociedade,  se tornando essencial para a promoção do direito à informação. 

Nesse contexto, vale destacar um resultado importante desta pesquisa no que refere-se a sua 

contribuição no alcance por parte da Biblioteca da UFF de Rio das Ostras da meta número 1, 

estipulada pelo Programa de Modernização do Sistema de Bibliotecas da Universidade 

Federal Fluminense, contribuindo diretamente na ação que objetivava “Incentivar a realização 

de diagnósticos de avaliação dos acervos, produtos e serviços ofertados aos seus usuários 

pelas Unidades do Sistema”, visto que este estudo pode ser utilizado na sistematização de 

outras avaliações e aplicado a outras bibliotecas do Sistema e de outras instituições públicas.  

Contudo, apesar da elevada contribuição que essa análise realizada possa oferecer ao 

prestador do serviço avaliado, é válido ressaltar que os resultados apresentados nas tabelas e 

seus respectivos valores retratam a avaliação da qualidade dos serviços ofertados por uma 

única biblioteca e em um determinado período de tempo, tendo como único ponto de vista 

medido o de uma amostra de usuários (alunos). Dessa maneira, uma análise que possa ser 

mais conclusiva poderá ser obtida em estudos futuros, a partir da continuidade das avaliações, 

realizadas com maior frequência e em outras bibliotecas de características diferentes. 

Como pode-se perceber, iniciativas voltadas à Melhoria de Processos tornaram-se uma 

das abordagens que devem ser consideradas pelas organizações que buscam sistematizar, 

avaliar e melhorar a qualidade dos serviços, uma vez que, as atividades e recursos envolvidos 

passam a ser vistos de forma integrada, sempre buscando a qualidade do resultado alcançado 
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no final do processo, ou seja, a qualidade do que é fornecido ao cliente.  Para tanto, é de suma 

importância que as instituições conheçam seus processos com profundidade e, nesse sentido, é 

importante que seja colocada em prática a Melhoria dos Processos com implementação de 

sistemas de avaliação dos serviços sob a perspectiva do usuário final. Tais atividades 

fornecem as condições necessárias para que as organizações consigam analisar seus fluxos de 

trabalho, identificando assim as atividades desenvolvidas em cada um dos processos, e a partir 

da avaliação e identificação de gaps, diagnosticar possíveis deficiências e melhorias a serem 

implementadas, bem como utilizarem-se de benchmarks de outras instituições para comparar 

seus resultados e contribuirem assim umas com as outras na busca por uma melhor qualidade 

dos processos, produtos e serviços. Acredita-se assim que, como demonstrado neste estudo, as 

metodologias que são encontradas na literatura podem ser testadas e aplicadas, passíveis de 

serem adaptadas à realidade de cada instituição, e até mesmo podendo ser desenvolvidas 

metodologias próprias para aplicação na melhoria dos processos, impactando assim 

conseqüentemente, na melhoria destes e das atividades desenvolvidas por estas organizações. 
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ANEXOS 

 

 ANEXO I - PLANILHA DE DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

Planilha entregue como parte integrante do projeto de melhoria de processos para apoiar no 

mapeamento dos mesmos, seu preenchimento seguiu as orientações dadas as equipes, 

descrevendo o negócio principal do setor, as pessoas componentes da equipe (por cargos), as 

ferramentas e sistemas utilizados, fornecedores, insumos, requisitos dos insumos, atividades, 

os produtos gerados, seus requisitos, e os clientes dos produtos entregues. 

Fornecedores Insumos Requisitos Insumos Produtos Requisitos Produtos Clientes Indicadores

                                                                                                          

STI e SDC / Informática

Sistema Webnauta / Internet / 

usuário já cadastrado / livros já 

catalogados

Sistema em funcionamento / Em 

pleno funcionamento com 

velocidade estável

STI e SDC / Informática Sistema Webnauta / Internet

Sistema em funcionamento / Em 

pleno funcionamento com 

velocidade estável

Informática Internet
Em pleno funcionamento com 

velocidade estável

Artigos, livros em outras instituições, 

documentos disponíveis online, 

orientação de uso de bases de dados

Disponibilidade do material na 

internet ou na instituição (COMUT, 

empréstimo entre bibliotecas)

Usuários

Livros, TCCs ou periódicos do 

acervo da BRO emprestado em 

nome de um usuário

Disponível fisicamente na biblioteca
Item liberado no sistema e disponível 

na biblioteca
entrega do item pelo usuário todos os usuários

Usuários
Livros, TCCs ou periódicos do 

acervo
Disponível fisicamente na biblioteca

Material na estante, no local correto 

(indicado pelo catálogo)

Disponibilidade de tempo dos 

funcionários, espaço no acervo, 

disponibilidade e espaço no carrinho

todos os usuários

Informática / SDC / SDC???
Internet / Sistema Argonauta / 

AACR2

Em pleno funcionamento com 

velocidade estável / Versão 

atualizada comprada para a 

biblioteca

material novo descrito no sistema 

(encontrável no catálogo online)

Disponibilidade de tempo dos 

bibliotecários

todos os usuários, rede de bibliotecas 

da UFF, outras bibliotecas

Informática / SDC / SDC???
Internet / Sistema Argonauta / 

CDD

Em pleno funcionamento com 

velocidade estável / Versão 

atualizada comprada para a 

biblioteca

material novo classificado de acordo 

com o assunto

Disponibilidade de tempo dos 

bibliotecários

todos os usuários, rede de bibliotecas 

da UFF, outras bibliotecas

STI e SDC / Informática Internet / Sistema Argonauta 

Em pleno funcionamento com 

velocidade estável / em 

funcionamento

usuário cadastrado com permissão 

para empréstimo

 usuário não cadastrado 

anteriormente e com comprovação 

de vinculo com a universidade

usuário em questão

STI e SDC / Informática Internet / Sistema Argonauta 
Em pleno funcionamento com 

velocidade estável 

item bibliográfico com definição de 

assuntos para busca

Disponibilidade de tempo dos 

bibliotecários, disponibilidade dos 

termos descritores no argonauta

todos os usuários

 Catalogação 

 Classificação 

 Cadastro de usuários 

 Indexação 

Atividades

Usuários (Docentes, Técnicos, 

Discentes e comunidade)

 Devolução 

 Guarda de material 

Livro emprestado/renovado
Disponibilidade física do material, 

nome completo do usuário

 Empréstimo 

 Renovação 

 "Atendimento personalizado" 

Descrição da Função

SETOR: Biblioteca

NEGÓCIO: ATENDER AS DEMANDAS DE PESQUISA,  BUSCA DE MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO, EMPRÉSTIMO E ATENDIMENTO EM GERAL, GERADAS PELO CORPO 

DISCENTE, TÉCNICO E DOCENTE DA UFF ALÉM DA COMUNIDADE EXTERNA.

PESSOAS:  4 ASSISTENTES EM ADMINISTRAÇÃO 3 

BIBLIOTECÁRIAS

FERRAMENTAS: SISTEMA ARGONAUTA, 

WEBNAUTA, CDD (?), AACR(?)

 

Fonte: Projeto de Mapeamento de Processos (2015) - Adaptado pelo autor. 
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ANEXO II -  FICHA DE MAPEAMENTO DE PROCESSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 

FICHA DE MAPEAMENTO DO PROCESSO 

 

1. NOME DO PROCESSO: 

 

2. MACROPROCESSO: 

 

3. OBJETIVO DO PROCESSO: 

 

4. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO PROCESSO: 

- Processo nº – nome do processo 

FICHA DE MAPEAMENTO DO PROCESSO 

Identificação do 

processo 

Nº 000 

Nome do processo 

Responsável pelo 

Processo 

- pessoa que trabalha no processo – identificação funcional 

Limites do Processo 
Início: 

Término:  

Objetivos do Processo Descrição sumária do objetivo do processo. 

Interface com outros 

processos 

Citar os processos que fazem interface com o processo que está sendo 

mapeado 

Fornecedores 

Internos Todas as assessorias, seções do DEP 

Externos 

Organizações Privadas ou de Terceiro Setor: 

- ONG´s, ODS´s, Diretorias, Empresas. 

Órgãos Públicos: 

Outras Instituições de Ensino, Prefeituras, Governo. 

Pessoas Jurídicas: 

Consultorias, etc. 
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Produto Serviço resultante do processo. 

Cliente/Usuário Para quem o serviço é prestado. 

 

 

 

- Ações a serem realizadas (começo e fim conforme limites do processo). 

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 

Passo Descrição 

1º  

2º  

3º  

4º  

5º  

6  

7º  

8º  

9º  
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ANEXO III – PLANO DE TRABALHO DO PROJETO PILOTO DE MELHORIA DE 

PROCESSOS - BPM DA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DO INSTITUTO DE 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UFF – ICT/UFF 

1. Denominação do Projeto/Atividade: Projeto Piloto de Melhoria de Processos – BPM da 

Biblioteca Universitária do ICT/UFF 

 2. Objetivos  

a) Objetivo Geral: O objetivo do projeto é identificar e aplicar uma metodologia adequada 

para a implantação da Melhoria de Processos por meio do mapeamento dos mesmos no 

ICT/UFF. E através do projeto piloto desencadear novos projetos de melhoria e mapeamento 

de processos na unidade acadêmica.  

b) Objetivos específicos − Preservar a memória organizacional do Instituto; − Conservar o 

conhecimento e as experiências adquiridas no decorrer de um projeto técnico ou na execução 

de uma atividade crítica, − Conservar o conhecimento das pessoas que deixam a Organização 

ou mudam de área; − Aprender com os erros ou falhas ocorridas nos processos. − Dar ênfase 

aos erros ou problemas para que eles possam servir de subsídios para melhoria contínua na 

execução dos processos; − Criar um terreno fértil à criação do conhecimento, estimulando a 

criatividade e a inovação; − Definir formas de aquisição do conhecimento tácito; − Modelar 

todo os processos principais da biblioteca do Instituto. 

3. Produtos Gerados pelo Projeto  

− Metodologia definida para a implantação de Melhoria e Mapeamento de Processos nas 

diversas áreas da unidade acadêmica;  

− Projeto Piloto implantado na Biblioteca do ICT/UFF;  

− Infra estrutura para armazenamento do conhecimento explicitado;  

− Resgate da Memória organizacional;  

− Explicitação do conhecimento referente aos principais processos organizacionais.  

- Transparência na execução dos processos e serviços da Unidade. 

4. Prazo 

8 meses. Início em Novembro de 2014 com previsão para finalizar em Junho de 2015.  



114 

 

As principais atividades envolvidas são: 

− Estudo de Gestão e Mapeamento de Processos; 

− Reuniões iniciais de definição do Projeto Piloto;   

− Criação do ambiente em Rede para Suportar a Documentação de Processos; 

− Reuniões Semanais com executores dos Processos; 

− Elaboração da Lista de Processos Principais do Instituto;  

− Seleção, triagem e documentação de processos já existentes;  

− Definição dos subprocessos envolvidos na cadeia de valor; 

− Estudo, Análise, Seleção e Registro da Documentação já existente sobre os processos da 

Biblioteca do ICT/UFF; 

− Documentação/divulgação dos Processos Mapeados;  
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Apêndice A – QUESTIONÁRIO Servqual EXPECTATIVAS (E) 
 

Instruções: Indique o grau que você acha que bibliotecas deveriam apresentar as características 

descritas em cada enunciado (itens 1 a 22). Se você concorda totalmente que bibliotecas devam ter 

uma certa característica, marque 5 ().. Caso você discorde totalmente que bibliotecas devam ter tal 

característica, marque 1 (). Em situações intermediárias, marque valores entre 2 e 4. Não há 

respostas certas ou erradas. 

  

LEGENDA: 

 - concordo integralmente              - discordo 

 
1 

 

2 

 
3 

 

4 

 
5 

1. Bibliotecas devem possuir equipamentos modernos. 1 2 3 4 5 

2. As instalações físicas da biblioteca devem ser adequadas. 1 2 3 4 5 

3. O espaço para estudo individual deve ser adequado e suficiente. 1 2 3 4 5 

4. O espaço para estudo em grupo deve ser adequado e suficiente. 1 2 3 4 5 

5. O ambiente de uma biblioteca deve ser silencioso, iluminado e arejado. 1 2 3 4 5 

6. Se você tem problemas, os funcionários devem ser  solidários e prestativos. 1 2 3 4 5 

7. Os livros e periódicos do acervo devem ser facilmente encontrados nas 

estantes. 

1 2 3 4 5 

8. Bibliotecas devem ser informatizadas para facilitar a busca (por título, autor, 

etc.). 

1 2 3 4 5 

9. Bibliotecas devem oferecer seus serviços em tempo adequado. 1 2 3 4 5 

10. O serviço de reserva de livro (agendamento) deve ser bem executado. 1 2 3 4 5 

11. Bibliotecas devem manter seus registros atualizados. 1 2 3 4 5 

12. Os serviços de consulta e empréstimos precisam ser confiáveis. 1 2 3 4 5 

13. Você deve ser atendido imediatamente pelos funcionários da biblioteca. 1 2 3 4 5 

14. Os funcionários de bibliotecas devem estar sempre dispostos a te ajudarem. 1 2 3 4 5 

15. Os funcionários da biblioteca precisam conhecer bem o acervo disponível. 1 2 3 4 5 

16. Você deve confiar nas informações prestadas por funcionários da bilioteca. 1 2 3 4 5 

17. Os funcionários de blbiotecas precisam ser gentis e educados. 1 2 3 4 5 

18. Os funcionários de bibliotecas devem apresentar boa aparência. 1 2 3 4 5 

19. Os funcionários de bibliotecas precisam ter suporte técnico pra executar 

bem suas tarefas. 

1 2 3 4 5 

20. Deve-se esperar que bibliotecas tenham computadores suficientes com 

Internet disponível. 

1 2 3 4 5 

21. Deve-se esperar que bibliotecas funcionem em horários convenientes a 

todos os usuários. 

1 2 3 4 5 

22. Deve-se esperar que bibliotecas funcionem exatamente nos horários 

divulgados. 

1 2 3 4 5 
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Apêndice B – QUESTIONÁRIO Servqual PERCEPÇÕES (P) 
 

Instruções: Indique o grau que na sua opinião a biblioteca da UFF em Rio das Ostras (BRO) 

apresenta as características descritas em cada enunciado (itens 1 a 22). Se você concorda totalmente 

que a biblioteca apresenta certa característica, marque 5 ().. Caso você discorde totalmente que a 

biblioteca apresente a característica, marque 1 (). Em situações intermediárias, marque valores entre 

2 e 4. Não há respostas certas ou erradas. 

  

LEGENDA: 

 - concordo integralmente              - discordo 

 
1 

 

2 

 
3 

 

4 

 
5 

1. A BRO possui equipamentos modernos. 1 2 3 4 5 

2. As instalações físicas da BRO são adequadas. 1 2 3 4 5 

3. O espaço para estudo individual é adequado e suficiente. 1 2 3 4 5 

4. O espaço para estudo em grupo é adequado e suficiente. 1 2 3 4 5 

5. O ambiente da biblioteca é silencioso, iluminado e arejado. 1 2 3 4 5 

6. Se você tem problemas, os funcionários da BRO são solidários e prestativos. 1 2 3 4 5 

7. Os livros e periódicos do acervo são facilmente encontrados nas estantes. 1 2 3 4 5 

8. A BRO é informatizada à ponto de facilitar a busca (por título, autor, etc.). 1 2 3 4 5 

9. A BRO oferece seus serviços em tempo adequado. 1 2 3 4 5 

10. O serviço de reserva de livro (agendamento) é bem executado. 1 2 3 4 5 

11. Os registros da BRO são atualizados. 1 2 3 4 5 

12. Os serviços de consulta e empréstimos são confiáveis. 1 2 3 4 5 

13. Você é atendido imediatamente pelos funcionários da BRO. 1 2 3 4 5 

14. Os funcionários da BRO estão sempre dispostos a te ajudarem. 1 2 3 4 5 

15. Os funcionários da BRO conhecem bem o acervo disponível. 1 2 3 4 5 

16. Você confia nas informações prestadas por funcionários da BRO. 1 2 3 4 5 

17. Os funcionários da BRO são gentis e educados. 1 2 3 4 5 

18. Os funcionários da BRO apresentam boa aparência. 1 2 3 4 5 

19. Os funcionários da BRO têm suporte técnico pra executar bem suas tarefas. 1 2 3 4 5 

20. A BRO conta com computadores suficientes com Internet disponível. 1 2 3 4 5 

21. A BRO funciona em horários convenientes a todos os usuários. 1 2 3 4 5 

22. A BRO funciona exatamente nos horários divulgados. 1 2 3 4 5 
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APÊNDICE C – TABULAÇÕES EXPECTATIVAS DE USUÁRIOS POR CRITÉRIO 
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APÊNDICE D – RANKING DE EXPECTATIVAS (E) MÉDIAS POR CRITÉRIOS 
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APÊNDICE E – TABULAÇÕES PERCEPÇÕES (P) DE USUÁRIOS POR CRITÉRIO 
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APÊNDICE F – RANKING DE PERCEPÇÕES (P) MÉDIAS POR CRITÉRIOS 

 

1º I6 Se você tem problemas, os funcionários da BRO são solidários e prestativos. 4,833333

2º I9 A BRO oferece seus serviços em tempo adequado. 4,833333

3º I11 Os registros da BRO são atualizados. 4,708333

4º I10 O serviço de reserva de livro (agendamento) é bem exeutado. 4,6875

5º I13 Você é atendido imediatamente pelos funcionários da BRO. 4,520833

6º I21 A BRO funciona em horários convenientes a todos os usuários. 4,5

7º I15 Os funcionários da BRO conhecem bem o acervo disponível. 4,458333

8º I14 Os funcionários da BRO estão sempre dispostos a te ajudarem. 4,395833

9º I16 Você confia nas informações prestadas por funcionários da BRO. 4,354167

10º I5 O ambiente da biblioteca é silencioso, iluminado e arejado. 4,3125

11º I17 Os funcionários da BRO são gentis e educados. 4,291667

12º I18 Os funcionários da BRO apresentam boa aparência. 4,291667

13º I8 A BRO é informatizada à ponto de facilitar a busca (por título, autor, etc.). 4,0625

14º I7 Os livros e periódicos do acervo são facilmente encontrados nas estantes. 3,979167

15º I22 A BRO funciona exatamente nos horários divulgados. 3,9375

16º I19 Os funcionários da BRO têm suporte técnico pra executar bem suas tarefas. 3,5

17º I12 Os serviços de consulta e empréstimos são confiáveis. 3,416667

18º I2 As instalações físicas da BRO são adequadas. 2,729167

19º I4 O espaço para estudo em grupo é adequado e suficiente. 2,520833

20º I3 O espaço para estudo individual é adequado e suficiente. 2,395833

21º I1 A BRO possui equipamentos modernos. 1,979167

22º I20 A BRO conta com computadores suficientes com Internet disponível. 1,291667

RANKING DE PERCEPÇÃO (P) DOS USUÁRIOS POR CRITÉRIOS - MÉDIAS 

 


