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RESUMO 

Objetivou-se avaliar a qualidade dos serviços prestados pela Biblioteca do campus de Sorocaba (BSo) 

da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, sob a ótica de seus usuários, utilizando o 

SERVQUAL, instrumento de mensuração que contempla cinco dimensões de qualidade: aspectos 

tangíveis, confiabilidade, presteza, segurança e empatia. A análise estatística de uma amostra de 422 

questionários em conjunto com a análise qualitativa permitiu refinar o SERVQUAL, possibilitando sua 

adaptação para bibliotecas de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Além disso, a partir do 

instrumento já adaptado, pôde-se constatar que, na biblioteca da IFES em estudo, as cinco dimensões 

apresentaram gaps entre o esperado e o percebido pelos usuários. Portanto, recomenda-se estabelecer 

um plano de ações e priorizar esforços por parte dos gestores da biblioteca em conjunto com a 

administração superior da Universidade, em relação à dimensão com maior gap e/ou que apresentem 

maior expectativa por parte dos usuários, a fim de amenizar as discrepâncias existentes. 

Palavras-Chave: Bibliotecas universitárias – qualidade em serviços; SERVQUAL; Satisfação 

 

ABSTRACT 

We aimed to evaluate the quality of services provided by the Library of the Federal University of São 

Carlos campus of Sorocaba ( BSO ) - UFSCAR , from the viewpoint of their users, using the method 

SERVQUAL, a measurement instrument that includes five dimensions of quality: tangible aspects, 

reliability, responsiveness, assurance and empathy. Statistical analysis of a sample of 422 

questionnaires together with qualitative analysis allowed refine SERVQUAL , enabling its adaptation 

to the Federal Institutions of Higher Education ( IFES ) libraries . Moreover, from the instrument has 

adapted , it was noted that in the library at IFES study , five dimensions were gaps between expected 

and perceived by users. So, recommended to establish an action plan and prioritize efforts by 

managers of the library in conjunction with the senior management of the University in relation to the 

size gap with higher and / or have higher expectations of the users in order to minimize the 

discrepancies. 

Keywords: Academic libraries - quality; SERVQUAL; Satisfaction. 

 

 



3 

 
 

1 Introdução 

Avaliar a qualidade dos serviços prestados por qualquer empresa pública ou privada, 

organização ou instituição de ensino é condição essencial para manter-se na sociedade atual. 

Essa realidade se aplica também às universidades públicas que têm por objetivo gerar 

e produzir conhecimento, cuja adequação é medida pelo enriquecimento intelectual e a 

satisfação dos seus cidadãos/usuários.  

Barbedo (2004) complementa essa visão afirmando que as atividades das bibliotecas 

voltadas ao atendimento de seus usuários resultam no avanço cultural e intelectual de quem 

utiliza os recursos oferecidos por esses serviços impactando no desenvolvimento da 

sociedade. 

Por tudo isso, torna-se imprescindível avaliar a qualidade dos serviços das bibliotecas 

universitárias à luz das necessidades e anseios de seus usuários.  

Mas como avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas bibliotecas? Que 

instrumento utilizar?  

Estudos como de Sampaio (2004), Freitas, Bolsanello e Viana (2008), Teixeira e Farias 

Filho (2008) e de Brito e Vergueiro (2011) apresentam experiências de avaliação dos serviços 

em bibliotecas universitárias utilizando o modelo de Gaps, operacionalizado no instrumento 

SERVQUAL pelos pesquisadores Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985, 1988) e amplamente 

utilizado em vários setores prestadores de serviços para avaliar a qualidade dos serviços sob o 

ponto de vista dos clientes. Esse modelo tem por objetivo avaliar a expectativa versus a 

percepção dos clientes a respeito da qualidade do serviço prestado.  

A partir do exposto, verifica-se a relevância e aplicabilidade desse modelo de 

avaliação da qualidade de serviços na Biblioteca do campus de Sorocaba (BSo) da 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar,  com o objetivo de adaptar e validar um 

modelo de questionário de avaliação da qualidade de serviços para bibliotecas universitárias; 

e analisar a existência de gaps (lacunas) entre expectativa (o que o cliente esperava do 

serviço) e percepção (o que ele percebeu do serviço prestado) dos usuários, dentro de cada 

dimensão, mediante o uso do instrumento de mensuração denominado SERVQUAL. 

2 Revisão de Literatura 

Por definição a biblioteca universitária é o órgão de apoio ao desenvolvimento e 

produção do conhecimento da universidade em suas atividades de ensino, pesquisa e 
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extensão.  

Nesse sentido, Carvalho e Goulart (2003, p. 923) afirmam que a criação e manutenção 

de bibliotecas e sistemas de bibliotecas “respondem a valores consolidados que simbolizam o 

compromisso da universidade com a qualidade da formação e da produção acadêmicas, 

contribuindo para seu reconhecimento social”.  

Já Gama e Mattos (2013, p. 3) são enfáticos afirmando que “uma instituição de alto 

nível deve procurar manter uma biblioteca com um acervo excelente, funcionários 

competentes, prontos a prestar um serviço eficiente e um ambiente adequado às necessidades 

dos usuários”. Afirmam também que a “biblioteca universitária é crucial para a universidade 

cumprir o papel de „servidor de conhecimentos‟, pois as bibliotecas em articulação com as 

universidades são fontes de conhecimento”. 

Nesse contexto, a biblioteca universitária tem como missão prestar serviços de 

informação que atendam aos objetivos e às necessidades da comunidade acadêmica e, em 

muitos casos, também da comunidade externa.  

Para se tratar de qualidade em serviços, é necessário primeiramente conceituar o que é 

serviço e as características que o diferenciam dos produtos ou bens físicos.  

Kotler (2012, p. 382) define serviço como “qualquer ato ou desempenho, 

essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na 

propriedade de nada”. 

Já para Gianesi e Corrêa (2012, p. 32), “os serviços são experiências que o cliente 

vivencia enquanto que os produtos são coisas que podem ser possuídas”. 

Quatro características são apresentadas na literatura como forma de distinguir os 

serviços dos produtos (bens físicos). São elas:  

 Intangibilidade: o serviço não é um objeto físico, ele não pode ser sentido, tocado, 

provado antes de ser adquirido; 

 Inseparabilidade ou Simultaneidade: o serviço é produzido e consumido ao mesmo 

tempo; 

 Variabilidade ou Heterogeneidade: o serviço é percebido por clientes diferentes de 

maneiras diferentes ou então pelos mesmos clientes em momentos diferentes; 

 Perecibilidade: não é possível estocar um serviço. 

O quadro 1, elaborado por Mendes (2012, p. 186), sintetiza as principais diferenças 

entre serviços e bens físicos ou tangíveis. 
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QUADRO 1 – Diferença entre serviços e produtos. 

Serviços Produtos (bens tangíveis) 

Mais intangíveis Mais tangíveis 

Processo, atividade ou experiência Bem físico 

Mais heterogêneos Mais homogêneos 

Não podem ser efetivamente demonstrados 
antes da aquisição 

Podem ser efetivamente demonstrados antes da 
aquisição 

Não podem ser estocados Podem ser estocados 

Produção e consumo simultâneos Produção e consumo em etapas distintas 

Maior participação do cliente no processo 
de produção do serviço 

Geralmente o cliente não participa da produção 
dos bens 

Necessário contato direto na maior parte 

dos casos 

Pouco contato entre a empresa e o cliente 

Valor principal produzido nas interações 
entre vendedor e cliente 

Valor principal produzido em fábricas 

Não transfere a propriedade Transferência de propriedade 
Fonte: MENDES, G. H. S. Gestão da qualidade. In: NANTES, J. F. D.; MENDES, G. H. S. Gestão de 

organizações públicas: planejamento, organização e gestão da qualidade. São Carlos: EdUFSCar, 2012. 

Cap. 3. 

 

Devido às características expostas, pode-se observar que, no setor de serviços, a 

interação humana interfere no processo de prestação dos serviços, por consequência na 

avaliação da qualidade do mesmo. 

Um serviço pode ser considerado de qualidade se o cliente assim o avaliar. Essa 

avaliação, que é feita durante ou após o processo de prestação do serviço, se dá através da 

comparação do que ele esperava receber com o que ele percebeu do serviço recebido, ou seja, 

da expectativa que ele tinha em relação ao serviço e da percepção do serviço prestado.  

Gianesi e Correa (2012) e também Mendes (2012) relatam estudos em que as 

expectativas dos clientes são influenciadas por quatro fatores: comunicação boca a boca, 

experiência anterior, comunicação externa e necessidades pessoais.  

Com relação à percepção, Samara e Morsch (2012, p. 124) identificam e descrevem as 

características que compõem o processo perceptivo como: 

Subjetiva, pois se refere à forma como nos apropriamos de um produto ou de 

uma situação a partir da qual construímos uma realidade. Essa realidade 
resulta de um viés perceptual, isto é, há discrepância entre o estímulo 

emitido pelo ambiente e aquele que recebemos; 

Seletiva quando filtra as informações recebidas, processando apenas aquilo 
que nos interessa; 

Simplificadora, uma vez que somos incapazes de processar a totalidade de 

dados que percebemos. Diante da complexidade, somente a repetição 

permite a consideração de todas as facetas de uma mensagem; 
Limitada no tempo, pois, a menos que memorizemos uma informação, não 

permanece mais do que um curtíssimo tempo; 

Cumulativa, possibilitando a compreensão pela combinação acumulada de 
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dados, já que uma impressão é a soma de diversas percepções. 

 

Diante dessas características, pode-se afirmar que a percepção é um processo dinâmico 

e este influencia as relações do indivíduo em seu ambiente, podendo impactar no seu 

comportamento. Samara e Morsch (2012) acrescentam ainda que cada indivíduo usa a 

percepção para criar a sua própria realidade. 

Nesse sentido, Las Casas (2012, p. 298) considera importante em qualidade de 

serviços dois componentes: a qualidade real e a qualidade de percepção, sendo que  

a primeira representa aquilo que realmente é, ou seja , o serviço que vai ser 

desenvolvido com conhecimento e preparo do profissional de serviços. Nem 

sempre um bom profissional transmite essa impressão para sua clientela. No 
entanto, mesmo que alguém conheça profundamente aquilo que faz, torna-se 

mais importante o que as pessoas percebem, uma vez que a percepção é a 

realidade para o cliente. Como a qualidade é ligada à satisfação, os serviços 

só terão qualidade se forem prestados para satisfazerem à percepção dos 
clientes.  

Assim, percepção pode ser entendida como o cliente vê o serviço prestado. Para o 

cliente, o que ele percebe em todo o processo de fornecimento do serviço está diretamente 

ligado à qualidade desse serviço, como consequência à sua satisfação. 

Desse modo, Miguel (2006, p. 46) é enfático ao dizer que “a satisfação do cliente com 

relação a qualquer serviço, medida por qualquer critério que seja, determina a qualidade em 

serviços”. Afirma, ainda, que 

[...] um cliente interage com um ambiente físico, processos e indivíduos, o 

que resulta numa percepção de todos esses aspectos situacionais, conduzindo 

a um julgamento em que decide se a experiência foi satisfatória ou não. 

Quando o serviço prestado tem a capacidade de satisfazer, é então 
considerado de “boa” qualidade. Por isso, administrar serviços significa uma 

abordagem organizacional que faz da qualidade de serviço reconhecida pelo 

cliente a principal força propulsora de uma empresa. (MIGUEL, 2006, p. 
48). 

Portanto, deve-se observar que as pessoas possuem comportamentos que variam de 

acordo com o momento ou emoção e isso pode influenciar na percepção da qualidade de um 

serviço prestado. 

Diante de todo o exposto, pode-se sintetizar a relação entre expectativa e percepção, 

satisfação do cliente e qualidade de um serviço como expõe Mendes (2012, p. 195): 

Expectativas < Percepções → qualidade ideal = cliente muito satisfeito 

Expectativas = Percepções → qualidade satisfatória = cliente satisfeito 

Expectativas > Percepções → qualidade inaceitável = cliente insatisfeito 
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Vários pesquisadores propuseram modelos de avaliação da qualidade em serviços. Um 

dos mais difundidos na literatura e aplicado pelos prestadores de serviços é o Modelo das 

Cinco Lacunas ou Gaps, que foi desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry em 1985 e 

do qual resultou em 1988 na elaboração da escala de mensuração chamada SERVQUAL. 

A intenção era identificar falhas (gaps) entre o serviço esperado pelo cliente e o 

serviço prestado para o cliente, ou seja, o cliente avalia a qualidade do serviço comparando o 

que espera com o que obtém.  

Esse modelo pode ser aplicado em diversos tipos de serviços auxiliando o gestor a 

compreender as causas e onde se concentram os problemas de qualidade dos serviços 

percebidos pelos clientes.  

O gap 1 representa a discrepância entre as expectativas dos clientes e a percepção dos 

gerentes sobre essas expectativas, isto é, esse gap demonstra que a gerência pode não estar 

entendendo o que o cliente esperava do serviço. Exemplo: o administrador de um hotel pode 

achar que seus hóspedes querem um café da manhã melhor, no entanto eles estão mais 

preocupados com os serviços de limpeza dos quartos. 

O gap 2 representa a discrepância entre as percepções dos gerentes em relação às 

expectativas dos clientes e as especificações da qualidade do serviço, quer dizer, o gerente 

consegue identificar o que o cliente deseja, mas não consegue traduzir em um padrão de 

desempenho. Exemplo: o administrador de um hotel solicita que os atendentes da recepção 

prestem um serviço rápido sem especificá-lo quantitativamente. 

O gap 3 representa a discrepância entre as especificações estabelecidas da qualidade 

dos serviços e os serviços que realmente são entregues ao cliente. Exemplo: o funcionário de 

um hotel pode ser mal treinado ou desinteressado em relação ao padrão estabelecido do hotel 

impactando no atendimento oferecido. 

O gap 4 representa a discrepância entre o serviço realmente prestado e o que é 

comunicado ao cliente sobre ele, ou seja, a propaganda de determinado serviço pode gerar 

uma distorção na expectativa do cliente. Exemplo: o prospecto de um hotel mostra que ele 

possui acomodações luxuosas, no entanto, quando o hóspede se depara com acomodações não 

tão luxuosas quanto as da propaganda, a expectativa gerada por essa comunicação não foi 

atendida.  

O gap 5 representa a discrepância entre a expectativa do cliente a respeito do serviço e 

a percepção do serviço oferecido, isto é, o que ele esperava receber e a sua percepção com o 
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que recebeu. Esse gap é considerado pelos autores como consequência dos outros quatro gaps. 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) denominaram de dimensões da qualidade os 

critérios em comum que clientes utilizavam para avaliar a qualidade de um serviço prestado. 

Identificaram no estudo de 1985 dez dimensões (confiabilidade, presteza, competência, 

acessibilidade, cortesia, comunicação, credibilidade, segurança, compreensão e conhecimento 

do cliente e aspectos tangíveis). Essas dez dimensões foram transformadas nos estudos de 

1988 em cinco dimensões que compõem a escala SERVQUAL de avaliação da qualidade de 

um serviço, a saber: 

 Aspectos Tangíveis: envolve as instalações físicas, equipamentos, funcionários e 

material de comunicação; 

 Confiabilidade: capacidade de prestar um serviço de modo preciso e confiável 

conforme foi prometido. Essa dimensão é considerada pelos autores como a de maior 

importância da qualidade de serviços e por isso deve ser considerada como prioritária. 

 Presteza: disposição em ajudar os clientes e prover pronto atendimento; 

 Segurança: conhecimento e cortesia dos funcionários visando transmitir confiança e 

segurança aos clientes; 

 Empatia: cuidado e atenção individualizada dispensada aos clientes. 

Essa escala é composta por 22 itens distribuídos pelas cinco dimensões da qualidade e 

replicados em duas partes, uma para as expectativas dos clientes acerca dos serviços 

oferecidos e a outra para as percepções dos serviços prestados. Além disso, utiliza 

originalmente uma escala Likert de 7 pontos variando de discordo fortemente (1) até concordo 

fortemente (7).  

Como essa escala é baseada na diferença entre as expectativas e o desempenho dos 

serviços, pode-se afirmar que a mensuração do gap 5 se tornou a base desse instrumento. 

Nesse sentido, Berry, Parasuraman e Zeithaml (2003), citados por Kotler (2012, p. 

399), destacam quais as dimensões que são importantes para superar as expectativas dos 

clientes, consequentemente diminuindo a diferença encontrada no gap 5: 

Embora a confiabilidade seja a dimensão mais importante para atender às 

expectativas de serviço ao cliente, as dimensões relacionadas ao processo em 

si, como segurança, presteza e empatia, são as mais importantes para superar 

as expectativas, por exemplo, surpreendendo o cliente com excepcional 

rapidez, boa vontade, cortesia, competência, compromisso e compreensão. 

 

Por fim, avaliar a qualidade de serviços prestados ao cliente é uma prática de grande 
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serventia para construir uma relação de sucesso entre as organizações prestadoras de serviços 

e os seus clientes.  

Essa avaliação se aplica também às bibliotecas universitárias, enquanto prestadoras de 

serviços de informação. 

Logo, é de fundamental importância a preocupação com a qualidade dos seus serviços 

a fim de evitar diferenças entre o serviço prestado e o que é desejado pelos seus usuários. Essa 

preocupação deve também ser entendida pelos gestores de biblioteca como uma meta a ser 

atingida durante todo o processo de prestação de serviço. 

Reforçando essa visão, Lancaster (1996, p. 319) aponta que “os processos de avaliação 

podem ajudar os administradores de bibliotecas a melhorar a qualidade dos serviços 

oferecidos e também alocar de modo mais eficiente os recursos disponíveis”. O autor 

apresenta ainda uma vantagem para a biblioteca quando afirma que os processos de avaliação 

“podem ser úteis como relações públicas, pois mostram que o centro de informação está 

genuinamente interessado em melhorar seus serviços”. 

Com as transformações econômicas, sociais e tecnológicas ocorridas na sociedade nos 

últimos anos, as bibliotecas universitárias tiveram de se adaptar em termos estruturais, 

gerenciais e de comportamento para acompanhar as novas exigências de seus usuários, 

visando a uma melhor prestação de serviços.  

De acordo com Teixeira e Farias Filho (2008, p. 4),  

O avanço da tecnologia levou a transformação nos serviços da biblioteca e 
impôs aos bibliotecários uma mudança efetiva no atendimento ao usuário. As 

bibliotecas, para manterem-se como centros de excelência na área de 

informação, devem seguir os padrões tanto tecnológicos, como de recursos 
humanos, requeridos pelo pronto atendimento aos seus usuários cada vez 

mais interessados por informações e serviços seguros e ágeis. 

 

Para Barbedo (2004, p. 90), faz parte do rol de responsabilidades do bibliotecário 

identificar as necessidades dos usuários e assim realizar melhorias na prestação dos serviços. 

Para isso a biblioteca necessita: 

-Repensar o papel do serviço de informação e seus propósitos; 
-Conhecer melhor seus usuários, buscando continuamente avaliar seu grau 

de satisfação e suas necessidades; 

-Definir melhores práticas de serviços e novos métodos de realização de 
atividades; 

-Atualizar-se continuamente bem como sua equipe em assuntos relacionados 

à qualidade e sistemas de gestão. 
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O interesse pelo tema da qualidade em bibliotecas vem se destacando no  

Brasil a partir da década de 1990, não só com ações isoladas em bibliotecas universitárias, 

mas também na literatura científica, sendo abordada sob vários aspectos: opinião dos 

usuários, metodologias, ferramentas e modelos de avaliação da qualidade em serviços. 

Sobre isso, Valls e Vergueiro (2006) descrevem, por meio de uma revisão da literatura 

nacional, os principais trabalhos publicados a partir de 1997 sobre gestão da qualidade em 

serviços de informação.  

Merecem destaque os estudos sobre qualidade dos serviços em bibliotecas realizados 

por Sampaio (2004), Freitas, Bolsanello e Viana (2008), Teixeira e Farias Filho (2008), Brito 

e Vergueiro (2011) que utilizaram o SERVQUAL como modelo de avaliação da qualidade.  

Em especial, o estudo de Sampaio (2004) relata a experiência do Sistema de 

Bibliotecas da USP na implantação do PAQ – Programa de Avaliação da Qualidade dos 

Produtos e Serviços, destacando-se pela utilização do software LibQUAL+® que se baseia no 

SERVQUAL e é fruto da parceria entre Association of Research Libraries (ARL) e 

Universidade do Texas dos EUA, cuja licença é registrada e remunerada. 

Também o estudo de Teixeira e Farias Filho (2008, p.14) aborda as cinco dimensões 

tratadas no modelo para qualidade em serviços (SERVQUAL) de Parasuraman, Zeithaml e 

Berry, no qual estes apontam a dimensão Confiabilidade como “a de maior importância, 

seguida pelas dimensões Segurança, Presteza e Aspectos Tangíveis. Empatia é apontada como 

a dimensão de menor importância dentre todas”.  

A partir do exposto, verifica-se a relevância e aplicabilidade desse modelo de 

avaliação da qualidade de serviços na Biblioteca do campus de Sorocaba (BSo) da 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar,  com o objetivo de validar um modelo de 

questionário de avaliação da qualidade para bibliotecas universitárias e analisar a existência 

de gaps  entre expectativa  e percepção  dos usuários, dentro de cada dimensão. 

3 Materiais e Métodos 

Esta pesquisa possui caráter teórico-aplicado cujo objetivo pertence à natureza 

exploratória e descritiva, com procedimento bibliográfico e levantamento de campo (survey) 

com o uso de questionário como instrumento de coleta de dados para posterior análise 

quantitativa e qualitativa das informações. 

Para Gil, (2008) as pesquisas exploratórias proporcionam visão geral sobre 
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determinado fato e/ou esclarecem conceitos e ideias. Já as pesquisas descritivas proporcionam 

o levantamento de opiniões e atitudes de uma determinada população. 

A pesquisa bibliográfica acerca dos temas qualidade em serviços, o modelo 

SERVQUAL de avaliação de serviços e qualidade em bibliotecas universitárias foi o primeiro 

procedimento adotado neste trabalho. 

Após essa revisão da literatura, foi feito o levantamento de campo com a elaboração e 

aplicação de questionário online aos usuários cadastrados na Biblioteca do campus Sorocaba 

da UFSCar (BSo).  

De acordo com Gil (2008, p. 55), levantamento de campo ou survey são pesquisas que 

“se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer”, ocorrendo da seguinte forma: “procede-se à solicitação de informações a um grupo 

significativo de pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante análise 

quantitativa, obter as conclusões correspondentes dos dados coletados.” 

A análise de dados foi realizada em 4 etapas, citadas a seguir, sendo que os métodos 

estatísticos foram empregados seguindo-se as recomendações de Pestana e Gageiro (2005) e 

Siegel e Castellan Jr. (2006): Análise descritiva; Análise da proporção de respondentes; 

Análise da Confiabilidade Interna das Dimensões; Análise da Diferença entre Expectativa e 

Percepção. 

Os testes e as análises foram realizados com auxílio do software SPSS Statistics 19 

Multilanguage. 

 

Caracterização do universo da pesquisa 

De acordo com Marconi e Lakatos (2012, p. 27), universo ou população “é o conjunto 

de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum” 

e amostra é uma parte desse universo, ou seja, um “subconjunto desse universo”. 

Portanto, considera-se como população nesta pesquisa todos os usuários (alunos, 

docentes e técnico-administrativos) com cadastro ativo na BSo até setembro de 2013, 

distribuídos conforme tabela 1. Esse limite de usuários cadastrados até o mês de setembro se 

explica porque a BSo abre um período de inscrição de novos usuários sempre na primeira 

semana de cada mês, portanto, para essa população não foram contabilizados os novos 

usuários cadastrados a partir do mês de outubro.  

TABELA 1 – Usuários da BSo 
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Categoria Cadastrados na BSo 

Alunos (graduação e pós-graduação) 1193 

Docentes 104 

Técnico-Administrativos 45 

Total 1342 

Fonte: Dados do software PHL da BSo. Acesso em 17/09/2013. 

 

Essa população se justifica porque a maioria dos serviços oferecidos pela BSo são 

permitidos apenas aos usuários cadastrados na mesma. 

Para tanto, faz-se necessário, com a finalidade de contextualização, apresentar a 

Biblioteca do campus Sorocaba, seus produtos e serviços, bem como suas regras de 

funcionamento. 

A Biblioteca do campus Sorocaba da UFSCar (BSo) iniciou suas atividades em 2006 

juntamente com o início das atividades da própria Universidade Federal de São Carlos como 

um campus na cidade de Sorocaba.  

Apoiando o tripé ensino, pesquisa e extensão, a BSo tem por finalidade suprir as 

necessidades de informação da comunidade acadêmica, assegurando a difusão de informações 

técnico-científicas e culturais, bem como a guarda e preservação do patrimônio público 

reunido em seus acervos. 

A BSo integra o Sistema de Bibliotecas da UFSCar juntamente com a Biblioteca 

Comunitária do campus de São Carlos (BCo) e a Biblioteca Setorial de Ciências Agrárias do 

campus de Araras (BSCA). Os acervos das três Bibliotecas estão disponibilizados em um 

catálogo global que possibilita a consulta simultânea, ou em cada uma delas. O acesso e a 

consulta aos itens do acervo são livres e abertos ao público em geral, porém o empréstimo 

domiciliar é restrito à comunidade da UFSCar. 

Quanto à política de prazos de empréstimo e renovação de obras, a BSo estipula, por 

categoria de usuário, os seguintes prazos e condições: alunos de graduação: 07 dias e 

permitida duas renovações online consecutivas; alunos de pós-graduação: 11 dias e permitida 

uma renovação online; docentes: 15 dias e técnicos-administrativos: 11 dias. 

A BSo funciona ininterruptamente das 8 horas às 22 horas de segunda a sexta-feira, 

com uma equipe composta por 05 bibliotecários, 01 assistente administrativo e 06 estagiários, 

e oferece os seguintes serviços para sua comunidade usuária: consulta e empréstimo de obras, 
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renovação online, empréstimo entre bibliotecas (EEB) com as bibliotecas de Araras e São 

Carlos, orientação ao usuário sobre o uso da biblioteca e dos recursos informacionais, 

capacitação de usuários (bases de dados online e normalização documentária) através de 

cursos e oficinas oferecidos periodicamente, levantamentos bibliográficos e elaboração de 

fichas catalográficas. 

 

Estrutura e aplicação do questionário 

O questionário utilizado é uma adaptação do modelo SERVQUAL contemplando as 

cinco dimensões do original, contendo: aspectos tangíveis, confiabilidade, presteza, segurança 

e empatia.  

Sua estrutura compôs-se de três partes, sendo: parte 1 - identificação da categoria a 

que o usuário pertence; parte 2 – sua frequência na Biblioteca e parte 3 – 44 afirmações 

divididas em 22 acerca das expectativas e 22 relativas às percepções.  

Foi utilizada a escala Likert de 5 alternativas correspondendo aos conceitos discordo 

totalmente (1), discordo (2), indiferente (3), concordo (4) e concordo totalmente (5).  

O questionário foi elaborado através da ferramenta do Google Drive com questões 

fechadas e todas programadas como resposta obrigatória. As questões foram distribuídas de 

forma aleatória dentro das cinco dimensões da qualidade, conforme apresentadas no item 

“Resultados e discussão”. 

Quanto à aplicação, o questionário foi submetido a um pré-teste - seguindo as 

recomendações de Forza (2002) - aplicados a três pesquisadores colegas, a um especialista e 

também a uma pequena parcela da amostra da população, sendo usuários da BSo pertencentes 

às três categorias (alunos, docentes e técnicos-administrativos), com a finalidade de identificar 

possíveis inconsistências, ambiguidades e/ou complexidade das questões. 

Marconi e Lakatos (2012, p. 88) destacam que o pré-teste também serve para verificar 

se um questionário apresenta os seguintes elementos “fidedignidade – qualquer pessoa que o 

aplique obterá sempre os mesmos resultados; validade – os dados recolhidos são necessários à 

pesquisa e operatividade – vocabulário acessível e significado claro”. 

Após ajustes de redação e formatação, o link do questionário foi enviado através de e-

mail para os alunos, docentes e técnicos-administrativos com cadastro ativo na BSo. Esses 

envios ocorreram em quatro (04) rodadas, a saber: 30 de setembro, 10, 15 e 21 de outubro de 

2013.  
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Em 29 de outubro foi encerrado o prazo para recebimento de respostas, marcando, 

assim, o início da etapa de análise e discussão dos resultados. 

4 Resultados Finais 

A seguir inicia-se a análise dos resultados, que foi dividida em 4 etapas de análise: 

descritiva; proporção de respondentes; confiabilidade interna das dimensões; e da diferença 

entre expectativa e percepção. Nos casos em que foi preciso fazer inferência estatística, foi 

adotado nível de significância de 5%. 

Análise descritiva 

Dos 1342 questionários enviados aos usuários da BSo, obtiveram-se 422 respostas, 

totalizando 31,44% de taxa de retorno. 

A tabela 2 apresenta o perfil dos respondentes da pesquisa em relação às duas 

principais variáveis de controle de estudo: tipo de usuário e frequência de uso da biblioteca. 

 

TABELA 2 – Perfil dos respondentes da pesquisa 

Variável de Controle Categorias Respostas % 

Tipo de usuário Alunos 364 86 

 Docentes 34 8 
 Técnicos-administrativos 24 6 

Frequência de uso Menos de 04 vezes por mês 166 39 

 Entre 04 e 10 vezes por mês 147 35 
 Acima de 10 vezes por mês 109 26 

          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O resultado sobre frequência de uso pode-se justificar, no qual a maioria dos usuários 

frequenta a biblioteca até 03 vezes por mês, devido aos prazos praticados no serviço de 

empréstimo e renovação online de obras da biblioteca, conforme detalhado anteriormente no 

item Metodologia. 

Análise da proporção de respondentes 

A partir dos dados da tabela 2, aplicou-se o Teste Qui-Quadrado ao nível de 5% de 

significância (p-value=0,05), que tem por objetivo testar a existência de diferenças estatísticas 

entre a frequência observada e a frequência esperada de respondentes em cada categoria. Esse 

teste é representado por duas hipóteses: 

H0: A proporção de respondentes do tipo de usuário se assemelha à proporção esperada.  

H1: A proporção de respondentes do tipo de usuário não se assemelha à proporção esperada. 
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A tabela 3 apresenta o resultado obtido do teste. 

TABELA 3 – Qui-Quadrado por tipo de usuário 

 Observed N Expected N Residual 

Docentes 34 32,5 1,5 
Técnicos 24 14,3 9,7 

Alunos 364 375,2 -11,2 

Chi-Square 6,895
a
 

df 2 
Asymp. Sig. (p-value) ,032 

                       Fonte: Resultado adaptado do SPSS 

 

Como o resultado p-value=0,032 é menor que 0,05, conclui-se que existe diferença 

estatisticamente significativa entre as proporções esperadas e observadas. Essa diferença é 

apontada na categoria Alunos, em que a proporção dos respondentes não se assemelha à 

proporção esperada de respostas. Já a proximidade da pesquisadora que também é 

bibliotecária do setor de aquisições da BSo pode ter influenciado uma maior taxa de resposta 

junto aos docentes e técnicos-administrativos. 

 

Análise da confiabilidade interna das dimensões 

Essa seção corresponde a análise da adaptação da escala SERVQUAL, idealizada por 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), contendo 44 afirmações divididas entre 22 sobre 

expectativas e 22 sobre percepções. As afirmações do questionário foram distribuídas 

aleatoriamente entre as dimensões: aspectos tangíveis, confiabilidade, presteza, segurança e 

empatia. Para este trabalho, foram utilizadas cores para melhor visualização das dimensões 

representadas pelas afirmações. Esse recurso não foi utilizado no questionário enviado aos 

respondentes. 

Legenda: Aspectos Tangíveis; Confiabilidade; Presteza; Segurança; Empatia 

 
1. Escolha a categoria de usuário em que você se enquadra:  
(  ) Aluno 
(  ) Docente 
(  ) Técnico-administrativo 
 

2. Assinale abaixo sua frequência na Biblioteca de Sorocaba (BSo): 
(  ) menos de 04 vezes por mês 
(  ) entre 04 e 10 vezes por mês 
(  ) acima de 10 vezes por mês 
 
3. Assinale abaixo suas expectativas (E) e percepções (P) em relação à Biblioteca de Sorocaba (BSo): 
 

(E) A sinalização e materiais de divulgação da BSo (murais, banners, folders) devem ser visualmente atrativos e 

esclarecedores 

(P) A sinalização e os materiais de divulgação da BSo (mural, banners, folders) são visualmente atrativos e 
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esclarecedores 

 

(E) O serviço de empréstimo entre bibliotecas (EEB São Carlos - Sorocaba) deve ser rápido e eficiente 

(P) O empréstimo de livros da Biblioteca de São Carlos para os usuários de Sorocaba é rápido e eficiente 

 

(E) A BSo deve informar o tempo de execução dos serviços que ela oferece 

(P) A BSo informa o tempo de execução dos serviços oferecidos a você 

 

(E) Os serviços no balcão de atendimento da BSo (empréstimo e devolução) devem ser feitos de forma rápida 

(P) Os serviços de empréstimo e devolução no balcão de atendimento da BSo são feitos de forma rápida 

 

(E) Funcionários do balcão de atendimento da BSo devem ser capacitados para prestar informações 

(P) Os funcionários do balcão de atendimento da BSo são capacitados para prestar informações a você 

 

(E) A BSo deve possuir uma variedade de serviços oferecidos aos usuários 

(P) A BSo oferece uma variedade suficiente de serviços 

 

(E) Funcionários da BSo devem perceber as necessidades dos usuários 

(P) Os funcionários da BSo percebem as suas necessidades 

 

(E) A BSo deve possuir equipamentos de informática, de segurança e mobiliário adequados e suficientes 

(P) A BSo possui equipamentos de informática, de segurança e mobiliário adequados e suficientes 

 

(E) A BSo deve apresentar boas condições de limpeza, acústica, iluminação e ventilação 

(P) A BSo apresenta boas condições de limpeza, acústica, iluminação e ventilação 

 

(E) A BSo deve ser um ambiente seguro 

(P) O ambiente da BSo é seguro 

 

(E) A BSo deve oferecer serviços e informações online (via e-mail e website) 

(P) A BSo oferece serviços e divulga informações via e-mail e website 

 

(E) Os funcionários da BSo  devem receber e aceitar sugestões de usuários 

(P) Os funcionários da BSo recebem e aceitam suas sugestões 

 

(E) Os funcionários da BSo  devem sempre ser educados e corteses 

(P) Os funcionários da BSo são educados e corteses 

 

(E) A BSo deve oferecer atendimento personalizado aos seus usuários 

(P) A BSo oferece atendimento personalizado a você 

 

(E) A BSo deve possuir amplo horário de funcionamento 

(P) A BSo tem um amplo horário de funcionamento 

 

(E) Os funcionários da BSo devem ser identificados pelos usuários 

(P) Você identifica os funcionários da BSo 

 

(E) Os funcionários da BSo devem auxiliar seus usuários 

(P) Os funcionários da BSo auxiliam você 

 

(E) As informações sobre as obras do acervo da BSo devem ser confiáveis 

(P) As informações sobre as obras do acervo da BSo são confiáveis 

 

(E) As dúvidas dos usuários devem sempre ser esclarecidas em tempo hábil 

(P) As suas dúvidas são esclarecidas 

 

(E) A BSo deve permitir a flexibilização dos serviços oferecidos 

(P) A BSo permite a flexibilização dos serviços oferecidos 

 

(E) O atendimento da BSo deve ser individualizado 

(P) O atendimento da BSo é individualizado 

 

(E) A BSo deve ser inflexível quanto a prazos e itens passíveis de empréstimo 

(P) A BSo é inflexível quanto a prazos e itens passíveis de empréstimo 
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O teste Alfha de Cronbach foi aplicado nas cinco dimensões da qualidade de serviços 

para se verificar a consistência das afirmações propostas. Segundo Pestana e Gageiro (2005), 

para pesquisas e estudos da área das ciências sociais, valores do Alfha de Cronbach acima de 

0,60 demonstram consistência interna do constructo aceitável. 

Em relação à expectativa da dimensão Aspectos Tangíveis, o teste mostrou que o 

Alfha de Cronbach foi (0,596), valor considerado inadmissível quanto à consistência interna. 

No entanto, o teste aponta que, para elevar o valor do Alfha de Cronbach dessa dimensão, 

recomenda-se retirar do questionário a afirmação “Os funcionários da BSo devem ser 

identificados pelos usuários”, elevando assim seu valor para (0,621). Como não é possível 

dissociar a percepção da expectativa, o valor do Alfha de Cronbach para percepção após a 

retirada da afirmação foi (0,646), apresentando também consistência interna aceitável. Essa 

afirmação apresentou uma disparidade em relação às demais afirmações da dimensão 

Aspectos Tangíveis, possivelmente porque os usuários não veem necessidade de identificação 

dos servidores que trabalham na BSo devido ao seu número reduzido de 06 funcionários e 06 

estagiários.  

Já em relação à expectativa da dimensão Empatia, o teste mostrou que o Alfha de 

Cronbach foi (0,442), valor considerado inadmissível quanto à consistência interna. No 

entanto, o teste aponta que, para elevar o valor do Alfha de Cronbach dessa dimensão, 

recomenda-se retirar do questionário a afirmação “A BSo deve ser inflexível quanto a prazos 

e itens passíveis de empréstimo”, elevando assim seu valor para (0,624). O valor do Alfha de 

Cronbach para percepção após a retirada da afirmação foi (0,701), apresentando, assim como 

na expectativa, consistência interna aceitável. Essa afirmação apresentou uma disparidade em 

relação às demais afirmações da dimensão Empatia, possivelmente porque os prazos e 

quantidades de itens emprestáveis são diferenciados por categoria de usuário, podendo ser 

entendido como se uma categoria tivesse certa vantagem em detrimento a outra. 

TABELA 4 – Resultados dos Alfhas de Cronbach para expectativa e percepção. 

DIMENSÃO EXPECTATIVA PERCEPÇÃO 

Aspectos Tangíveis 0,621 0,646 
Confiabilidade 0,749 0,704 

Presteza 0,771 0,721 

Segurança 0,715 0,773 

Empatia 0,624 0,701 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Esses resultados demonstram que o questionário, após a retirada das duas afirmações 
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indicadas anteriormente, apresenta validade e consistência interna. Com isso, outras 

bibliotecas podem utilizá-lo para avaliar a qualidade dos seus serviços. 

Análise da diferença entre expectativa e percepção 

Por fim, efetuou-se o cálculo da diferença entre as médias referentes às expectativas e 

às percepções para cada uma das cinco dimensões da qualidade propostas no questionário 

com o objetivo de analisar as lacunas existentes. Também foi calculado, aplicando-se o teste 

de Wilcoxon, se a diferença existente entre expectativa e percepção nas dimensões era 

significante ou não. 

O teste de Wilcoxon mostrou que a lacuna, diferença entre expectativa e percepção, de 

cada dimensão é significativa, sendo p-value <0,05. 

TABELA 5 – Lacunas entre expectativa e percepção por dimensão. 

DIMENSÃO EXPECTATIVA  

MÉDIA 

PERCEPÇÃO  

MÉDIA 

 

LACUNA 

Aspectos Tangíveis 4,65 2,71 1,94 

Confiabilidade 4,63 3,22 1,41 
Presteza 4,63 3,13 1,50 

Segurança 4,59 2,95 1,64 

Empatia 4,08 2,82 1,26 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode-se afirmar a existência do gap 5, definido por Parasuraman et al. (1988), para 

todas as dimensões avaliadas pelos respondentes, isto é, há discrepâncias entre o que o 

usuário da BSo esperava receber e a sua percepção com o serviço que recebeu.  

Verificou-se que em nenhuma dimensão a percepção foi maior que a expectativa. 

5 Considerações Finais 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram a relevância e aplicabilidade do 

instrumento de mensuração denominado de escala SERVQUAL para avaliação da qualidade 

de serviços na Biblioteca do campus de Sorocaba (BSo) da Universidade Federal de São 

Carlos – UFSCar. 

Quanto ao objetivo de validar um modelo de questionário de avaliação da qualidade 

para bibliotecas universitárias, considera-se que o questionário aplicado nessa pesquisa, após 

o refinamento feito pelo teste de confiabilidade interna mediante o Alfha de Cronbach, 

mostra-se válido, ou seja, o questionário mede o que se propõe em relação às questões 
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pertinentes sobre qualidade em serviços para uma biblioteca universitária. 

Sobre o objetivo de analisar os gaps entre expectativa e percepção dentro de cada 

dimensão, considera-se que os resultados apresentaram a existência de gaps entre expectativa 

e percepção em todas as dimensões avaliadas. 

Sendo assim, pode-se afirmar que, em nenhuma das dimensões, observou-se a 

qualidade ideal, na qual a percepção medida tivesse superado as expectativas dos 

entrevistados. Portanto, recomenda-se estabelecer um plano de ações e priorizar esforços por 

parte dos gestores da biblioteca em conjunto com a administração superior da Universidade, 

em relação à dimensão com maior gap e/ou que apresentem maior expectativa por parte dos 

usuários, a fim de amenizar as discrepâncias existentes.  

Recomenda-se também, sempre que possível, realizar ajustes e ações corretivas nas 

outras dimensões visando à melhoria geral da percepção dos serviços prestados pela BSo. 

Deve-se ressaltar, como contribuição desta pesquisa, a adaptação do SERVQUAL e 

seu refinamento mediante métodos estatísticos, o que dá maior credibilidade ao modelo e, 

com isso, outras bibliotecas de IFES que queiram avaliar sua qualidade podem utilizá-lo. 

Por fim, avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas bibliotecas universitárias aos 

seus usuários deve fazer parte da rotina dos gestores das mesmas a fim de possibilitar o 

conhecimento das necessidades e desejos da sua comunidade usuária, implicando em um 

maior e melhor aproveitamento de recursos, produtos e serviços oferecidos. Nesse sentido, o 

SERVQUAL se mostra como um aliado nessa missão de avaliar a qualidade, tomando-o como 

um dos itens de diagnóstico para reorientação das ações de gestão e governança das 

bibliotecas universitárias de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). 
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