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RESUMO 

 
No atual cenário de dificuldades econômicas, muitas empresas têm se voltado para 

buscar informações do consumidor, afim de otimizar a utilização de recursos para a melhoria 

contínua de seus serviços. Cada vez mais essas organizações buscam saber as vontades e 

necessidades de seus clientes, além de como a qualidade geral de seus serviços pode ser medida 

e influenciada. O objetivo geral desse trabalho é oferecer aos gestores uma abordagem de 

tratamento de dados provenientes de avaliações da qualidade de serviços fornecidas por 

usuários. Neste ponto, esse trabalho encontra sua importância e relevância ao estudar a 

satisfação do consumidor e oferecer um meio de análise da qualidade a partir da escala 

SERVQUAL e do agrupamento de dados utilizando mapas auto-organizáveis de Kohonen. 

Assim, este estudo oferece  respostas para perguntas comuns a vários gestores, segmentando e 

descrevendo grupos de usuários de acordo com suas respostas para expectativa e percepção da 

qualidade de um serviço. Para isso, a pesquisa coletou 824 questionários eletrônicos com dados 

de avaliações de qualidade de usuários da Biblioteca Central Zila Mamede, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte,  analisando-os sob a luz de ferramentas de mineração de dados 

como classificação, associação, agrupamento e sumarização de dados. Foram encontrados 

quatro grupos de respondentes, identificados como “Melhoramento”, “Ação Urgente”, 

"Adequado" e "Excesso", os quais foram obtidos através do cruzamento de mapas de Kohonen 

relativos às importâncias e às percepções dos usuários. Por fim, esta pesquisa entregou aos 

gestores da unidade avaliada um estudo das respostas ao questionário e uma abordagem de 

tratamento de dados de análise da qualidade dos serviços oferecidos, além disso, revelou 

sugestões interessantes de pesquisa futura.   

Palavras-chave: qualidade; serviços; biblioteca acadêmica; SERVQUAL; Mapas auto-
organizáveis de Kohonen. 
 
 
  



  
 

ABSTRACT 

 
In the current scenario of economic hardship, many companies have turned to consumer 

information in order to optimize the use of resources for the continuous improvement of their 

services. Increasingly these organizations seek to know the wants and needs of their customers, 

as well as how the overall quality of their services can be measured and influenced. The overall 

objective of this work is to provide managers with a data treatment approach from user service 

quality assessments. At this point, this work finds its importance and relevance when studying 

consumer satisfaction and offer a means of quality analysis from the SERVQUAL scale and 

the grouping of data using Kohonen's self-organizing maps. Thus, this study offers answers to 

questions common to several managers, segmenting and describing groups of users according 

to their answers to expectations and perception of the quality of a service. For this, the research 

collected 824 electronic questionnaires with data from user quality evaluations of the Zila 

Mamede Central Library, at the Federal University of Rio Grande do Norte, analyzing them 

under the light of data mining tools such as classification, association, grouping and data 

summarization. Four groups of respondents, identified as "Improvement", "Urgent Action", 

"Adequate" and "Excess", were obtained through the crossing of Kohonen maps related to users' 

perceptions and importance. Finally, this research gave the managers of the unit evaluated a 

study of the responses to the questionnaire and a data treatment approach to analyze the quality 

of the services offered, and also revealed interesting suggestions for future research. 

Keywords: quality; services; academic library; SERVQUAL; Kohonen self-organizing maps. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O capítulo contextualiza os temas abordados no presente trabalho, a introdução de novas 

tecnologias como ferramentas para o desenvolvimento e beneficiamento dos serviços prestados 

aos usuários com o intuito de promover maior eficiência e satisfação explorando o encontro de 

ferramentas de avaliação da qualidade , mineração de dados, e  melhoria contínua de processos. 

Os critérios que sustentam esse estudo como definição do problema, objetivos, justificativa e 

relevância do estudo também são apontados no capítulo, assim como a estrutura em que o 

trabalho foi desenvolvido. 

 

1.1 EXPOSIÇÃO DO TEMA 
 

Sistemas complexos dentro de outros sistemas formam o que hoje conhecemos como 

cidades, envolvendo sistema de trânsito, moradia, energia, etc. Todos esses sistemas envolvem 

serviços que estão de alguma forma interconectados e assim são geridos por atores públicos e 

privados. Tamanha complexidade abre espaço para inovação, ou seja, criar soluções que 

capazes de captar o desejo dos usuários de serviços públicos ou privados e analisá-los com o 

uso de tecnologia da informação. Nesse ambiente ocorre grande parte das mais vibrantes 

inovações de hoje; os novos centros urbanos estão se tornando uma plataforma para a economia 

da inovação (Cohen, Almirall e Chesbrough, 2016). 

Em tais centros urbanos o setor de serviços assume posição de destaque, refletindo 

resultados sociais e econômicos. Na economia brasileira, a mudança estrutural em direção ao 

setor de serviços pode ser observada na participação da mão de obra nesse setor, que já é 

superior à do setor industrial desde o início da série (anos 50). No entanto, é interessante 

perceber como a diferença na participação nos empregos totais gerados entre os setores aumenta 

no tempo: em 2011, 63,7% dos empregos concentram-se no setor de serviços, 20,1% no setor 

industrial e 16% na agricultura, quando em 1950 os percentuais eram de, respectivamente, 

19,1%, 16,4% e 64,3%. Os dados mostram que a importância dos serviços é crescente, 

demonstrando, assim, seu impacto na sociedade atual e futura (Silva, Filho e Komatsu, 2016). 
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Enxergando a importância do setor de serviços, gestores visionários estão promovendo 

um novo paradigma em tecnologia de informação e comunicação para transformar seus 

sistemas, operações e entrega de serviços em uma abordagem verdadeiramente  inteligente e 

integrada com a opinião de seu cliente. Neste contexto, são desenvolvidas soluções em áreas 

associadas com os grandes desafios científicos e tecnológicos advindos da nova realidade vivida 

por prestadores de serviços, como computação em nuvem, aplicações móveis, e processamento 

inteligente de grandes volumes de dados, sempre buscando entender e atender às necessidades 

de seus clientes .  

Frente a inúmeras formas de coletar e entender as necessidades dos usuários, diversas 

plataformas de monitoramento e avaliação da qualidade de serviços estão sendo desenvolvidas 

tanto por empresas privadas como por organizações públicas, interessadas na melhoria contínua 

de seus serviços a partir da opinião de seus usuários. Com esses avanços tecnológicas, o volume 

de dados com reclamações, sugestões, elogios e avaliações de serviços tem aumentado 

exponencialmente, tornando difícil a tarefa dos gestores de entender e priorizar as ações a serem 

tomadas para a melhoria de serviços e, consequentemente, da imagem da empresa junto a seus 

consumidores.  

Para simplificar essa tarefa, os gestores carecem de uma abordagem tecnológica que use 

ferramentas capazes de entender esse imenso volume de dados gerados pela participação do 

usuário em ações de avaliação da qualidade de serviços. Com uma abordagem como essa, os 

gestores de serviços podem lidar com os anseios da população sobre determinado processo de 

forma inteligente e sistematizada, como abordado em Jiang, Kwong e Luo (2016) e em Kamsu-

Foguem, Rigal e Mauget (2013), oferecendo uma resposta rápida e precisa ao usuário.  

Neste ponto, a pesquisa de avaliação da qualidade busca sintetizar opiniões do usuário 

sobre sua percepção e importância da qualidade do serviço prestado. Apesar da nomeclatura 

original adotada por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) se referir a percepção e expectativa, 

esta pesquisa tem como premissa que no ambiente no qual este trabalho foi aplicado, o 

entendimento do conceito de importância e expectativa da qualidade seja similar. Mesmo 

sabendo que se trata de uma questão discutível onde talvez não paire consenso literário, por 

questões pedagógicas cujo objetivo é o maior encaixe da pesquisa com a realidade local, foi 

utilizada a nomeclatura “importância” como tendo o mesmo sentido de “expectativa”.  

Tendo isso em mente, este trabalho se delimita à sugestão e aplicação de uma abordagem 

de tratamento e análise de dados a partir das sugestões e avaliações dos usuários de um serviço. 
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Tal abordagem utilizará ferramentas de mineração de dados para descrever, agrupar e resumir 

dados de feedbacks de usuários dos serviços prestados por uma universidade pública federal, a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Mais especificamente, este trabalho se 

aterá aos serviços prestados pela Biblioteca Central Zila Mamede, unidade pertencente ao 

quadro da UFRN. Espera-se que o estudo de caso gerado a partir da análise nesta unidade da 

aplicação da abordagem proposta sirva de base para outras ações de avaliação e melhoria 

contínua em outros serviços prestados em organizações públicas e privadas. 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
 

Ao administrar serviços prestados aos usuários, gestores o fazem através de processos 

de trabalho muitas vezes desestruturados e defasados em tecnologia, infraestrutura ou interesse 

do consumidor (Gallo, 2016). Frente a isso, organizações públicas e privadas devem 

implementar melhorias em seus processos de trabalho a fim de atender de forma satisfatória aos 

anseios dos usuário dos serviços prestados. No entanto, decidir o que deve ser melhorado, como 

e onde isso deve ser feito se torna uma decisão muitas vezes subjetiva, chegando em alguns 

casos a depender inteiramente de um funcionário, sem a presença de critérios técnicos, 

automatizados e estruturados de decisão. O principal problema causado por isso é justamente o 

desalinhamento estratégico entre o serviço prestado e o desejo e a necessidade de seu usuário.  

Para resolver esse problema, a Gestão do Relacionamento com o Consumidor (CRM, 

em inglês Customer relationship management) tem se tornado uma das áreas mais importantes 

dentro de um organização.CRM surgiu em 1993 e evoluiu rápido graças aos avanços em 

tecnologia da informação, integrando vendas, marketing e atendimento ao consumidor 

(Chalmeta 2006, Heinrich 2005, Buttle 2004). Uma das atividades mais importantes na gestão 

do consumidor é sua segmentação, ou seja, o processo de identificar e agrupar clientes com 

perfis e necessidades e comportamentos semelhantes (Holmbom, Eklund e Back, 2011). Para 

Bach et al (2014), a idéia por trás da segmentação é criar estratégias customizadas de marketing 

para determinados grupos de clientes a fim de melhor satisfazer suas necessidades. 

Assim, o elemento-chave do CRM e da segmentação de clientes é a obtenção de 

informações gerais sobre consumidores. O problema é que  muitas vezes a quantidade de 

informação disponível é tão grande que pode ser muito desafiador entender e priorizar a vontade 

do consumidor, além de lidar com problemas nos dados obtidos, como distribuições não 
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uniformes, erros, dados faltantes, etc. Para resolver essa dificuldade e extrair informações de 

grandes bancos de dados, é necessário o uso de ferramentas de mineração de dados ( Berry and 

Linoff 2004, Holmbom, Eklund e Back, 2011). 

 Para o trabalho em questão, o qual busca estabelecer uma abordagem de análise de 

dados a partir de sugestões de usuários de serviços, seria necessário um meio para estabelecer 

essa comunicação entre usuário e gestor. Ultimamente, com o avanço da tecnologia, vem se 

tornando possível incluir o consumidor no ciclo de melhoria de processos, identificando os 

problemas e demandas associados a grupos de clientes. As ferramentas de tecnologia da 

informação são capazes de receber a informação do usuário de determinado processo e 

armazenar dados por ele inseridos, que posteriormente podem ser usados pelo gestor para 

tomada de decisão e melhoria contínua do processo. 

No caso de organizações prestadoras de serviços, a presença da população nas 

plataformas digitais traz essas demandas e sugestões de melhoria de forma automática e direta, 

no entanto, às vezes em número muito maior que os gestores podem atender, visto as restrições 

de recursos enfrentadas por muitos gestores, impossibilitando o acompanhamento 

individualizado de cada demanda ou sugestão postada em uma plataforma digital. Sendo assim, 

tomando como premissa que os recursos presentes são escassos frente ao número de demandas 

de usuários de serviços, os gestores, para tomar decisões, necessitam entender  a “massa de 

dados” coletada e usar informações, geradas a partir do processamento desses dados, para 

implementar melhorias em seus processos. 

Assim, de forma resumida, o problema enfrentado pelo gestor é como entender as 

necessidades e desejos do usuário para melhorar a qualidade dos serviços prestados. No entanto, 

outros problemas surgem daí, entender a massa de dados obtidos com o uso de plataformas 

digitais. Ou seja, o problema enfrentado pelo gestor passa a ser entender, segundo a perspectiva 

de seu cliente e a partir da análise da “massa de dados” obtidos,  o que deve ser melhorado no 

processo, quais ações de melhoria devem ser prioritárias, quem está solicitando,  como o 

processo pode ser melhorado, e onde deve haver a melhoria.  



16 
 

  
 

Figura 1 - Definição do Problema 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

Para entender essa massa de dados de usuários de serviços e responder às perguntas 

propostas, é necessário o uso de técnicas de mineração de dados capazes de sistematicamente 

produzir informações úteis ao gestores de processos. Com isso, o problema que esta pesquisa 

busca resolver pode ser resumido em uma questão, a qual será respondida ao final do trabalho: 

 

 
 

Questão de Pesquisa: 
Como os gestores de serviços podem entender os desejos e necessidades dos usuários 
utilizando técnicas de mineração de dados? 
 
 

Para responder a essa questão, a pesquisa se propõe a investigar o caso específicos da 

Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), unidade da UFRN que presta serviços públicos a 

alunos e servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A BCZM enfrentam 

dificuldades de esquematizar de forma sistemática todos os dados de usuários e as sugestões de 

melhoria recebidas pelos diversos meios de comunicação, como ouvidoria, email e facebook.  

Nesta investigação, será analisada a aplicação de um modelo de coleta e análise de feedbacks 

de usuários sobre determinadas dimensões dos serviços prestados pela unidade avaliada a fim 

Novo problema: entender a "massa de dados" dos clientes

Q1. Quem sugere a 
melhoria? Q2. Qual a melhoria?

Q3. Como agrupar as 
sugestões de 

melhoria?

Q4. Onde deve haver  
melhoria?

Q5. Quando a 
melhoria deve ser 

implementada?

Solução na era da Tecnologia da Informação

Utilizar dados e sugestões de melhoria do próprio usuário do processo

Problema Original

Como melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários?
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de colaborar para a melhoria da comunicação entre o gestor de serviços e o usuário, fornecendo 

informações úteis para a tomada de decisão num processo de melhoria contínua. 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 
 

Este estudo visa desenvolver soluções em áreas associadas com os grandes desafios 

científicos e tecnológicos vividos por gestores de serviços, proporcionando um abordagem para 

tratamento e análise de dados de processos a partir de mineração de dados de avaliação da 

qualidade pelos usuários de tais serviços. Partindo dessa premissa, esta seção buscará elucidar 

de forma clara e direta os objetivos buscados por esta pesquisa. 

1.3.1 Objetivo Principal 

 

Como objetivo principal, este estudo propõe uma abordagem de análise de dados de 

avaliação da qualidade para auxiliar gestores de serviços a entender os desejos e necessidades 

de seus usuários. Através da coleta de dados de avaliação da qualidade e sugestões de melhoria 

os gestores têm reunido uma imensa massa de dados. Tais dados, após tratados e transformados 

em informações, servirão de base para mudança em processos de gestão de serviços, 

impulsionando ações de melhoria da qualidade. 

A pesquisa busca analisar a aplicação de mapas auto-organizáveis e do instrumento 

SERVQUAL como uma maneira de melhor fomentar a melhoria contínua de processos de 

prestação de serviços, por meio da análise de dados de avaliação da qualidade e sugestões de 

melhoria de serviços. Neste caso, a presente pesquisa tem o objetivo principal de sugerir e 

aplicar uma abordagem de coleta e análise de dados de avaliação da qualidade e sugestões de 

melhoria de serviços capaz de orientar e servir de baliza ao gestor de serviços no processo de 

entendimento das necessidades e desejos de usuários.  

Ao final, para alcançar o objetivo estipulado, este trabalho se propõe a aplicar a 

abordagem sugerida em um caso real, analisando os dados de uma avaliação da qualidade dos 

serviços oferecidos no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) pela 

Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM),  instituição de suma importância para a evolução 

intelectual e cognitiva da sociedade norte-riograndense. Tal escolha é importante, visto que uma 

biblioteca universitária é uma instituição que pode ser encontrada em diversas culturas e países, 
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o que aumenta a capacidade de replicação da análise realizada e facilita sua revisão por outros 

autores e estudiosos, aprofundando o conhecimento gerado por esta pesquisa. 

Sendo assim, o objetivo deste estudo atinge sua relevância ao impactar na vida de 

milhares de pessoas, já que a abordagem proposta e até mesmo o estudo de caso gerado podem 

ser replicados em outras bibliotecas e organizações do mundo com foco em serviços .  Além da 

abordagem de tratamento e análise de dados, esta pesquisa oferece um framework visual no 

qual a abordagem está inseriada, contendo uma versão modificada do ciclo PDCA. Tanto a 

abordagem quanto o framework, pelo pesquisa realizada pelo autor em bases científicas, são 

inéditas, o que contribui para o avanço no campo de conhecimento estudado. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

De uma forma mais específica, esta pesquisa se aterá ao estudo da aplicação da abordagem 

proposta na análise dos serviços oferecidos na Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), Com 

isso, este trabalho se propõe a: 

a) Verificar na literatura métodos de análise da qualidade de serviços; 

b) Verificar, a partir da literatura, as contribuições que a mineração de dados pode oferecer 

ao gestor;  

c) Elaborar uma abordagem de tratamento e análise de dados, envolvendo o método 

SERVQUAL e mapas auto-organizáveis de Kohonen; 

d) Aplicar a abordagem proposta em um estudo de caso na Biblioteca Central Zila Mamede, 

na UFRN; 

e) Analisar as diferenças nas percepções de qualidade dentre os segmentos de usuários 

encontrados. 

Para atingir esses objetivos, esta pesquisa se propõe a usar técnicas de mineração de dados 

para identificar as principais demandas dos usuários dos serviços avaliados, analisando dados 

segundo padrões identificados. Com isso, sempre alinhado à literatura consagrada sobre o tema, 

se busca atingir os objetivos geral e específicos, a fim de oferecer ao gestor de serviços uma 

nova abordagem de tratamento e análise de dados de avaliação de qualidade. 
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Ao final dessa pesquisa, além de propor uma abordagem de tratamento de dados de 

avaliação da qualidade de serviços, serão detalhadas as técnicas de mineração de dados 

aplicadas ao caso em tela, com foco para o agrupamento e a visualização de dados utilizando 

Mapas Auto-organizáveis ou self organizing maps (SOM), conhecidos como Mapas de 

Kohonen.  Assim, este trabalho busca trazer resultados de processamento e análise de dados 

mais claros e precisos ao gestor. A utilização de Mapas de Kohonen para a segmentação de 

usuários segundo sua avaliação da qualidade a partir do método SERVQUAL oferece 

informações relevantes para que o gestor possa direcionar recursos mais adequados à satisfação 

de cada grupo encontrado, aumentando a eficiência de gastos e esforços. 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO  
 

Importantes mudanças na relação entre empresas e seus clientes ocorreram com os 

avanços tecnológicos, permitindo a participação dos clientes ao indicar seus desejos, 

expectativas e necessidades (Reddy et al., 2008). De forma rápida e fácil, agora os 

consumidores de um serviço podem contribuir, participar e retroalimentar as iniciativas de 

prestadores de serviços públicos ou privados, uma vez que essas tarefas podem ser feitas com 

a simples ajuda de aplicações móveis e smartphones (Gallo, 2016). No caso dos serviços 

oferecidos por organizações públicas, o feedback espontâneo do usuário se mostrou uma 

ferramenta extremamente útil, rápida e barata de coletar dados e verificar o impacto de suas 

ações sobre a comunidade, de acordo com pesquisas realizadas no Brasil e nos EUA (Matheus, 

Ribeiro e Vaz, 2015; Nam, T., 2012). 

No entanto, ao mesmo tempo a colaboração espontânea pelo usuário, conforme conceito 

introduzido por Burke et al (2006), ganhou força e disseminou-se nas cidades, empresas e 

organizações civis,  possibilitando identificar maior número de problemas, o imenso volume de 

dados recebidos pelos gestores torna difícil a tarefa de analisar de forma individualizada os 

dados gerados por cada usuário de um determinado serviço, fazendo-se necessário o uso de 

técnicas de mineração de dados. Apesar de diversos frameworks para se trabalhar com a questão 

terem sido apresentados, como em Nam (2012b) e Sun et al (2015), processar, analisar e extrair 

conhecimento desses dados, identificando quais problemas e acontecimentos são mais 

relevantes e portanto prioritários de serem resolvidos, ainda se mostra uma tarefa árdua e, no 

mínimo, desafiadora. É justamente nesse contexto que o presente trabalho encontra sua 

relevância e justificativa. 
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Em consonância com o proposto por Jiang,  Kwong e Luo (2016), essa pesquisa encontra 

sua importância ao analisar o uso de ferramentas de mineração de dados para auxiliar o gestor 

de serviços a entender essa imensa massa de dados criada por usuários em ações de avaliação 

da qualidade dos serviços prestados. Pelo entendimento desses dados, é possível priorizar as 

demandas coletadas e realimentar o processo de melhoria contínua de serviços públicos e 

privados, tudo isso de forma inteligente e sistematizada. 

Dessa forma, esta pesquisa se justifica pela necessidade dos gestores de processar, 

analisar e extrair informações relevantes sobre a avaliação da qualidade de serviços a partir de 

dados inseridos por seus usuários. Para isso, esta pesquisa se propôs a analisar uma solução 

para o tratamento dos dados e entendimento das demandas e sugestões indicadas pelos usuários 

dos serviços oferecidos pela Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), contribuindo para a 

melhoria contínua dos serviços oferecidos por essa instituição, tão importante para a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

  Essa aplicação é de extrema relevância, visto que será possível testar a abordagem 

proposta em um ambiente controlado, onde é possível saber quem o está acessando e quem o 

está avaliando e sugerindo melhorias. Assim, depois de concluído o devido estudo de caso, será 

possível ampliar o uso da abordagem em dados de outros serviços oferecidos pela UFRN, ou 

até por outras organizações públicas ou privadas que prestem serviços e queiram entender 

melhor os desejos e necessidades de seus usuários. 

Por fim, vale ressaltar que este tipo de pesquisa não é pioneira no tocante ao uso de 

técnicas de data mining para entender os desejos de consumidores. Assunto semelhante também 

foi estudado por Schneider (2011), quando foram analisados feedbacks espontâneos para 

melhoria de sistemas de softwares, ou em Chen et al. (2013a), em que técnicas de mineração 

de dados foram utilizadas para segmentar clientes de bancos. Sendo assim, este trabalho inova 

ao associar mapas auto-organizáveis para agrupamento e visualização de dados obtidos a partir 

da aplicação do método SERVQUAL de avaliação da qualidade de serviços . 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

A estrutura da pesquisa é composta por cinco capítulos, que divididos em Introdução, 

Referencial Teórico, Metodologia, Análise dos Resultados e Conclusão e Propostas Futuras, 

proporcionam todos os pontos necessários para a realização deste estudo. 
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O capítulo atual – Introdução – revela as circunstâncias do problema apresentado, 

apresenta a introdução ao tema, a definição do problema, os objetivos geral e específicos, a 

justificativa e relevância, por fim, a descrição da estrutura da pesquisa.  

O capítulo 2 – Referencial Teórico – apresenta um arcabouço teórico sobre avaliação da 

qualidade em serviços,  introdução à mineração de dados, além da explicação dos conceitos que 

envolvem a melhoria contínua, o ciclo PDCA e sua evolução.  

O capítulo 3 – Metodologia – descreve os procedimentos metodológicos adotados, 

caracterizando a pesquisa de acordo com seu método de análise, definindo as etapas da 

pesquisa, qual amostra foi selecionada, como ocorrerá a coleta de dados e quais softwares serão 

utilizados na análise dos bancos de dados.  

O capítulo 4 – Análise dos Resultados – explana as análises realizadas a partir do 

questionário aplicado durante esta pesquisa, validando a abordagem proposta através de sua 

aplicação na amostra selecionada.    

Por fim, o capítulo 5 – Conclusão e Propostas Futuras – apresenta o discussões acerca 

da análise dos dados, além de conclusões da pesquisa e propostas de trabalhos futuros. A figura 

ilustra a estrutura da pesquisa. 

Figura 2 - Estrutura da Dissertação 

 
Fonte: Autoria Própria (2017)  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo tem por função a reflexão teórica deste estudo através da 

apresentação de conceitos relevantes sobre os temas tratados. São tratados neste capítulo 

conceitos de satisfação do consumidor, mineração de dados e melhoria contínua, abordando 

inclusive, neste último caso, a evolução do ciclo PDCA, ferramenta fundamental ao trabalho. 

Assim,  com o intuito de apresentar conexões entre ideias de vários autores, os temas são 

trazidos e aprofundados por meio da coleta de informações atualizadas, além de conceitos 

marcantes na história e na evolução do conhecimento.  

 

2.1 SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR  
 

Satisfação do consumidor é um tema de estudo que vem sendo definido de diversas 

maneiras, essencialmente como o julgamento do consumidor a respeito de um produto ou 

serviço, resultando em atendimento ou não de suas necessidades. A literatura acadêmica 

normalmente trata a avaliação da “satisfação do consumidor” como uma questão de 

“confirmação das expectativas (Oliver, 1997 ;Yi 1990 

Essa visão do tema afirma que o consumidor compara sua percepção do serviço ou 

produto de fato recebido com sua expectativa gerada a partir de um padrão previamente 

desenvolvido. No entanto, outras visões sobre o tema, afirmam que a satisfação do consumidor 

não vem apenas de uma experiência momentânea, fruto apenas de uma transação. Gupta e 

Zeithaml (2006) confirmam a ideia que a satisfação pode ser vista como fruto de uma avaliação 

geral da experiência de consumo de um produto ou serviço ao longo do tempo. 

Apesar das diferentes visões sobre a definição de “satisfação do consumidor”, em vários 

casos práticos e em estudos acadêmicos, essa satisfação é medida como a diferença entre a 

percepção da realidade e sua expectativa, como sugerido por Zeithaml, Parasuraman e Berry 

(1990). Além disso, pesquisas de marketing recentes constumam medir a percepção geral da 

qualidade a partir de um constructo cumulativo gerado pelo conjunto de experiências entre o 

consumidor e a empresa (Gupta e Zeithaml, 2006). 

No caso deste trabalho, é de suma importância entender termos de qualidade de serviços, 

conforme já proposto por Grönroos (2007), que classificou serviços em três categorias: serviços 
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principais, serviços facilitadores e serviços de suporte. A qualidade dos serviços principais é 

análoga à qualidade técnica, enquanto as qualidades de serviços facilitadores e  de suporte são 

semelhantes à quebra da qualidade funcional, ou seja, a qualidade mínima necessária à 

manutenção do serviço. Apesar de um debate de longo prazo sobre a distinção entre qualidade 

do serviço e satisfação do consumidor (Cronin et al., 2000; Parasuraman et al., 1994), um 

consenso surge conforme elucidação de Zeithaml et al. (2006), a qualidade do serviço percebida 

pelo cliente é um componente da satisfação do consumidor, e, portanto, o primeiro afeta o 

último. Por exemplo, o serviço principal afetará a qualidade do serviço percebido pelos 

consumidores e a sua satisfação como um todo (Chen et al., 2013). 

 

2.1.1 Qualidade de Serviços 

 

Alguns autores encontram dificuldade em definir o que é qualidade, sendo associada a 

um construto vago e indistinto. Muitas vezes confundida com adjetivos imprecisos, como 

"bondade, luxo, brilho ou peso" (Crosby, 1979), a qualidade e seus requisitos não são facilmente 

articulados pelos consumidores (Takeuchi e Quelch, 1983). A explicação e a mensuração da 

qualidade também apresentam problemas para os pesquisadores, que freqüentemente pulam as 

definições e usam medidas unidimensionais auto-referidas para captar uma medida associada à 

qualidade percebida pelo consumidor (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1985). 

Conquanto o conceito e os determinantes da qualidade ainda possam permanecer fruto 

de inúmeras discussões, sua importância para empresas e consumidores é inequívoca. A 

pesquisa acadêmica demonstra que a qualidade  trás benefícios estratégicos em termos de 

contribuição para o market share e para o retorno do investimento (por exemplo, Anderson e 

Zeithaml, 1984; Philips, Chang e Buzzell, 1983), assim como para reduzir custos de fabricação 

e melhorar a produtividade (Garvin, 1983). A busca da qualidade é possivelmente a mais 

importante tendência de consumo da atualidade, na medida em que os consumidores hoje 

exigem qualidade de serviços maior do que nunca, enquanto empresas tentam enxugar custos 

na busca por eficiência . 

Para Zeithaml e Parasuraman (2004), a qualidade de serviço percebida é o grau de 

discrepância entre percepção do serviço pelo consumidor e sua expectativa. Apesar de muitas 

interpretações terem surgido na pesquisa sobre qualidade de serviços e satisfação do 
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consumidor sobre a “expectativa” do cliente, a noção de qualidade de serviços como um 

processo comparativo entre expectativa e realidade surge como um conceito bem aceito e 

consolidado na literatura.   Apesar de algumas divergências entre autores (Cronin e Taylor, 

1992, 1994; Parasuraman,  a, Zeithaml e Berry, 1994), o método dominante de mensuração da 

qualidade de serviços é o SERVQUAL (Gupta e Zeithaml, 2006), tendo sido usado em setores 

como a intústrias de cuidados com saúde (Kilbourne et al., 2004) e serviços de bibliotecas 

(Hossain, Islam e Saadi, 2014). 

 

2.1.2 Escala SERVQUAL 

 

É consenso que a satisfação do consumidor é um ativo tão importante quanto qualquer 

ativo físico, devendo ser monitorado e gerenciado (Naik, Gantasala e Prabhakar, 2010). Quando 

o consumidor recebe um bom serviço, ele normalmente conta isso para 9 a 10 pessoas. No 

entanto, quando o consumidor recebe um serviço ruim, ele normalmente conta isso para 15 a 

20 pessoas. Sabendo disso, e que o custo para ganhar um novo cliente é dez vezes maior que o 

custo para manter um cliente safisteito, várias empresas tem estabelecido foco e esforços na 

busca pela qualidade de seus serviços, a fim de se alcançar a satisfação de seus clientes 

(Gitomer, 1998). Na tentativa de medir a qualidade dos serviços prestados, gestores tem adotado 

a escala SERVQUAL, um instrumento bastante estudado pela literatura de negócios e aplicado 

em diversas áreas. 

Desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), SERVQUAL é uma 

abordagem de medição quantitativa da qualidade de um serviço. Esse conjunto de itens de 

medição foi desenvolvido no final da década de 80, e testado e refinado nos anos 90 

(Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1994; Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1991; Parasuraman, 

Zeithaml e Berry, 1994). Entre outros fatores, a escala SERVQUAL chamou atenção pois foi a 

primeira operacionalizada pela adoção do modelo de lacuna da qualidade de serviços, 

calculando a diferença entre duas medidas, a expectativa do cliente e sua percepção de 

desempenho do serviço. 

 De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), a percepção dos consumidores 

sobre a qualidade dos serviços são influenciadas por cinco gaps, ou lacunas. O gap 1 representa 

a diferença entre as expectativas do cliente e a percepção gerencial das expectativas dos 
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clientes. Já o gap 2 é a diferença entre percepções gerenciais das expectativas dos consumidores 

e a tradução dessas percepções em especificações de qualidade de serviço. Por sua vez, o gap 3 

é a diferença entre o serviço realmente entregue pelo pessoal do serviço da linha de frente no 

dia-a-dia e as especificações definidas pelo gerente de serviço. O gap 4 representa a diferença 

entre a prestação de serviços e o que é prometido em comunicações externas aos consumidores. 

Por fim, o gap 5 é a diferença entre as expectativas do cliente e suas percepções do serviço 

realmente prestado.  

 Figura 3 - Cinco Gaps do SERVQUAL 

Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985)  

Como é possível perceber na representação dos 5 gaps proposta por Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1985), a lacuna 5 é influenciada pelas lacunas 1 a 4, que estão todas sob 

controle da organização que presta o serviço e, portanto, precisam ser analisadas para identificar 

as mudanças que devem ser implementadas para reduzir ou eliminar a quinta lacuna (Ladhari, 

2009). Assim, fica claro o entendimento dos autores do SERQUAL que tais "análises de 

lacunas" são de suma importância para a identificação de discrepâncias entre as percepções do 

provedor de dimensões de qualidade de serviço e as percepções dos consumidores sobre essas 

dimensões.  

Pensando em identificar e diminuir essas discrepâncias, cada gestor busca focar sua 

atenção sobre possíveis causas para cada lacuna e e desenvolver estratégias para estreitá-las ou 

extingui-las.Com base nessa idéia trazida no gap 5 foi elaborado o instrumento SERVQUAL. 
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Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), com base em informações de 12 entrevistas de grupos 

focais com consumidores, concluíram que os consumidores avaliaram a qualidade do serviço 

comparando expectativas com percepções em dez dimensões. 

       Figura 4 - Dimensões utilizadas na análise da qualidade 

 
        Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) 

Com o decorrer dos anos e o aprofundar da pesquisa, os criadores do SERVQUAL 

notaram que as dimensões adotadas na análise da qualidade realizada pelos consumidores 

poderiam ser resumidas em apenas cinco através da fusão das dez dimensões anteriormente 

propostas. Cada uma dessas dimesões são avaliadas por itens, num total de 22. Por sua vez, 

cada item é medido com base em respostas a duas declarações, uma para medir a s expectativas 

gerais dos clientes em relação a um serviço, e outra para medir as percepções dos clientes em 

relação aos níveis de serviço efetivamente fornecidos pela empresa dentro dessa categoria de 

serviço.  Com isso, as cinco dimensões genéricas de qualidade de serviço e os 22 itens de 

avaliação foram organizadas da seguinte forma: 

 

 

 

 

acesso tangíveis

confiabilidade capacidade de resposta

comunicação credibilidade

segurança competência

cortesia entedimento/conhecimento 
do cliente
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Tabela 1 - Dimensões do SERVQUAL 

Dimensões Definição Itens 
Tangíveis A aparência de instalações físicas, equipamentos e pessoal 4 

Confiabilidade 
A capacidade de realizar o serviço prometido de forma confiável e precisa 

5 

Capacidade de 
resposta 

A vontade de ajudar os clientes e fornecer um serviço rápido 4 

Garantia O conhecimento e cortesia dos funcionários e sua capacidade de inspirar 
confiança 

4 

Empatia O nível de atendimento e atenção individualizada que a empresa oferece aos 
seus clientes 

5 

Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry(1991) 

Após revisões da escala de respostas Parasuraman, Zeithaml e Berry (1994) concluíram 

que para cada afirmação o entrevistado deve indicar sua opinião utilizando uma escala de tipo 

Likert de nove pontos que varia de "discordo fortemente " (1) a "concordo fortemente" (9). A 

partir daí, todos os dados são convertidos em pontuações de "percepção menos expectativa" (os 

chamados gaps ou lacunas) para cada declaração, o que resulta em uma diferença de pontuação 

variando de 0 a 8. A pontuação da diferença, o gap (G) é calculada item por item como a 

diferença entre a pontuação bruta de percepção de desempenho (P) e a pontuação de expectativa 

bruta (E) para itens correspondentes; portanto,  o valor do gap atribuído a cada item é igual ao 

valor dado a sua percepção menos o valor dado a expectativa (G = P – E). 

A partir dessa lógica adotada, quanto maior o valor de “percepção menos expectativa”, 

maior é a qualidade do serviço percebido. Com isso, seguindo essa análise das lacunas, 

conhecida como Gap Analysis, o refinamento, a avaliação do método SERVQUAL, e sua 

aplicação em diversas áreas de negócio e diferentes culturas e países ao longo das três últimas 

décadas indicam essa abordagem como uma forma robusta de mensuração da qualidade de 

serviços. No entanto, alguns autores ainda entendem que o SERVQUAL é mais adequado em 

contextos de serviços com alto contato ou revenda, onde interações interpessoais são críticas na 

avaliação da qualidade. Ainda assim, o modelo SERVQUAL é menos apropriado onde a 

qualidade técnica é a característica principal do serviço (Chen et al., 2013).  

No entanto, apesar da grande aceitação, muitas questões sobre o modelo foram 

levantadas e debatidas, incluindo a interpretação e a necessidade de medir as expectativas, a 

adequação da medição da qualidade do serviço usando as pontuações de diferença e a 

generalização das cinco dimensões em todos os contextos de serviço (Augusto, Miguel e 

Salomi, 2004; Cronin e Taylor, 1992, 1994; Ladhari, 2009). Além dessas questões, autores 

também criticam a estabilidade de longo prazo dos resultados alcançados pela escala 
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SERVQUAL (Lam e Woo, 1997) e seu modelo de gaps, afirmando que há poucas evidências 

que os clientes avaliam a qualidade de serviços em termos de lacunas entre percepção e 

expectativa (Buttle, 1996). Por isso, modelos alternativos foram propostos, como o SERVPERF 

(Cronin e Taylor, 1992), entretanto, o SERVQUAL continua sendo um método amplamente 

utilizado e estudado até os dias atuais.    

Por fim, é possível concluir que o SERVQUAL, apesar de um instrumento genérico de 

medição da qualidade de serviços, apresenta boa confiabilidade e validade, além de extensa 

aplicabilidade. Segundo seus criadores “o objetivo do SERVQUAL é servir como uma 

metodologia de diagnóstico para descobrir áreas amplas de deficiências e pontos fortes de 

qualidade de serviço da empresa” (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1991). Exemplos de 

aplicações do SERVQUAL são fornecidos na seção seguinte. Já as afirmações utilizadas no 

questionário desta pesquisa podem ser vistas no tópco 3.3.2. 

 

2.1.3 Avaliação da qualidade em bibliotecas 

 

Descrita por muitos como a fonte primária de conhecimento e aprendizado de uma 

comunidade, a biblioteca acadêmica assume um papel central nos estabelecimentos de ensino 

e nas comunidades circundantes, seja oferecendo materiais informacionais e serviços para 

pesquisa de alunos e colaboradores, seja como um ambiente comfortável para reflecção, estudo 

e reunião de pessoas (Malik, 2015; Nagata et al., 2004). Para se distinguir, bibliotecas de todo 

o mundo tem buscado elevar a qualidade de seus serviços, buscando a satisfação de seus clientes 

através de um atendimento amigável, útil, e robusto em termos de conhecimento de recursos 

tecnológicos. 

Esse foco no atendimento e na melhoria da qualidade em bibliotecas acadêmicas tem se 

elevado juntamente com o aumento do interesse pelos serviços virtuais de informação 

disponíveis na internet. Isso fez com que bibliotecas perdessem espaço, visto que seus 

frequentadores agora não precisam mais sair de casa para ter acesso a informação (Kiran, 2010). 

As bibliotecas deixaram de ser a única fonte de informação com o crescimento de gigantes da 

tecnologia como Google e Yahoo. Com os atuais avanços tecnológicos, as necessidades de 

estudantes e perquisadores se modificaram, e percebendo isso, as bibliotecas acadêmicas vem 

tentando se adaptar a essa nova realidade.  
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Para efetuar tais mudanças e tomar o ruma da adaptação à nova era digital, bibliotecas tem 

realizado pesquisas de satisfação, na intenção de identificar as necessidades de seus clientes. 

Apesar de nem sempre partilharam da mesma realidade econômica e cultural, muitos desses 

centros de informação utilizam intrumentos de avaliação semelhantes, com pequenas 

adaptações à realidade local. É o caso da ferramenta SERVQUAL, criada em na decada de 90 

por pesquisadores americanos para avaliar a qualidade de serviços (Parasuraman, Zeithaml e 

Berry, 1988). 

Apesar de sua origem no setor de negócios , o SERVQUAL foi adaptado e intensamente 

utilizado para avaliar bibliotecas acadêmicas nos EUA e, em seguida, em vários outros países 

do mundo (Nitecki e Hernon, 2000). Outra ferramenta popular na medição da qualidade de 

bibliotecas acadêmicas é o LibQUAL + TM . Esse instrumento, desenvolvido através de parceria 

entre a Associação de Bibliotecas de Pesquisa (Association of Research Libraries, ARL) e a 

biblioteca da universidade Texas A&M, foi aplicado em mais de 1000 bibliotecas acadêmicas 

no período de 2000 a 2009 (Thompson, Kyrillidou e Cook, 2009).  

No caso do presente estudo, malgrado alguns trabalhos que aplicaram o LibQUAL tenham 

servido de estímulo para planejamento dessa pesquisa, elaboração do questionário utilizado, e 

análise dos resultados, a principal fonte de inspiração foram os artigos que aplicaram o 

SERVQUAL para investigar a qualidade de bibliotecas acadêmicas. Tal decisão foi tomada já 

que o SERVQUAL, além de ter sido a base para a criação do LibQUAL, foi visto como uma 

solução mais facilmente adaptável à realizada enfrentada pela pesquisa em tela. Sabendo disso, 

uma revisão da literatura foi efetuada para se aprofundar o entendimento sobre a aplicação do 

instrumento de pesquisa escolhido. 
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Tabela 2 - Revisão Bibliográfica – qualidade de serviços em bibliotecas acadêmicas  

Autor Título Ano 

Danuta A. Nitecki   Changing the Concept and Measure of Service 
Quality in Academic Libraries 1996 

 Vicki Coleman, Yi (Daniel) Xiao, 
Linda Bair e Bill Chollett  

Toward a TQM Paradigm: Using SERVQUAL to 
Measure Library Service Quality 1997 

Syed Saad Andaleeb e Patience L. 
Simmonds 

Explaining User Satisfaction with Academic 
Libraries:  Strategic Implications 1998 

 Colleen Cook e Bruce Thompson 
Reliability and Validity of SERVQUAL Scores 

used to Evaluate Perceptions of Library Service 
Quality 

2000 

 Isabella Trahna, Jennifer Croudb, 
Karen Kealyc e John Haywardd 

Analysing the Quality Gap: Reflections on 
Results from an Australasian Universitas 21 
Libraries Standard Survey of Service Quality 

2001 

Haruki Nagata, Yoshinori Satoh, 
Sarah Gerrard e Päivi Kytömäki  

The dimensions that construct the evaluation 
of service quality in academic libraries 2004 

 Ashok Kumar Sahu Measuring service quality in an academic 
library: an Indian case study 2007 

 Liangzhi Yu, Qiulan Hong, Song Gu e 
Yazun Wang 

An epistemological critique of gap theory 
based library assessment: the case of 

SERVQUAL 
2008 

 Reza Jamali and Hossein Sayyadi 
Tooranloo 

Prioritizing academic library service quality 
indicators using fuzzy approach 2009 

 S.M. Zabed Ahmed e Md. Zahid 
Hossain Shoeb 

Measuring service quality of a public university 
library in Bangladesh using SERVQUAL 2009 

Md. Zahid Hossain Shoeb e S.M. 
Zabed Ahmed 

Individual differences in service quality 
assessment 2009 

 Kaur Kiran Service quality and customer satisfaction in 
academic libraries", 2010 

 Alia Arshad Kanwal Ameen Service quality of the University of the Punjab's 
libraries: An exploration of users' perceptions 2010 

 Zahid Hossain Shoeb Perceptions of Library Services by Gender –  a 
Study in Bangladesh 2010 

 Zahid Hossain Shoeb Identifying service superiority, zone of 
tolerance and underlying dimensions. 2011 

 Sajeewanie D. Somaratna 
 e Colin N. Peiris 

Service quality in University of Colombo 
libraries: an assessment 2011 

 Muhammad Jaber Hossain e Md. 
Anwarul Islam 

Understanding perceived service quality and 
satisfaction: A study of Dhaka University 

Library, Bangladesh 
2012 

 Muhammad Jaber Hossain e SM 
Zabed Ahmed 

Developing a service performance assessment 
system to improve service quality of academic 

libraries 
2013 
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 Muhammad Jaber Hossain, Md. 
Anwarul Islamb and Mohammad 

Sheikh Saadic 

Evaluating users’ experience of service 
performance using SERVPERF scale: A case 
study of some private university libraries in 

Bangladesh. 

2013 

 Brendan E. Asogwa 
Use of SERVQUAL in the Evaluation of Service 
Quality of Academic Libraries in Developing 

Countries 
2014 

Muhammad Jaber Hossain  
A Study of the Causes of User Dissatisfaction in 

Academic Libraries: A Case of University 
Students in a Developing Country 

2014 

 Arslan Sheikh 
Quality of CIIT Library Services and Users’ 

Satisfaction: A Survey of Students, Faculty and 
Staff Members 

2014 

 Muhammad Jaber Hossain, S. M. 
Zabed Ahmed 

An Investigation of Service Expectations: 
Developing and Validating an Alternative Scale 

for Service Quality Assessment in Academic 
Libraries 

2014 

 Shahab Alam Malik 
SERVQUAL to measure perceptions and 

expectations of library users: a case study of a 
public university library of Pakistan 

2015 

Yen-Ting Chen 
Applying the DEMATEL approach to identify 

the focus of library service quality: a case study 
of a Taiwanese academic library 

2016 

 Muhammad Jaber Hossain 
Determining the Key Dimensions for Evaluating 

Service Quality and Satisfaction in Academic 
Libraries 

2016 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

Para a busca dos estudos citados na tabela acima, foram utilizadas as plataformas digitais 

Google Acadêmico, Scopus e Science Direct. No campo de pesquisa foram inseridas como 

palavras-chave “SERVQUAL” e “academic library”. Dentre os artigos que as buscas 

retornaram, foram selecionados aqueles com maior número de citações publicados entre 1996 

e 2016, dando-se preferência aos que continham o questionário utilizado, afim de servir de 

comparação na elaboração das questões utilizadas neste trabalho acadêmico. 

2.2 MINERAÇÃO DE DADOS 
 

Avanços na informática e no acesso à tecnologia ocorridos nos últimos anos fez com 

que os usuários passassem a produzir conjuntos de dados de tamanhos massivos em diversas 

áreas, desde a indústria até a pesquisa científica. Esses dados coletados exigiram o 

desenvolvimentos de Data warehouses, imensos depósitos de dados digitais capazes de 

armazenar informações detalhadas de empresas, como vendas e operações de negócio, além de 
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imagens e dados de sensores captados de satélites  orbitando a terra, entre outras infinidades de 

fontes de dados.  

Figura55 - Data Warehouse 

 
Fonte: Lorenzo Wyche (2017) 

Uma nova visão surgiu com a facilidade com a qual os dados agora podem ser coletados, 

armazenados, analizados e processados: dados podem ser convertidos em informações úteis, as 

quais passaram a ser peça chave tanto em um cenário mercadológico financeiro quanto 

estratégico. Com isso, as empresas passaram a armazenar qualquer dado, sempre que possível, 

na intenção de entender melhor o comportamento do consumidor e consequentemente do 

mercado. Mas não só empresas vem tomando essa atitude, os governos também querem 

entender melhor seu cliente: o cidadão. Nessa ânsia de aproximar governo e cidadão, surgiu o 

governo eletrônico, assim denominado o uso de ferramentas eletrônicas e tecnologia da 

informação para munir o cidadão de informações e serviços. 

Com ações como essa, a mineração de dados vem se tornando cada vez mais conhecida, 

já que fortalece governos e empresas por acumular valor em seus processos ao identificar 

padrões e tendências em suas bases de dados. No entanto, muitas instituições tem gastado 

milhões de dólares em para coletar terabytes de dados que muitas vezes não são traduzidos em 

conhecimento capaz de trazer vantagem competitiva nas áreas em que atuam.  

Para Pedro et al.(2008), descobrir conhecimento em base de dados se trate de um 

processo não-trivial que identifica padrões úteis, válidos, antes desconhecidos e agora 

compreensíveis ao tomador de decisão. Assim, o autor ressalta que o processo de descoberta de 

conhecimento em basa de dados não se resume à identificação de padrões válidos, mas sim em 

extrair conhecimento inteligível e imediatamente utilizável para apoio às decisões em meio à 
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imensa quantidade de dados hoje disponíveis. Tal afirmação é corroborada pelo Gartner Group, 

empresa de consultoria e pesquisa em tecnologia: 

Mineração de dados é o processo de descobrir novas correlações 

significativas, padrões e tendências, através da peneiração de grandes quantidades de 

dados armazenados em repositórios, utilizando tecnologias de reconhecimento de 

padrões, bem como técnicas estatísticas e matemáticas  (Gartner, 2017) 

A partir de definições como essa, estabeleceu-se que as bases de dados devem ser 

tratadas de acordo com um processo de descoberta do conhecimento em etapas. Facilmente 

obtidos por máquinas, as observações sobre o estado do mundo é estruturada sob a forma de 

dados. Em seguida essa forma é passada para uma segunda fase denominada de informações, 

as quais são dados dotados de relevância e propósito.Finalmente, obtem-se, a partir das 

informações, o conhecimento, que nada mais é que um conjunto valioso de informações da 

mente humana, incluindo contexto, reflexão e síntese.  

Figura 6 - Descoberta de conhecimento em etapas 

Fonte: Adaptado de Tarapanoff; Araújo Júnior, e Cormier (2000) 

Além do entendimento da geração de conhecimento e inteligência em etapas, é comum 

o próprio processo de descoberta de conhecimento em base também ser divido. Para 

Goldschmidt e Passos, (2005) são três etapas: Pré- processamento, Mineração de Dados e Pós-

processamento. A primeira etapa, de pré-processamento, compreende as atividades 

relacionadas à coleta, à organização e ao tratamento de dados. É justamente na etapa de pré-

processamento que se prepara os dados para a etapa de mineração, na qual se realiza a busca 

efetiva por conhecimentos úteis no contexto da pesquisa em questão. Por fim, é na etapa de 

pós-processamento que ocorre o tratamento do conhecimento obtido na mineração. 

 

 

Dados Informações Conhecimento

PROCESSAMENTO INTERNALIZAÇÃO 
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2.2.1 SOM – Kohonen 

 

As redes neurais artificiais (ANN, Artificial Neural Network) têm sido amplamente 

aplicadas em vários problemas comerciais . As ANNs são comumente divididas em duas 

categorias principais: abordagens de aprendizagem supervisionadas e não supervisionadas 

(Smith, 2001).As redes supervisionadas aprendem padrões usando os resultados alvo e, 

portanto, são mais utilizadas para tarefas de classificação, ou seja, onde as classes são 

predeterminadas. A segmentação orientada para o mercado seria realizada usando ANNs de 

aprendizagem supervisionada. A aprendizagem não supervisionada é utilizada para análise 

exploratória, agrupamento e visualização (Kohonen, 1998), sendo os mapas de Kohonen a ANN 

mais comumente utilizada. 

Self-organizing Map (SOM), também conhecido como mapa de Kohonen, é uma técnica 

de agrupamento e visualização de dados baseada no conceito de redes neurais, sendo assim, um 

tipo de rede neural artificial (ANN, Artificial Neural Network). Como em outros grupos de 

agrupamento baseado em centróides, o objetivo do SOM é encontrar um centróide (também 

chamado “vetor de referência”, na terminologia utilizada por Teuvo Kohonen) e atribuair  cada 

vetor n dimensional da base de dados de entrada ao centróide que fornece a melhor aproximação 

desse vetor. Na linguagem de Kohonen, pode-se afirmar que existe um neurônio associado a 

cada centróide (Kohonen, 1998; Tan, 2006). 

O SOM é uma forma de visualizar dados multidimensionais, distribuindo esses dados 

em um mapa ou grade de menor dimensão. Por isso, é capaz de converter relações estatísticas 

complexas, não-lineares entre itens de dados multidimensionais em relações geométricas 

simples através de uma exibição de baixa dimensão, normalmente uma grade bidimensional de 

nós (neurônios). Assim, um modelo de alguma observação (entrada de dados) está associada a 

cada nó. O algoritmo SOM calcula os modelos para que eles descrevam otimamente conjunto 

de dados que representam. Os modelos são automaticamente organizados em uma ordem 

bidimensional significativa em que os modelos similares estão mais próximos uns dos outros 

na grade do que os mais diferentes . Nesse sentido, o SOM é um gráfico de similaridade e um 

diagrama de agrupamento também. Com isso, pode-se concluir que essa etapa da computação 

é um processo de regressão recursiva não paramétrico (Kohonen, 2006). 
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Figura 7 - Grade com modelos – SOM 

 
Fonte: Kohonen (2006) 

Nesta aplicação exemplar, cada elemento de processamento na grade hexagonal possui 

um modelo de um espectro de discurso natural de curta duração (finlandês), ilustrando como os 

modelos vizinhos são mutuamente semelhantes. Além disso, a principal característica das redes 

neurais artificiais, bem como o SOM é a propriedade de aprender a partir dos dados que são 

inseridos na camada de entrada de rede. Assim, uma interação complexa dos dados analisados 

pode ser modelada sem ter que conhecer a natureza dos fenômenos que os dados descrevem. 

Em outras palavras, para o exemplo ilustrado,  não é necessário criar um algoritmo que analise 

os dados de discurso natural , mas através do treinamento, a rede neural aprende a analisar esses 

dados por conta própria. 

Resumidamente, O SOM é uma rede de alimentação em duas camadas, em que cada 

neurônio aprende a reconhecer um padrão de entrada específico (Kohonen 2001). Cada 

neurônio é representado por um vetor protótipo, isto é, um vetor de peso n-dimensional. O 

algoritmo é basicamente um processo de duas etapas; No primeiro passo, o melhor neurônio de 

correspondência (BMU, melhor unidade de correspondência) para uma linha de dados de 

entrada está localizado no mapa e, em segundo lugar, ele e seus neurônios circundantes dentro 

de um determinado raio de vizinhança são sintonizados para combinar melhor (ou seja, aprender 

com ) os dados de entrada, com base em um fator de taxa de aprendizado. O processo é repetido 

até que seja alcançado um determinado critério de parada, por exemplo, o comprimento do 

treinamento. O resultado do processo de treinamento é um agrupamento visual que mostra 

semelhanças e desigualdades nos dados (Kohonen, 2001). 

Essencialmente, o SOM é uma técnica de projeção não-linear que exibe dados de alta 

dimensão em uma grade de dois dígitos, preservando as relações (ou topologia) nos dados, mas 

não as distâncias reais (Deboeck e Kohonen, 2013). Comumente, o SOM é visualizado usando 

a matriz U (matriz de distância unificada) do mapa, que exibe as distâncias euclidianas entre 
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neurônios em tons de cor, como se observa nos mapas gerados pelo software Viscovery SOMine, 

utilizado neste trabalho. 

Figura 8 - Exemplo de Mapa de Kohonen (SOM) 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

Quanto a suas aplicações, os mapas de Kohonen podem ser usados para vários 

propósitos, facilitando o agrupamento e visualização de dados. Por exemplo, ustilizando-se de 

um SOM bidimensional é possível atribuir diversos pontos de grade a cada centroide, podendo 

resultar em diversos tipos de gráficos, sendo usados para interpretar dados de diversas indústrias 

e setores, aplicando-se a inúmeros casos reais. Por exemplo, o SOM tem sido amplamente 

aplicado em finanças, economia e marketing,  benchmarking financeiro, análise 

macroeconômica,  previsão de falências, além de ter sido usado nas áreas de medicina, 

neurociências, indústria, entre outras (Polla, Honkela e Kohonen, 2009) . 
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2.3 MELHORIA CONTÍNUA 
 

Uma das abordagens de melhoramento de processos envolve a melhoria de desempenho 

que presume mais e menores passos de melhoramento incremental. Nessa abordagem, chamada 

melhoramento contínuo, as pequenas melhorias são vistas como em vantagem sobre as grandes, 

uma vez que podem ser implementadas de forma relativamente indolor, sendo seguidas por 

outras pequenas melhorias. Assim, é importante destacar que o melhoramento contínuo não se 

traduz na taxa de melhoramento, mas sim no momentum de melhoramento; ou seja, não importa 

se melhoramento sucessivos são pequenos, o que importa é que ocorram  frequentemente. 

(Slack, Chambers e Johnston, 2006).  

O melhoramento contínuo também é conhecido como kaizen, uma palavra de origem 

japonesa, Kai significa mudar, e Zen para melhor. Masaaki Imai , um dos maiores 

disseminadores do conceito de melhoramento contínuo, define kaizen da seguinte maneira: 

“Kaizen significa melhoramento. Mais, significa melhoramento na vida 

pessoal, na vida doméstica, na vida pessoal e na vida do trabalho. Quando aplicado ao 

local de trabalho, kaizen significa melhoramentos contínuos envolvendo todo mundo 

– administradores e trabalhadores igualmente.” (Masaaki, 1986) 

Figura 9 - Kai (ideograma da esquerda) - Zen (ideograma da direita) 

 
Fonte: Majo Statt Senf (2015)  

Um importante conceito em torno de melhoramento contínuo é que ele deve ser 

implementado através de um processo cíclico e repetido, resumido pela ideia de ciclo de 

melhoramento. Na literatura existem muitos ciclos de melhoramento, propostos por diversos 

autores. Neste trabalho será dado ênfase ao modelo associado ao famoso guru da qualidade W. 

E. Deming, denominado ciclo PDCA. Esse ciclo, talvez o mais amplamente difundido na 

industria e na academia,  é assim denominado em função de suas quatro fases propostas, que 

serão detalhadas mais a frente: Plan – planejar, Do – fazer, Check – Avaliar, e Act – agir.  
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Figura 10 - Ciclo PDCA 

 
Fonte: adaptado de Deming (1952) 

No entanto, para entender bem o PDCA, é importante conhecer sua origem e evolução, 

conformo disposto por Moen e Norman (2010). Pode-se dizer que a origem do PDCA e da 

melhoria contínua, assim como de boa parte das teorias da ciência de forma geral, traçam da 

criação do método científico, proposto por Galileo Galilei, considerado por muitos o pai da 

ciência moderna. O método proposto por Galileo, e apurado por diversos cientístas ao longo 

dos anos, influenciou  Walter A. Shewhart e William E. Deming a trazerem mudanças para a 

indústria do século XX. Primeiro com um modelo em linha, depois passando para um ciclo, 

Shewhart propôs um processo em três etapas: especificação, produção, e inspeção. 

"Pode ser útil pensar nos três passos no processo de produção em massa como 

etapas no método científico. Nesse sentido, especificação, produção e inspeção 

correspondem respectivamente à hipótese, realização de um experimento e teste da 

hipótese. As três etapas constituem um processo científico dinâmico de adquirir 

conhecimento. " (Shewhart e Deming, 1939) 

Plan

DoCheck

Act
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Figura 11 - Ciclo de Shewhart 

 
Fonte: Adaptado de Shewhart e Deming (1939) 

Durante uma série de palestras realizadas no Japão em 1950, Deming propôs uma nova 

versão do ciclo de melhoria, que ficou conhecida como Deming wheel.. Nesta nova versão, 

composta de quatro passos (design, produção, vendas e pesquisa), Deming enfatizou a 

importância da interação constate entre essas etapas, fazendo o ciclo girar constantemente, de 

acordo com os objetivos de qualidade estabelecidos (Deming, 1952).  De acordo com Moen e 

Norman (2010) apud Imai (1986), o ciclo proposto por Deming foi retrabalhado por executivos 

japoneses, tornando-se o que hoje conhecemos como ciclo PDCA, ou ciclo Deming. 

 

Figura 12 - Comparação Deming wheel e PDCA 

 
Fonte: adaptado de (Moen e Norman, 2010) 

Outro estudioso da qualidade a introduzir mudaças no ciclo PDCA foi Kaoru Ishikawa. 

Para esse autor, as fases de planejamento e ação devem ser mais detalhadas. Assim, em Plan, 

Ishikawa introduziu as subfases de “determinação de metas e objetivos” e “formulação de 

especificação

produçãoinspeção

1. Design = Planejar Design do produto corresponde a fase de planejamento 

2. Produção = Fazer
Produção corresponde a fazer, ou trabalhar no produto 

conforme design especificado

3. Vendas = Avaliar (checar)
Vendas é a fase responsável por confirmar se o cliente está 

satisfeito

4. Pesquisa = Agir
Se houve reclamação ou sugestão de melhoria, esta deve ser 

incorporada à fase de planejamento juntamente com as ações 
tomadas

Deming wheel vs. Ciclo PDCA Japonês
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métodos para atingir os objetivos”. Já na fase Do, ishikawa sugeriu a inclusão de uma subfase 

de treinamento e educação, junto à implementação. Além disso, este guru da qualidade reforçou 

que a fase de controle no PDCA deve ser capaz de adptar os padrões já estabelicidos de forma 

a refletir a voz dos consumidores e suas sugestões (Ishikawa e Lu, 1985).  

Figura 13 - PDCA com sugestões de Ishikawa 

 
Fonte:  Adaptado de Ishikawa e Lu (1985) 

Com o passar dos anos, vários ciclos de modelos de melhoria contínua foram propostos.  

O próprio Deming em 1993 propôs o PDSA, substituindo o Check pelo Study. Além dele, vários 

outros autores promoveram seus modelos:Langley, Nolan, Nolan (1994) sugeriram o  Model 

for Improvement, Platje e Wadman (1998) o PIDCAM, Gupta, (2006) os 4 P’s – Prepare, 

Perform, Perfect, Progress, a ABB Company em 2009 criou os 4Q’s (Sahno e Shevtshenko, 

2014), até recentemente o ciclo CPD, sugerido por Saier (2017). 

 Apesar dos diversos modelos existentes, este estudo se ateve ao modelo conhecido 

como ciclo PDCA, visto seu reconhecimento e uso em diversos setores acadêmicos e da 

economia. No entento, vale ressaltar que outros modelos poderiam ter sido usados, uma vez 

que praticamente todos eles apresentam uma fase de análise de dados, seja em Check no PDCA, 

em Study no PDSA, em Analyse no DMAIC, ou em Perfect nos 4P’s. 

Planejar
•determinar metas e 

objetivos
•definir metodologia

Fazer
•educação e 

treinamento
•implementar 

planejamento

Checar efeitos 
da 

implementação

Agir para 
padronizar ou 
implementar 

mudança
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Conforme já elucidado por Falconi (2009), ao abordar o tema no capítulo método e 

sistema de gestão, ele diz que apesar de existirem várias denominções, o método gerencial é 

único. No caso do autor, ele justifica a adoção do método PDCA, alma do Sistema Toyota de 

Pordução, por viabilizar o gerenciamento científico da organização. Além disso, Falconi 

ressalta que o PDCA permite a uniformização da linguagem, a melhoria da comunicação, além 

da participação de todas as pessoas da empresa em seu efetivo gerenciamento, através da 

melhoria e estabilização de resultados. 

No caso desta pesquisa, a participação no processo de melhoria se estende aos clientes 

dos serviços. O foco da pesquisa está em analizar a opinião de usuários sobre um serviço através 

do uso de ferramentas de mineração de dados. Com isso, a presente pesquisa está de acordo 

com o conceito de qualidade proposto por Juran, (2003), no qual o autor enfatiza “qualidade é 

a aptidão ao uso”, e ainda “Qualidade são aquelas características do produto que atendem às 

necessidades do cliente”, deixando claro a importância do cliente no processo de avaliação da 

qualidade de um produto. 
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3 METODOLOGIA 

 

Tendo em visto o que foi exposto na fundamentação deste trabalho, os gestores que 

buscam a melhoria contínua precisam captar a opinião do usuário do produto ou processo a fim 

de entender como essa melhoria deve ocorrer. Para entender as opiniões de um número 

expressivo de clientes, o gestor vê a mineração de dados como uma solução óbvia nos tempo 

em que o processamento de grandes quantidades de dados tanto tem evoluído.   

O presente capítulo trata da caracterização da pesquisa segundo aspectos metodológicos, 

elucidando sua etapa de planejamento e desenvolvimento. Trata-se aqui de mobilizar o 

referencial teórico do capítulo 2 com o objetivo de responder às perguntas lançadas no capítulo 

1. Para isso, serão apresentadas as seguintes informações: a população, a amostra usada para 

coleta de dados, os parâmetros e variáveis avaliados, o método utilizado para a coleta dos dados, 

e o software utilizado para analizá-los. A figura logo abaixo sintetíza de forma simplificada a 

metodologia deste trabalho. 

Figura 14 - Síntese da Metodologia 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A origem da palavra técnica vem do grego téchne e significa arte. Se considerarmos o 

método como a rota ou o caminho para sair de um ponto A e chegar a um ponto B, a técnica 

pode ser entendida como o passo a passo para executar essa viagem. A técnica subentende o 

modo de proceder em seus menores detalhes, a operacionalização do método de acordo com 

normas padronizadas, sendo resultado da experiência e exigindo habilidade na sua execução. 

Segundo Kotait (1981), um mesmo método pode comportar mais de uma técnica, sendo 

possível comparar a diferença semantica entre método e técnica à existente entre gênero e 

espécie. Neste trabalho, será proposto um método de melhoria de processos a partir do feedback 

do usuário, utilizando várias técnicas de mineração de dados, formando, por fim, uma 

abordagem de tratamento e análise de dados da qualidade em serviços. 

A respeito das escolhas metodológicas, um trabalho pode ser classificado de acordo com 

as seguintes categorias: classificação quanto ao objetivo da pesquisa, classificação quanto à 

natureza da pesquisa, e classificação quanto à escolha do objeto de estudo. Já no que se refere 

às técnicas de pesquisa os estudos podem utilizar as categorias a seguir: classificação quanto à 

técnica de coleta de dados e classificação quanto à técnica de análise de dados (Oliveira, 2011). 

As escolhas metodológicas deste trabalho seguiram esses pressupostos classificativos. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, este trabalho pode ser classificado como pesquisa 

descritiva, uma vez que pretende descrever o processo de melhoria contínua a partir da opinião 

do usuário, estabelecendo relações entre as variáveis envolvidas no processo. De acordo com 

Gil (1999), dentre os inúmeros estudos que podem ser classificados sob esse título, uma de suas 

características mais significativas aparece na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados. Nessa pesquisa, as tecnicas padronizadas de coleta de dados serão descritas na seção 3.4 

deste capítulo. 

Quanto a natureza da pesquisa, este trabalho pode ser classificado predominantemente 

como pesquisa quantitativa, visto que uma de suas maiores contribuições é o uso de técnicas 

estatísticas de tratamento e mineração de dados. É dito “predominantemente” porque, em alguns 

momentos, este trabalho se vale de técnicas qualitativas, como na entrevista com os gestores 

das unidades avaliadas e no recebimento de sugestões abertas dos usuários dos processos 

avaliados. Apesar do uso de algumas abordagens qualitativas, essa pesquisa segue no geral a 

linha de uma pesquisa quantitatia, caracterizada pelo emprego da quantificação, tanto nas 
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modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas (Raupp e Beuren, 2003). 

Já a classificação quanto à escolha do objeto de estudo, pode-se dizer que este trabalho 

se trata de um estudo de caso com aplicação de questionário por amostragem não probabilística. 

Dentre todos os serviços prestados na UFRN, serão avaliados os serviços da Biblioteca Central 

Zila Memede (BCZM). Essa unidade foi escolhida deliberadamente pela equipe de pesquisa, 

dado a maior conveniência em se obter resultados. Segundo Yin (2015), utilizar o método de 

pesquisa “estudo de caso” é preferencial quando o pesquisador se defronta com um fenômeno 

contemporâneo ou quando as principais questões de pesquisa são “como?” ou “por quê?”.No 

caso da presente pesquisa, trata-se de uma fenômeno contemporâneo visto que a avaliação da 

qualidade em bibliotecas utilizando ferramentas de mineração de dados é uma temática que 

somente se fez possível graças aos avanços tecnológicos na informática e à evolução do 

conceito de qualidade em serviços. 

Outro fator apontado por Yin (2015) como determinante na escolha do método do estudo 

de caso pode ser detectado nesta pesquisa: a busca pelo entendimento de “como?” algo deve 

acontecer, buscando-se evidências em casos concretos. É exatamente isso que acontece nesta 

pesquisa, que busca entender como gestores de serviços podem utilizar ferramentas de 

mineração de dados para entender as necessidades de seus clientes. Para responder ao “como?”, 

esta pesquisa testa uma abordagem de tratamento de dados em um caso real,  observando efeitos 

e resultados.  

Além do mais, os dados obtidos da amostra “UFRN” serão colhidos de forma não 

aleatória, caracterizando, na aplicação dos questionários, uma abordagem não probabilística, 

onde cada participante, de forma voluntária, avaliará as unidades organizacionais em análise. 

Deve-se entender a amostragem como não probabilística pois cada participante tem uma 

probabilidade diferente de responder ao questionário. Já na amostragem probabilística, as 

unidades amostrais são escolhidas por acaso, logo cada elemento possui uma probabilidade 

igual de estar presente na amostra (Malhotra, 2012). 

Para a classificação quanto às técnicas de coleta de dados, encontra-se um ambiente de 

pesquisa diverso, onde várias técnicas foram utilizadas. Na seleção das variáveis a serem 

utilizadas na avaliação das unidades, a técnica entrevista foi usada para se obter informações 

dos gestores de cada unidade. O questionário estruturado também está presente na pesquisa ao 

passo que os usuários avaliarão cada unidade preenchendo um questionário com as mesmas 
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perguntas abertas e fechadas, o que, segundo Marconi e Lakatos (2003) ,permite alcançar um 

maior número de pessoas e é mais econômico. Já no que se refere ao conhecimento já difundido 

na literatura, este trabalho realizou uma vasta pesquisa bibliográfica em plataformas como 

Google Scholar, Scopus, Web of Knowledge, Scielo e IEEE Library, levantando diversos 

artigos atinentes aos temas: cidades inteligentes, mineração de dados, melhoria contínua, 

universidades inteligentes, e feedback do usuário. 

Por fim, quanto às técnicas de análise de dados, este trabalho se classifica como pesquisa 

estatística multivariada, uma vez que são estudados os comportamentos de 22 variáveis 

simultaneamente. Serão utilizadas técnicas de mineração de dados como agrupamento, 

classificação e associação, utilizando variáveis de importância e percepção da qualidade, 

medidas simultaneamente em cada elemento amostral.  Para Hair et al. (2009) ,“é somente por 

meio de técnicas multivariadas que essas múltiplas relações podem ser adequadamente 

examinadas para se obter uma compreensão mais completa e realista na tomada de decisões”. 

A figura abaixo esquematiza a presente pesquisa. 

Figura 15 - Síntese da metodologia 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 
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3.2 ETAPAS DA PESQUISA 
 

Para concretizar a pesquisa e facilitar a gestão das tarefas, este trabalho foi dividido em 

seis etapas de acordo com as características de suas atividades: coleta de requisitos de avaliação, 

desenvolvimento das plataformas de coleta de dados, divulgação da pesquisa, coleta de dados, 

análise de dados, e apresentação dos resultados. Estas fases serviram para delimitar o escopo 

de trabalho de cada colaborador da pesquisa, além de serem usadas no planejamento temporal 

do projeto.  
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Figura 16 - Etapas da Pesquisa

Fonte: Autoria Própria (2017) 
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Na primeira etapa da pesquisa, foram realizadas entrevistas com os gestores da 

biblioteca e coletados os requisitos de avaliação da unidade, ou seja aspectos relevantes que 

geralmente estão associados à qualidade dos serviços da Biblioteca Central Zila Mamede, por 

exemplo: higiene, espaço disponível, atendimento etc. Nesta etapa, foi discutido o planejamento 

nacional de avaliação do ensino superior, elaborado pelo INEP, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) elaborado pela UFRN, e os planos setoriais elaborados pela BCZM. Através 

desses planos foi possível entender como a BCZM é avaliada externamente e como se auto 

avalia e estabelece suas próprias metas. Os dados aqui levantados não foram diretamente 

incluídos na pesquisa, mas formaram um arcabouço de conhecimentos práticos sem o qual não 

seria possível entender a realizada de uma biblioteca acadêmica, especialmente no tocante à 

avaliação da qualidade de seus serviços. 

Isso, juntamente com a pesquisa de casos semelhantes na literatura acadêmica, ou seja, 

artigos e trabalhos científicos que se proporam a avaliar a qualidade dos serviços de uma 

biblioteca, foi útil para sugerir dimensões avaliativas aos gestores da unidade avaliada. Além 

desse estudo prévio, foram realizadas entrevistas com os gestores da biblioteca, que 

responderam a questionários não estruturados a fim de se consolidar as dimensões através das 

quais os usuários avaliariam a BCZM.   

A segunda etapa foi reservada ao desenvolvimento das plataformas de coleta de dados. 

Neste momento, os colaboradores da Biblioteca Central se encarregaram pelo desenvolvimento 

de avisos que foram inseridos nas aplicações virtuais. Com isso, o aplicativo da BCZM, 

disponível apenas na plataforma Android, passou a divulgar a avaliação dessa instituição. A 

forma de coleta de dados foi o formulário eletrônico, que contou com questões de avaliação 

adaptadas do modelo SERVQUAL, adicionando, a pedido dos gestores da unidade,  uma 

variável específica da BCZM: a acessibilidade a pessoas com necessidades especiais. Tal 

variável foi inserida para avaliar as obras de acessibilidade recém inauguradas. Sendo assim, 

esse formulário foi desenvolvido de acordo com os resultados das entrevistas com os gestores 

da unidades avaliada. Seu link de acesso foi divulgado por cartazes, banners, QR Code, e 

notícias em redes sociais e no site da BCZM.  

Na terceira etapa da pesquisa houve a divulgação dos meios de coleta de dados 

desenvolvidos na segunda etapa. Banners e cartazes, contendo instruções de acesso ao 

formulário eletrônico, foram afixados em locais de grande circulação na Biblioteca Central Zila 

Mamede. Notícias foram publicadas em meios digitais como o site da BCZM e o Facebook 
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dessa unidade. Além disso, foram enviados e-mails institucionais divulgando a pesquisa para 

os usuários cadastrados nas bases de dados da BCZM.  

A quarta etapa foi uma das mais importantes da pesquisa, a coleta de dados do usuário. 

Nesse ponto, a Biblioteca Central foi avaliada por seus usuários. Os pesquisadores receberam 

essas avaliações e organizaram um banco de dados contendo informações do avaliador além da 

avaliação em si. Esta etapa requereu atenção dos pesquisadores para possíveis falhas nos 

servidores de bancos de dados. Além disso, foi feita a manutenção do formulário de avaliação, 

garantindo que o mesmo estivesse sempre disponível ao usuário.  

Já a quinta etapa ficou guardada para a análise de dados. É aqui que as ferramentas de 

mineração de dados entram para ajudar a entender a avaliação da qualidade realizadas pelos 

usuários. A partir da base de dados montada na fase quatro, e com a ajuda de softwares de 

análise estatística, foram feitas associações, agrupamentos e outras formas de análise, capazes 

de elucidar o que a massa de dados fornecida pelos usuários pode dizer aos gestores da unidade. 

Nesta etapa, o uso de software como Microsoft Excel e Viscovery SOMine foi indispensável 

para tratamento dos dados coletados.  

Por fim, a fase seis ficou reservada ao encerramento da pesquisa, ou seja, neste caso à 

apresentação dos resultados das análises aos gestores da BCZM. Nessa apresentação aos 

gestores foi explicado o resultado da análise das avaliações dos usuários, fornecendo um 

entendimento de quem são os grupos de usuários que avaliaram a biblioteca, quais os tipos de 

sugestões e avaliações mais frequentes, além de sugestões de melhoria detectadas a partir dos 

dados inseridos nos formulários pelos usuários avaliadores. Após isso, a  pesquisa, com a 

validação da abordagem proposta, foi apresentada ao departamento de pós-graduação em 

engenharia de produção.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 
 

Para a realização desta pesquisa, foi disponibilizado um questionário eletrônico para 

coleta de dados de avaliações dos usuários da BCZM, unidade da UFRN. Todas as 

avaliações realizadas pelos usuários aconteceram de forma espontânea, a unidade avaliada 

apenas divulgou o link do questionário eletrônico da pesquisa, cabendo ao avaliador 

realizar sua avaliação de acordo com sua vontade e conveniência durante o período em que 

o link do questionário esteve ativo.   
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Isso ocorreu de 06/09/2017 a 30/09/2017, no início do período letivo do semestre 

2017.2 segundo o calendário universitário 2017 Anexo da Resolução nº 235/2016-

CONSEPE, de 20 de dezembro de 2016 e Resolução nº 001/2017-CONSAD, de 16 de 

fevereiro de 2017. Nessa época, os usuários da biblioteca foram informados sobre a 

pesquisa através de meios digitais (e-mail, facebook e aplicações móveis) e meios físicos 

(ex. banner instalado no saguão de entrada da biblioteca).  

Além disso, na elaboração do questionário eletrônico, foi utilizada a escala 

SERVQUAL para medir a satisfação dos usuários com a qualidade dos serviços oferecidos 

pela BCZM. Com o auxílio dessa escala já tão difundida e usada em diversos serviços, esta 

pesquisa ganha embasamento teórico na forma de coletar e medir a expectativa e a 

percepção do usuário sobre determinado serviço.  

Assim, nessa pesquisa, a coleta de dados foi realizada via preenchimento espontâneo 

de formulário eletrônico, com identificação de cada avaliador via login Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Isso foi necessário para que no momento 

de análise, fosse possível identificar características de cada avaliador e relacioná-las aos 

resultados da avaliação. Para que isso ocorresse, a pesquisa contou com o apoio da 

Superintendência de Informática (SINFO), que disponibilizou informações acadêmicas a 

partir do login de cada avaliador. Com isso foi possível associar informações como idade, 

vínculo institucional, curso, etc, com avaliações de determinados quesitos. Por exemplo, 

seria possível que entre os usuários que avaliaram de forma negativa o acervo da biblioteca, 

mais de 80% sejam do curso de contabilidade, o que indicaria uma escassez de títulos 

acerca desse tema.  

Hoje o processo de análise de sugestões de melhoria nas unidades da UFRN ocorre 

através de atendimentos individuais e pontuais, o que impede uma visão holística de quem 

são os grupos de usuários de determinado serviço e como  eles o avaliam a partir de 

diferentes dimensões. Além de oferecer essa visão holística da opinião do usuário, a 

pesquisa também colheu feedbacks espontâneos tanto de servidores quanto de usuários da 

unidade avaliada. Isso foi importante para que na análise dos dados fossem comparadas as 

diferentes perspectivas sobre a qualidade dos serviços prestados, comparando-se a visão 

dos servidores e dos alunos.  

Outro fator determinante na pesquisa é a coleta de dados a partir de feedbacks 

espontâneos, recebidos a qualquer momento durante o período da pesquisa. Em outras 
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pesquisas que envolviam a qualidade dos serviços prestados por uma unidade da UFRN, 

como até as pesquisas realizadas pelo INEP, percebe-se uma avaliação estática, colhendo-

se apenas um retrato da qualidade percebida em um momento pelo grupo ali presente. Já 

na pesquisa em tela, o usuário pode avaliar a qualidade dos serviços da biblioteca durante 

todo o mês de setembro, no segundo período letivo de 2017, podendo enviar sua opinião 

no momento em que concretizar sua opinião sobre algo, evitando possíveis perdas de 

informações valiosas entre o momento da percepção da qualidade e o momento da 

avaliação.  

 

3.3.1 Escolha da Amostra 

 

Ao tratar da melhoria da qualidade de serviços , esta pesquisa partiu do pressuposto que 

a opinião do usuário é importante para melhoria contínua ilustrada pelo ciclo PDCA e 

fundamentada pela análise estatística multivariada.  A partir dessa ideia, estabeleceu-se que a 

pesquisa deveria abranger a melhoria dos serviços a partir de opiniões e sugestões de seus 

próprios clientes, neste estudo de caso os usuários da BCZM, enviadas de forma espontânea, 

como acontece em Gallo (2016) e em Schneider (2011). Assim, esta pesquisa se propôs a 

analisar um ambiente universitário no qual as pessoas utilizam da tecnologia da informação 

para exprimir suas opiniões e vontades.  

Com isso, apesar de ser a intenção da pesquisa desenvolver uma abordagem aplicável 

ao tratamento de dados de vários serviços e ajudar os gestores a entenderem seus clientes, por 

questões de escassez temporal e financeira, para aplicar a abordagem proposta, esta pesquisa se 

aterá à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), mais especificamente aos 

serviços prestados pela Biblioteca Central Zila Mamede. É interessante notar que em vários 

aspectos a UFRN representa um lugar ideal para a aplicação dessa abordagem de tratamento de 

dados: é um ambiente controlado (todos os estudantes possuem cadastro no sistema de gestão 

acadêmica), presta diversos serviços à comunidade, e possui alunos e servidores engajados com 

a qualidade dos serviços de suas bibliotecas. 

Dentre os serviços prestados na UFRN, o estudo de caso em questão foi escolhido de 

acordo com a lógica de replicação descrita por Yin (2015), ou seja, a unidade escolhida a ser 

avaliada deveria possuir características comuns a outros casos de forma que a mesma estrutura 
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de pesquisa pudesse ser replicada em pesquisas futuras. A BCZM possui grande circulação de 

pessoas, o que probabilisticamente aumentaria o número de feedbacks espontâneos e tornaria a 

análise estatística dos dados mais robusta. Além disso, a unidade possui usuários bastante 

heterogêneos, tornando capaz a inclusão de vários grupos de avaliadores dentro da amostra, 

como docentes, e discentes de vários níveis educacionais, uma amostra completa da 

comunidade acadêmica, envolvendo grupos que frequentam a biblioteca.    

Quadro 1 - Estrutura da Amostra 
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Fonte: o autor 

Outro fator que foi levado em consideração foi a forma com que essa unidade se 

comunica com seus clientes. Como percebido em entrevistas com outros administradores de 

unidades acadêmicas da UFRN,  são muitas as semelhanças encontradas na maneira que o 

gestores recebem uma sugestão de melhoria ou reclamação do usuário de seus serviços. Isso 

significa que a metodologia aplicada nesta pesquisa pode ser replicada em outros trabalhos para 

analisar outras unidades acadêmicas, já que possuem uma dinâmica semelhante. Nesta 

pesquisa, por questão de conveniência e limitações supracitadas, a amostra se escolhida foi 

apenas os usuários da biblioteca central. 

A forma que os gestores recebem feedbacks desses usuários inclui mas não se limita  a 

mensagens repassadas pela Ouvidoria da UFRN, mensagens via Facebook da unidade, e-mails 

enviados diretamente à direção, além de feedbacks orais. No entanto, no caso estudado não há 

uma abordagem formal e rotineira que colete a percepção do usuário acerca dos serviços 

prestados. Dessa forma, os gestores da BCZM apenas podem entender as vontades de seus 
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clientes através de processo subjetivo e individual, analisando sugestão individualmente, e sem 

entender de forma geral, o que cada grupo de frequentadores da biblioteca quer dizer ao 

relatarem suas avaliações.  

Resumindo em números o caso estudado, segundo dados publicados no site da própria 

universidade, atualmente, a UFRN oferece mais de 200 oportunidades de capacitação, 

distribuidas em cursos de graduação e pós-graduação. Sua comunidade acadêmica é formada 

por mais de 37.000 estudantes (graduação e pós-graduação) além de aproximadamente 5.500 

servidores, distribuídos entre técnico-administrativos e docentes efetivos, professores 

substitutos e visitantes. Desse total, esta pesquisa coletou amostra total de 824 questionários, 

sendo que  668 questionários foram respondidos por alunos e 156 foram respondidos por 

servidores. 

 

3.3.2 Questionário 

 

Para obtenção dos dados utilizados nesta pesquisa, foi elaborado e aplicado um questionário 

baseado no modelo SERVQUAL de avaliação da qualidade de serviços. As questões e o 

formato criado por  Zeithaml, Parasuraman e Berry,(1990) foram adaptados à realidade da 

Biblioteca Central Zila Mamede. Essa adaptação do SERVQUAL foi realizada através da 

cooperação entre a Pós-graduação em Engenharia de Produção da UFRN e a direção da BCZM 

por reuniões realizadas ao longo do ano de 2017, buscando sempre alinhar a base teórica da 

ferramenta à realidade local. 

Na prática, para elaboração do questionário foram realizadas reuniões com os dirigentes 

da BCZM, sendo apresentadas diversas possíveis questões a serem utilizadas no questionário. 

Tais assertivas vinham tanto de outros questionários publicados nos trabalhos citados na Tabela 

2, quanto assertivas de autoria própria dos pesquisadores e dos dirigentes e funcionários da 

biblioteca. Entre os temas abordados, havia desde questões fruto das dimensões da qualidade 

elencadas por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1991) até questões aspectos da qualidade em 

bibliotecas discutidos em trabalhos que utilizaram o LibQUAL+TM  como em Rehman, 

Kyrillidou e Hameed (2014), e Thompson, Kyrillidou e Cook (2009). Com isso, por interesse 

organizacional e estratégico da BCZM, representada nas pessoas de seus dirigentes, foram 

escolhidas algumas assertivas utilizadas nessa pesquisa em detrimento de outros apresentadas 
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nas reuniões. Alguns temas como por exemplo espaço de convivência, lanchonete, limpeza de 

banheiros e disponibilidade de estacionamentos acabaram não sendo abordados para evitar um 

questionário muito extenso e cansativos, o que normalmente diminui a taxa de respondentes. 

Dessa forma, as perguntas e o formato de resposta foram adaptados para melhor 

conveniência dos respondentes da pesquisa e para obtenção de informações interessantes à 

direção da biblioteca. Nesse aspecto, além da avaliação dos serviços em si, o questionário 

buscava obter dados sobre o comportamento dos respondentes. Por exemplo, foi perguntado a 

frequência de dias que os respondentes vão à BCZM por mês, quais horários eles costumam ir, 

quais atividades desenvolvem quando estão na biblioteca e quais serviços da BCZM são 

conhecidos pelos respondentes. Com esses dados, foi traçado um perfil geral dos respondentes 

da pesquisa. 

Assim, o questionário desenvolvido foi aplicado de 07 a 30 de Setembro de 2017, período 

no qual a comunidade acadêmica podia acessar as questões através de um link eletrônico, ou 

seja, a pesquisa foi totalmente online. Para que isso ocorresse, foi fundamental a ajuda da 

Superintendência de Informática da UFRN (SINFO), que forneceu a plataforma digital utilizada 

para hospedar o questionário. Nesse caso, alunos e servidores ao clicar no link da pesquisa eram 

direcionados à página do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), 

onde tinham que fazer um login para entrar no sistema da universidade e responder ao 

questionário. 

  O uso da plataforma fornecida pela SINFO, apesar de algumas limitações, foi fundamental 

para identificar os respondentes e obter informações sem ter que adicionar várias perguntas ao 

questionário, o que o tornaria ainda mais extenso e cansativo, talvez diminuindo o interesse dos 

usuários em respondê-lo. Essas informações extras foram obtidas junto a SINFO pois para cada 

usuário, ao fazer login no SIGAA, o sistema associava respontas com as suas informações 

cadastradas no registro da universidade. Assim, foram adquiridos os seguintes dados: nome 

completo do respondente, departamento a que está associado, vínculo institucional, idade, 

gênero, quantidade de empréstimos na BCZM e se já tinha atrasado empréstimos ou não.  Por 

questão de limitações do sistema, foram gerados links diferentes para servidores e alunos, que, 

no entanto, levavam para  o mesmo questionário. 
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Figura 17 - Questionário cadastrado no SIGAA 

 
Fonte: Superintendência de Informática/UFRN (2017) 

A divulgação dos links que levavam ao questionário foi feita por diversos meios: e-mail 

institucional para alunos e servidores, notícias no SIGAA, no site da BCZM e no site da UFRN, 

Facebook, Instagram e aplicativo da BCZM, além de cartazes espalhados pela biblioteca. Essa 

divulgação aconteceu em Setembro de 2017 e teve ações dispersas ao longo do mês, afim de 

identificar quais se traduziam em mais questionários respondidos. Esses resultados são 

descritos na seção 4.1 . 
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Figura 18 - Divulgação dos links da pesquisa nas redes sociais da BCZM 

 
Fonte: BCZM (2017)  

Quanto a organização das questões, podemos dizer que se dividiam em três grupos. O 

primeiro abrangia os itens 1 a 44 e coletavam opiniões de importância e percepção para as 22 

questões propostas pelo SERVQUAL, sendo estas adaptadas para a realidade local. Aqui, os 

respondentes podiam marcar valores de 1 a 9 para importância, sendo 1 pouco importante, 9 

muito importante, e 2 a 8 valores intermediários. A mesma lógica se aplicou aos itens que 

buscavam captar a percepção do respondente sobre determinada questão, uma escala de 1 a 9, 

sendo 1 muito insastifeito, 9 muito satisfeito, e 2 a 8 valores intermediários. No caso das 

percepções, o respondente podia marcar a opção “Não Sei”, caso desconhecesse o desempenho 

da BCZM naquela questão. Nesse primeiro grupo, todos os itens tinham preenchimento 

obrigatório e foram inspirados nas questões trazidas pelos artigos citados nas seções 2.1.2 e 

2.1.3 . 
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Tabela 3 – Questionário utilizado na pesquisa 

Questão Assertiva 
1 Acervo adequado e atualizado 
2 Instalações físicas visivelmente adequadas 
3 Espaço silencioso para estudo individual 
4 Espaço comunitário para estudo em grupo 
5 Recursos de impressão e fotocópia disponíveis ao usuário 
6 Funcionários com boa aparência profissional (vestimenta, limpeza e postura) 
7 Funcionários prestativos e educados 
8 Disponibilidade de materiais informacionais (livros, periódicos, etc) listados no catálogo 

da biblioteca 
9 Website da biblioteca que permite o usuário localizar facilmente informações (interface 

clara e amigável) 
10 Prestação dos serviços conforme prometido (qualidade, tempo, etc) 
11 Funcionários que prontamente atendem às demandas do usuário 
12 Funcionários que tem disposição a ajudar o usuário 
13 Facilidade para encontrar materiais informacionais (livros, periódicos, etc) nas 

prateleiras 
14 Funcionários que tem conhecimento e habilidades necessárias para atender às 

demandas do usuário 
15 Funcionários que conhecem bem o acervo 
16 Ferramentas que permitem o usuário localizar informações por conta própria 

(repositórios digitais, aplicativo, catálogo, etc) 
17 Funcionários que transparecem confiança (segurança) ao usuário 
18 Funcionários que entendem as necessidades do usuário 
19 Disponibilidade de computadores com Internet 
20 Conveniente horário de funcionamento 
21 Recursos eletrônicos (livros, periódicos, etc.) acessíveis de casa ou do trabalho 
22 Atendimento às necessidades de acessibilidade do usuário (rampas, plataformas, etc) 

Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1991) 

Logo após as questões adaptadas do SERVQUAL, o item 45 perguntou como o usuário , de 

forma geral, considera a qualidade dos serviços oferecidos pela BCZM. O respondente podia 

escolher entre números de 1 a 9, assinalando 1 quando estivesse muito insatisfeito e 9 muito 

satisfeito com a qualidade dos serviços da biblioteca. Valores de 2 a 8 foram escolhidos para 

expressões intermediárias de qualidade.  

Figura 19 - Item sobre avaliação geral dos serviços da BCZM 

Fonte: Questionário aplicado na pesquisa 

Já o segundo grupo de questões abrangia perguntas que tentavam identificar o padrão de 

comportamento dos respondentes.   A primeira delas buscava saber quantos dias em um mês o 
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respondente frequentava a biblioteca. O usuário respondia essa questão através de um número 

de 0 a 30.  A segunda questão buscava saber quais períodos o respondentes costuma ir a 

biblioteca. Aqui, ele podia escolher uma ou mais da cinco opções opções de horários 

disponíveis. A terceira questão (item 48) perguntava quais eram as atividades do respondente 

na BCZM. Ele podia escolher entre uma ou mais das seis opções disponíveis. Por fim, o último 

item deste grupo pedia ao usuário para marcar quais serviços eram por ele conhecidos entre 16 

opções. 

 Figura 20 - Representação dos itens 46, 47 e 48 do questionário 

Fonte: Questionário aplicado na pesquisa   

O último grupo de questões perguntava ao respondente que elogios, reclamações ou 

sugestões ele teria à BCZM. Essas questões não eram obrigatórias, ou seja, o usuário podia 

enviar suas respostas do questionário deixando os itens 50, 51 e 52 em branco. Apesar disso, 

muitos respondentes preencheram os campos referentes a esses itens com textos, fornecendo 

dados e informações muito úteis para o processo de melhoria dos serviços da biblioteca. 

 

 



59 
 

  
 

Figura 21 – Questões sobre elogios, reclamações e sugestões 

Fonte: Questionário aplicado na pesquisa 

De forma geral, é possível concluir que o questionário usado na pesquisa se baseou 

primariamente no modelo SERVQUAL, utilizando 22 questões e coletando dados de 

importância e percepção dos serviços oferecidos pela BCZM. Há muito tempo é consenso que 

para aplicação do SERVQUAL em alguns contextos de serviços,  adaptações são necessárias, 

excluindo ou adicionando novas questões (Carman, 1990). Além disso, no caso específico da 

aplicação da pesquisa SERVQUAL no ambiente de bibliotecas universitárias, autores como 

Nitecki (1996) reforça que alguns itens da pesquisa são inapropriados nesse contexto, havendo 

necessidade de mudanças e adaptações à realidade local, exatamente como foi feito no presente 

estudo.   

 

3.4 SOFTWARE E ANÁLISE 
 

Para análise dos dados obtidos pela aplicação do questionário, foram utilizados dois 

softwares de análise de dados, o Microsoft Excel, o Viscovery SOMine. Tais ferramentas 

formaram a caixa de ferramentas do pesquisador e foram utilizadas inclusive para as mesmas 

funções, uma confirmando o resultado da outra. No caso do Microsoft Excel, os dados foram 

tratados e organizados em planilhas eletrônicas, facilitando as análises seguintes. Já no 

Viscovery SOMine foi possível realizar a análise em si, identificando agrupamentos de dados 

e formulando os mapas auto-organizáveis. As análises estatísticas descritivas de cada 
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agrupamento foram feitas em Excel. Com essas ferramentas foi possível executar as ações de 

análise previstas no tabela 1. 

Quadro 2 - Software e análise de dados 

 

Pergunta alvo 
Ferramenta 

utilizada 
Técnica de 

análise 
Resultado Esperado 

Q
U

E
M

? 

Qual a descrição dos 
respondentes (idade, 

curso, vínculo 
institucional, 

atividades na BZCM)? 

Microsoft 
Excel 

Classificação 

Planilhas e gráficos com 
descrição dos usuários que 

responderam ao 
questionário 

Qual a descrição do 
usuário associado a 

cada resposta em cada 
agrupamento avaliado? 

Microsoft 
Excel 

Classificação, 
Associação 

Planilhas e gráficos com 
descrições dos usuários 

associados a avaliação de 
cada agrupamento 

Qual o perfil do 
usuário associado a 

cada grupo de 
avaliações? 

Excel, 
Viscovery 
SOMine   

Associação, 
classificação 

Descrição das caracterísctas 
comuns a grupos de 

usuários com avaliações 
semelhantes 

O
 Q

U
E

? 

Como as avaliações de 
serviços podem ser 

agrupadas? 

Viscovery 
SOMine e 
Microsoft 

Excel 

Agrupamento 

Grupos com avaliações 
semelhantes de importância 
e percepção dos serviços da 

BCZM 

Quais as características 
de cada agrupamento? 

Viscovery 
SOMine e 
Microsoft 

Excel 

Classificação, 
associação, 

agrupamento 

Análise estatística 
descritiva dos respondentes 

de cada agrupamento 

Quais os itens comuns 
e destaques na 

avaliação de cada 
agrupamento? 

Viscovery 
SOMine e 
Microsoft 

Excel 

Associação 

Análise de gaps com itens 
que estão presentes em 
todos os agrupamentos, 
além de itens que são 

destaques em agrupamentos 
isolados 

Q
U

A
N

D
O

? 

Como evoluiu a 
avaliação ao longo do 

período? 
Excel  Associação 

Gráfíco com a evolução do 
número de respondentes 

dentro do período da 
pesquisa 

Qual o período de 
maior e menor número 

de avaliações? 

Microsoft 
Excel 

Classificação 
Tabela e gráfico com os 

períodos de maior e menos 
número de avaliações 

Fonte: Autoria Própria (2017) 
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O Viscovery® SOMine® é um software composto por vários módulos orientados para 

o fluxo de trabalho baseado em mapas auto-organizados (SOM) e estatísticas multivariadas para 

exploração de dados e modelagem preditiva. Esse sistema chamou atenção por fornecer uma 

interface intuitiva aos usuários, com aplicações complexas disponíveis de uma forma simples e 

voltada a aplicações. Neste caso, a pesquisa se beneficiou da representação de dados visuais do 

Viscovery, capaz de analisar grandes bases de dados (compostas inclusive de células com dados 

faltantes) e gerar mapas auto-organizáveis com clara delimitação dos agrupamentos 

encontrados, utilizando o algoritimo proposto por Kohonen (1990), além do método hierárquico 

de agrupamento sugerido por Ward (1963). 

Figura 22 - Viscovery SOMine – preparação dos dados 

 
Fonte:Viscovery Software GmbH (2018)   

Apesar ser um software pago, para uso nesta pesquisa, a empresa Viscovery liberou uma 

licensa por tempo determinado, de 25 de setembro a 31 de dezembro de 2017. Essa concessão 

foi de extrema importância para a análise dos dados, já que devido a sua interface intuitiva o 

software exigiou pouco tempo de aprendizado para seu uso. Talvez por isso e por seus diversos 

modulos de análise de dados, várias empresas e instituições de ensino o tenham adotado. São 

exemplos dessas empresas: Credit Suisse, VISA, Allianz, HONDA, P&G, MAZDA, Toyota e 

NASA. Algumas universidades que utilizam esse software são: Yale,  University of Florida, 

Texas A&M University e University of Tokyo. 
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Figura 23 - Viscovery SOMine – agrupamento de dados 

 
Fonte: Viscovery Software GmbH (2018b)  

Por fim, vale ressaltar que vários foram os casos de pesquisas que utilizaram o 

Viscovery SOMine e os mapas auto-organizáveis em estudos técnicos e científicos. Bach et al. 

(2014) utilizaram os mapas de kohonen para segmentar clientes de um banco croata, já Karl e 

Kranner (1998) sugeriram a aplicação dos mapas auto-organizáveis para gestão de preços em 

linhas de produtos. De forma semelhante, Holmbom, Eklund e Back (2011) utilizaram o 

Viscovery SOMine para analizar o portifólio de clientes , identificando quais eram mais 

rentáveis e desenvolvendo estratégias de marketing específicas para cada grupo. Sendo assim, 

tanto o software quanto a análise adotados nesse trabalho estão de acordo com as melhores 

práticas não só da literatura científica, como também do mercado empresarial. 

 

3.5 ABORDAGEM PROPOSTA 
 

Como resultado mais relevante desta pesquisa, visa-se a concepção e desenvolvimento 

de uma abordagem para o tratamento de dados de avaliação da qualidade de serviços a partir da 

mineração dos dados gerados pela participação de seus usuários, avaliando e sugerindo 

melhorias aos gestores. O grande desafio científico e tecnológico da proposta é justamente a 

concepção e desenvolvimento de uma solução simples e completa para suporte decisório aos 

gestores de serviços. Ressalta-se que essa solução é uma abordagem bastante inovadora na área 

de tratamento de dados para a melhoria da qualidade de serviços, pois ela reúne de forma 

integrada o uso de diversas tecnologias de comunicação e processamento de informação, 
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oferecendo aos gestores uma abordagem de tratamento e análise de dados e obtenção de 

informações úteis à tomada de decisão.  

Antes de entrar na abordagem em si, com seu passo a passo para o tratamento de dados, 

é importante ressaltar de forma visual e teórica o contexto em que tal abordagem está inserida. 

Esse passo a passo para transformar dados em informações úteis ao gestor de serviços apresenta 

como objetivo precípuo a melhoria contínua da qualidade. Partindo deste viés, percebe-se que 

o modelo proposto pode ser inserido num Ciclo PDCA como uma forma de visualizar uma parte 

dentro de um todo, ou seja, a abordagem proposta é um meio para o tratamento de dados dentro 

de um fim que é a melhoria da qualidade. Dessa forma, esse trabalho traz um framework visual 

holístico da melhoria contínua incorporando o uso de ferramentas de mineração de dados. 

Apesar disso, o Ciclo PDCA modificado que é apresentado nesta pesquisa não se trata da 

abordagem proposta, mas sim de uma forma de enxergar o contexto onde esta abordagem está 

inserida.  

Sendo assim, o modelo parte da seguinte premissa, o ciclo PDCA, proposto por Deming 

(1952)  foi pensado em uma época na qual os gestores não tinham que lidar com uma quantidade 

de dados tão grande como a de hoje, nem tinham ferramentas tecnológicas para lidar com isso. 

Com os avanços nas tecnologias de informação e comunicação, possibilitando um real 

entendimento do desejo do consumidor nos dias atuais, é possível reunir diversas ferramentas 

tecnológicas em uma abordagem capaz de sanar as dificuldades encontradas no mercado de 

serviços. Pensando nisso, a busca da melhoria contínua de serviços requer,  além de um passo 

a passo no tratamento de dados da qualidade,  uma adaptação do tradicional ciclo PDCA, 

passando a mostrar o foco nas necessidades dos clientes, identificadas através de um processo 

estruturado de análise e mineração de dados. 
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Figura 24 - Nova proposta de Ciclo PDCA 

 
Fonte: Adaptado  de Moen e Norman (2010) 

Com essa adaptação, a fase “Check” ganha uma nova importância dentro do ciclo 

PDCA. Além de servir para observar se o que foi feito na fase “Do” está de acordo com o 

planejado na fase “Plan”, a nova fase “Check” passa a ser direcionada para  estudar se qualidade 

do  serviço oferecido até agora está de acordo com as necessidades do cliente, que podem ter 

mudado desde o momento em que a operação foi planejada. Nesse momento em que economia 

e relações sociais são mais dinâmicas que nunca, o lapso temporal entre o planejamento e a 

análise do que foi feito pode conter significativas mudanças nos requisitos dos clientes. 

Ademais, tais requisitos podem nem ter sido identificados de forma correta na fase de 

planejamento, corroborando ainda mais a necessidade de análise na fase “Check”. 

Realizada a análise e mineração dos dados de avaliação da qualidade coletados na fase 

“Check”, o gestor passa a concentrar esforços em identificar as reais e atuais necessidades do 

usuário, tudo isso com a ajuda de técnicas de mineração de dados, como agrupamento, 

classificação e associação. Identificados os desejos dos usuários, essas informações e 

conclusões obtidas seguem para alimentar as demais fases do PDCA, transformando o antigo 

ciclo em uma ferramenta mais completa e dinâmica, adaptada às dificuldades e soluções 

modernas, e sendo capaz de fornecer informações para melhoria contínua voltadas para atender 

aos desejos dos consumidores. 

No caso específico da melhoria da qualidade em serviços, a abordagem proposta por 

esta pesquisa sugere uma metodologia específica para coleta e análise de dados. Utilizando a 

conhecida e consagrada escala SERVQUAL de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) , 
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baseando-se no modelo de qualidade como a lacuna entre o esperado e o percebido. Após a 

aplicação do SERVQUAL para a avaliação de um determinado serviço, os dados de importância 

e percepção atribuídos aos 22 itens de avaliação são analisadores separadamente através da 

técnica de mineração de dados conhecida como Mapas Auto-Organizáveis (self organizing 

maps, SOM) de Kohonen (1990). A partir do uso de redes neurais artificiais, a aplicação do 

SOM provoca uma redução de dimensionalidade, saindo de 22 dimensões de avaliação da 

qualidade para um mapa bidimensional, agrupando respondentes de acordo com a distância 

euclidiana de suas respostas em uma forma de visualização simples . 

Após o agrupamento dos respondentes em mapas de importância e percepção e da 

interpretação do significado de cada agrupamento, é realizado um cruzamento de dados dos 

dois mapas, observando-se qual grupo em cada mapa um mesmo respondente pertence. Desse 

cruzamento surge o resultado final desse processo, o usuário é categorizado em um gráfico 

Importância x Percepção, facilitando ao gestor de serviços o entendimento do posicionamento 

de seus clientes em relação a agrupamentos de importância e percepção da qualidade. Por fim, 

para cada categoria identificada no gráfico, é realizada uma análise estatística e uma análise dos 

gaps, descrevendo comparativamente cada grupo e buscando semelhanças e diferenças entre os 

diferentes segmentos de respondentes da pesquisa.   

Figura 25 - Abordagem de tratamento e análise de dados  da qualidade  

Fonte: Autoria Própria (2017) 
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Como ilustrado na Figura 25, a abordagem proposta é composta pelas seguintes fases, 

atividades e resultados: 

 Fase I – SERVQUAL 

Ações: 

a) Elaboração do questionário; 

b) Escolha da amostra; 

c) Aplicação do questionário; 

d) Coleta de dados; 

e) Análise dos respondentes. 

Resultados esperados: 

a) Tabelas e gráficos sobre os respondentes. 

Fase II – Cruzamento de Mapas de Kohoenen 

Ações: 

a) Elaborar mapa utilizando dados de percepção; 

b) Elaborar mapa utilizando dados de importância; 

c) Cruzar mapas de acordo com o posicionamento de cada usuário em cada 

mapa. 

Resultado esperado: 

a) Gráficos e tabelas separando os usuários de acordo com os clusters 

encontrados. 

Fase III – Análise descritiva  

Ações: 

a) Descrever estatisticamente os clusters encontrados; 

b) Analisar os gaps para cada cluster; 

c) Interpretar os dados de cada cluster. 

Resultados esperados: 

a) Tabelas e gráficos descrevendo cada cluster; 

b) Tabelas e gráficos contendo análises dos gaps de cada cluster; 

c) Relatório com interpretação dos dados de cada cluster. 
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Sendo assim, a abordagem de tratamento e análise de dados é baseada na opinião do 

usuário, utilizando técnicas de mineração de dados para gerar informações úteis ao processo 

decisório a partir de avaliações da qualidade utilizando um questionário SERVQUAL. Com a 

aplicação do modelo em um estudo de caso real, buscou-se validar a abordagem apresentada. 

Assim, objetivo final da abordagem proposta é obter feedbacks dos utilizadores finais sobre um 

determinado serviço e transformá-los em informações úteis ao gestor, tornando-o capaz de 

implementar ações de melhoria contínua específicas e voltadas para as necessidades de um dado 

grupo de clientes. 

Resumindo, a proposta propiciará uma oportunidade única de se conectar grandes 

desafios científicos e tecnológicos da atualidade, estreitando a relação entre gestores de serviços 

e usuários. Outrossim, esta abordagem pode apresentar grande impacto social, uma vez que as 

informações viabilizadas pela presente proposta podem e devem contribuir para a melhoria da 

qualidade dos serviços oferecidos pelas metrópoles em geral e as metrópoles brasileiras em 

particular. Por fim, a proposta criará um ambiente propício para a melhoria dos serviços 

públicos e privados prestados à população, a partir da adoção de um modelo organizado e 

sistematizado de análise de dados frutos da comunicão entre usuário e gestor. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após o fim da coleta dos dados, foram contabilizadas 824 respontas ao questionário 

aplicado. Cada respondente opinou sobre 22 itens de avaliação da qualidade dos serviços da 

Biblioteca Central Zila Mamede, pontuando de 1 a 9 a importância e a percepção dos 

avaliadores quanto a cada item avaliado, sendo 1 o conceito mais baixo e 9 o conceito mais 

alto. Além da avaliação desses 22 itens, cada respondente informou dados relacionados a sua 

interação com a BCZM, como os horários que frenquenta e quais atividades costuma 

desenvolver na biblioteca. Além disso, informações demográficas, como idade, vínculo 

institucional e área de conhecimento são analisadas e foram obtidas com ajuda da 

Superintendência de Informática da UFRN.    

 

4.1 RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 
 

O questionário para avaliação da qualidade dos serviços oferecidos pela BCZM foi 

aplicado de 07 a 30 de Setembro, tendo sua divulgação sido feita por diversos meios, como 

notícias em sites e sistemas, cartazes, emails corporativos enviados a todos os alunos e 

servidores, além do uso das redes sociais da BCZM (Facebook e Instagram). O questionário foi 

aplicado via plataforma eletrônica SIGAA, oferecida pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN). Por motivo de limitações técnicas existentes, foram aplicados dois 

questionários iguais com acesso através de link eletrônico que enviava o avaliador a uma página 

de autenticação com seu login da UFRN, facilitando assim, a identificação de cada respondente.  

A tabela a seguir mostra quantos servidores e quantos alunos haviam respondido ao 

questionário nos dias indicados.  Além disso, é possível perceber quando cada ação foi 

implementada ao longo do período que o questionário esteve disponível. Houve espalhamento 

intencional das ações ao longo do tempo a fim de se notar, mesmo que de forma intuitiva, quais 

ações de divulgação resultavam em maiores resultados, ou seja, quais ações resultavam em mais 

questionários respondidos.  
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Tabela 4 - Número de questionários respondidos 

DATA SERVIDORES ALUNOS AÇÃO 

07/09/2017 2 22 Notícia no SIGAA 

08/09/2017 5 36 
 

09/09/2017 6 38 
 

10/09/2017 7 41 
 

11/09/2017 69 73 E-mail para todos os 
servidores e alunos 
contendo o link do 
questionário dos 

alunos (erro) 
12/09/2017 100 315 E-mail para todos os 

servidores e alunos 
contendo o link do 
questionário dos 

servidores e alunos 
(correção) 

13/09/2017 110 383 A BCZM divulgou a 
pesquisa em seu 

Facebook 
14/09/2017 111 411 

 

15/09/2017 114 416 
 

16/09/2017 115 420 
 

17/09/2017 115 424 
 

18/09/2017 117 431 A BCZM divulgou a 
pesquisa em seu 

Instagram 
19/09/2017 119 439 

 

20/09/2017 120 446 
 

21/09/2017 121 451 
 

22/09/2017 123 457 
 

23/09/2017 124 459 
 

24/09/2017 124 461 
 

25/09/2017 126 467 Cartaz na entrada 
da BCZM e notícia 
no site da UFRN 

26/09/2017 127 473 
 

27/09/2017 146 596 E-mail para todos os 
servidores e alunos 
contendo o link do 
questionário dos 

servidores e alunos 
28/09/2017 154 634 

 

29/09/2017 155 651 
 

30/09/2017 156 668 
 

 

As mesmas informações contidas na tabela podem ser vistas no gráfico abaixo.  O único 

elemento novo que é trazido pelo gráfico é a facilidade de vizualização do momento exato de 

crescimento no número de respondentes. Percebe-se que quando os e-mails institucionais foram 
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enviados, a curva que representa o número de respondentes aumenta em uma proporção muito 

maior que quando qualquer outra ação de divulgação do questionário é implementada. 

 

 
Gráfico 1 número de respondentes vs data de resposta 

No total foram respondidos 158 questionários dentre os 6662 servidores, além de 668 

questionários dentre os 47667 alunos cadastrados no banco de dados da Superintendência de 

Informática (SINFO). Dessa forma, foram contabilizados 824 respondentes da pesquisa dentre 

os 54329 possíveis respondentes, o que significa que aproximadamente 1,52% da população 

disponível respondeu à pesquisa, traduzindo um excelente resultado, visto que nem todos os 

servidores e alunos utilizam os serviços da BCZM ou se interessam em responder questionários 

sobre avaliações dos serviços prestados, especialmente o utilizado nesse trabalho, que continha 

8 questões de cunho pessoal, além das 44 questões do SERVQUAL.  

 

4.2 ANÁLISE DESCRITIVA 
 

Os dados que descrevem a amostra são basicamente compostos de dois grupos de 

informação: as informações sobre quem são os respondentes e as informações sobre como esses 

respondentes utilizam os serviços da BCZM. Informações descrevendo quem são os 

respondentes são fruto de coleta de dados demográfico, como idade, vínculo com a UFRN, sexo 

e área de conhecimento. Já as informações sobre como os respondentes utilizam os serviços da 
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BCZM mostram quais atividades os colaboradores desenvolvem na biblioteca, em que horário 

elas acontecem, quantos dias por mês frequentam esse ambiente, e quais serviços da biblioteca 

são conhecidos. 

 

4.2.1 Quem são os respondentes da pesquisa 

 

De acordo com os dados coletados, é interessante notar a proporção entre homens e 

mulheres na amostra, relacionando isso também com o vínculo institucional do respondente. 

Ao todo, dos 824 respondentes, foram 668 alunos e 156 servidores, o que significa que essa 

amostra de respondentes foi composta por aproximadamente 81% de alunos e 19% de 

servidores.  Já entre os alunos, percebe-se na composição deste grupo a proporção de 79,6% de 

alunos de graduação, 15,9% de pós-graduação e 4,5% de alunos do ensino técnico.  

 

 
Gráfico 2 descrição de vínculo institucional dos respondentes 

Já sob o ponto de vista do sexo dos respondentes, a amostra apresenta a seguinte 

característica: maior parte dos respondentes eram mulheres. No total 53% eram do sexo 

feminino, enquanto 47% eram do sexo masculino. Essa supremacia da participação feminina se 

mantém quando observados isoladamente os alunos de graduação, pós-graduação e os 

servidores técnicos administrativos, com respectivamente 53%, 64,2% e 54,2% do total de seu 

grupo sendo do sexo feminino. Já os alunos do ensino técnico e os servidores da docência 

apresentaram maior percentual de resopndentes do sexo masculino em sua amostra, 

contabilizando 66,7% no primeiro caso e 56,2% no segundo.  
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Tabela 5 - Sexo dos respondentes 

Vínculo Sexo Feminino Sexo Masculino Total Geral 
Aluno 360 308 668 

Graduação 282 250 532 
Pós-Graduação 68 38 106 
Técnico 10 20 30 

Servidor 77 79 156 
Docente 32 41 73 
Técnico Administrativo 45 38 83 

Total Geral 437 387 824 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

Sob o ponto de vista da idade dos respondentes da pesquisa, observa-se que no geral a 

média de idade é de 28 anos, sendo a média de idade dos homens maior que a das mulheres. No 

entanto, se observarmos separadamente alunos e servidores, vamos perceber que apenas os 

servidores apresentam variação significativa na média de idade de homens e mulheres. Dentre 

os docentes, observa-se os homens com maior média de idade. O oposto acontece com os 

técnicos administrativos.  

Tabela 6 - Idade dos respondentes 

Média de Idade Sexo Feminino Sexo Masculino Total Geral 
Aluno 25 26 25 
   Graduação 24 25 25 
   Pós-Graduação 31 31 31 
   Técnico 22 23 22 
Servidor 38 39 39 
   Docente 41 46 44 
   Técnico Administrativo 35 32 34 
Total Geral 27 29 28 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

Já quanto a área de conhecimento, levando-se em conta apenas os alunos de graduação 

e pós-graduação da UFRN, que são o foco principal da biblioteca, são observadas oito áreas de 

conhecimento, em acordo com a classificação da CAPES para áreas de conhecimento do ensino 

superior. Maior parte desses alunos pertencem a cursos nas áreas de ciências sociais aplicadas 

e engenharias. Juntas essas áreas somam 55% do total dos alunos de graduação e pós-graduação 

que  responderam à pesquisa. Outras áreas relevantes na amostra são ciências exatas e da terra, 

ciências da saúde e ciências humanas, com respectivamente 15%, 9% e 9% do total de 

respondentes. 
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Gráfico 3 Áreas de conhecimento dos respondentes 

 

4.2.2 Como os respondentes da pesquisa usam a biblioteca 

 

Outra forma interessante de enxergar os dados da pesquisa é buscar e formular 

informações para entender como alunos e servidores utilizam os serviços da biblioteca. Um 

primeiro dado interessante é em relação a quantidade de dias que que os usuários frequentam a 

biblioteca em um mês. Esse dado é bastante útil uma vez que pode servir de base para a 

programação de servidores e ativos que devem estar disponíveis da BCZM para atender a 

demanda. Conforme pode ser visto no gráfico, 80% dos respondentes vão à BCZM até 10 dias 

por mês, sendo que 5 dias é a resposta mais frequente encontrada, ou seja, 15% responderam 

que vão cinco dias por mês à biblioteca.  
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Gráfico 4 frequência de dias que os respondentes vão à BCZM 

Na pesquisa também foi perguntado aos usuários quais horários eles costumavam ir à 

biblioteca. Essa pergunta aceitava mais de uma resposta e oferecia as seguintes opções de 

escolha ao respondente: Manhã (7:30 -12:00h), Intermediário (12:00h - 14:00h), Tarde (14h-

18h), Intermediário (18:00h - 19:00h) e  Noite (19h-22h) . Maior parte, 34% dos respondentes, 

indicou que frequenta a BCZM no período da tarde, um valor quase 50% maior que o segundo 

período mais frequentado, a manhã. Com essa informação, o gestor pode preparar melhor seus 

recursos para receber os usuários da biblioteca, por exemplo, alocando mais funcionários no 

período vespertino. 
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Gráfico 5 Período que os respondentes frequentam a BCZM 

Além dos dados já coletados, o questionário foi elaborado para coletar dados que 

elucidem quais atividades os usuários costumam exercer na biblioteca. Foram disponibilizadas 

cinco opções de resposta com as atividades mais comuns segundo a direção da BCZM, e uma 

sexta opção referente a “outros serviços” . Na resposta a essa questão, alunos e professores 

foram praticamente unanimes. 84% deles responderam que vão à BCZM para fazer empréstimo 

ou devolução de materiais. Já outros 60% disseram que vão à BCZM para estudo individual,  e 

58% vão à biblioteca para consultar o acervo. Essas três atividades se mostram as mais 

significativas frente à amostra. 
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Gráfico 6 Atividades desenvolvidadas na BCZM pelos respondentes ao questionário 

Outro dado interessante coletado pelo questionário se refere a quais serviços oferecidos 

pela BCZM são conhecidos por seus usuários. Tal questionamento foi solicitado pela direção 

da BCZM a fim de entender se os serviços da biblioteca tem a devida publicidade perante alunos 

e servidores. De acordo com os resultados da pesquisa, o serviço mais conhecido pelos usuários 

é o de busca de materiais pelo SIGAA, conhecido por 84% dos respondentes. Também é 

interessante notar que a busca de materiais pelo aplicativo da BCZM, serviço recentemente 

lançado, já é bastante conhecido pelos respondentes da pesquisa, já que mais da metade (53%) 

dos respondentes afirmaram conhecer o serviço. 
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Gráfico 7 Serviços os usuários sabem conhecem ou já ouviram falar 

Já entre os serviços menos conhecidos estão  o empréstimo de tecnologias assistivas, 

conhecido apenas por 9,7% dos respondentes, e os serviços de doação agendada e comutação 

bibliográfica, conhecidos aproximadamente por 12% dos respondentes ao questionário. 

Provavelmente esses serviços são menos indicados pelos respondentes, visto que  por não serem 

de uso comum e rotineiro de grande parte dos usuários, apesar da publicidade, tais seerviços 

fogem à lembrança do usuário. 

Por fim, as três últimas perguntas do questionário deixavam um campo aberto para 

elogios, reclamações e sugestões, de forma separada a fim de facilitar o tratamento dos dados. 

Analizando-se apenas o número de respostas a cada pergunta, percebe-se que as três obtiveram 

resultados semelhantes. Aproximadamente 45% dos respondentes indicaram algum elogio, 

sugestão ou reclamação, o que indica um interesse muito alto em participar da gestão da 

biblioteca, já que essas questões não eram obrigatórias, diferentemente do restante do 

questionário.   
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Tabela 7 - Análise descritiva do número de elogios, sugestões e reclamações 

Vínculo Nº de Elogios Nº de Reclamações Nº de Sugestões 
Aluno 298 302 299 

Graduação 229 236 234 
Pós-Graduação 55 56 54 
Técnico 14 10 11 

Servidor 75 74 77 
Docente 42 41 42 
Técnico Administrativo 33 33 35 

Total Geral 373 376 376 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

Ao olhar para a participação de alunos e servidores na resposta a essas questões, um 

comportamento diferente se apresenta. Enquanto alunos preferem reclamar mais do que elogiar 

ou sugerir melhorias, os servidores que responderam ao questionário optaram por sugerir 

melhorias, elogiar, e só depois disso inserir reclamações. Apesar da diferente ordem de 

prioridade na resposta às questões, servidores reclamaram mais que alunos, por exemplo, 47% 

dos servidores inseriram reclamações, contra 45% dos alunos. O mesmo acontece com o 

número de elogios, 48% dos servidores elogiaram a BCZM, contra 45% dos alunos. Já quanto 

às sugestões, a diferença entre alunos e servidores é a maior, 49% dos servidores inseriram 

melhorias, contra 45% dos alunos. 

 
Gráfico 8 Participação de servidores e alunos no oferecimento de elogios, reclamações e 
sugestões 

Por fim, vale a pena comparar a área de conhecimento dos respondentes de graduação e 

pós-graduação, comparando-a com sua média de empréstimos e sua média de frequência à 

BCZM. Dentre os respondentes, o maior grupo de alunos é o das ciências sociais aplicadas, 
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seguido pelo das engenharias. Juntos esses grupos representam 55% do total de 638 alunos de 

graduação e pós-graduação que responderam à pesquisa. 

Tabela 8 - Área de conhecimento vs Média de empréstimos vs Média de frequência 
  

ÁREAS Percentual Média de empréstimos Média de frequência 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 7% 36,4 7,5 
CIÊNCIAS DA SAÚDE 9% 44,6 7,7 
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 15% 54,6 8,5 
CIÊNCIAS HUMANAS 9% 35,5 8,1 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 31% 36,0 7,6 
ENGENHARIAS 24% 43,7 9,3 
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 4% 19,3 8,5 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 1% 24,0 4,3 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

Assim, podemos perceber que as áreas que mais frequentam a BCZM são 

respectivamente Engenharias e Ciências Exatas e da Terra. Já os grupos com maior média de 

empréstimos é Ciências Exatas e da Terra e Ciências da Saúde. Tal verificação é importante 

visto que os alunos que mais frequentam a biblioteca e que mais usam o principal serviços dela 

(empréstimos) são provavelmente aqueles que tem opiniões mais condizentes com a realidade 

da BCZM. Com isso, vale a pena observar com atenção as respostas dos alunos de Engenharias 

(por ter alta média de frequência à BCZM, alta mé dia de empréstimo e ser o segundo maior 

grupo de respondentes), Ciências Exatas e da Terra (por apresentar alta média de empréstimos 

e de frequência), e Ciências Sociais Aplicadas (por ser o maior grupo de respondentes).   

 

4.3 ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS 
 

Durante o questionário, os respondentes tinham que indicar um valor de 1 a 9 para 

importância e para percepção (desempenho) dos 22 itens avaliados. Esse modelo segue o 

método SERVQUAL de avaliação da qualidade de serviços e utilizou questões adotadas em 

diversas outras pesquisas de avaliação da qualidade de bibliotecas universitárias. Para fazer a 

análise dessas respostas, a pesquisa separou as dimensões importância e desempenho. Daí 

surgiram dois bancos de dados, um relacionando os 824 respondentes com suas indicações de 

importância para os 22 itens avaliados, outro relacionando os respondentes com suas indicações 

de desempenho da BCZM. Cada um desses bancos de dados foi utilizado separadamente no 

software Viscovery SOMine para identificar agrupamentos utilizando mapas auto-organizáveis 

e o método de Ward, limitando o mapa à 400 nós. O resultado é descrito a seguir.  
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4.3.1 Aplicação de Mapas Auto-organizáveis 

 

O banco de dados associando cada um dos 824 respondentes a importância dada para 

cada um dos 22 itens avaliados foi organizado em uma planilha eletrônica contendo 824 linhas 

e 31 colunas, já que além da coluna contendo os nomes dos respondentes, haviam 22 colunas 

para os valores de importância dos 22 itens avaliados, e 8 colunas para as outras perguntas do 

questionário. No total, eram 25.544 dados a serem avaliados, o que seria uma tarefa muito difícil 

para um ser humano; sendo assim, foi utilizado o Viscovery SOMine. Na análise feita pelo 

software, apenas os valores associados às 22 importâncias foram contabilizados, gerando um 

mapa com 3 regiões bem definidas, ou seja, 3 agrupamentos de dados (clusters). Os nomes dos 

respondentes e as demais informações se mantiveram associadas a cada avaliação a fim de 

identificar características de cada cluster. 

Figura 26 - Mapa de Kohonen para importâncias 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

Ao analisar os dados referentes a cada cluster, observou-se o seguinte resultado: o 

clusters azul, que contém 78,4% dos respondentes,  em todas as 22 questões apresenta médias 

superiores ao cluster vermelho, que representa 20,27% dos respondentes. O cluster amarelo, 

por sua vez, mostra resultados bem diferentes dos demais agrupamentos. Além de representar 

apenas 1,33% dos respondentes, esse grupo apresenta médias muito distoantes dos demais, 

sendo estas muito menores que as médias associadas a qualquer das 22 importâncias associadas 

ao grupo vermelho ou azul. A tabela a seguir ilustra o que foi dito mostrando algumas 

importâncias aleatoriamente escolhidas. 
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Tabela 9 - Exemplo de valores associados a cada cluster - Importâncias 

Cluster (1) Importância: (8) Importância: (22) Importância: (14) Importância: 
Azul 8,85 8,809 8,977 8,848 
Vermelho 8,097 7,572 7,976 7,6 
Amarelo 4,636 3,545 3,091 2,818 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

O mesmo precedimento foi adotado para o segundo conjunto de dados, contendo apenas 

as percepções de desempenho para os 22 itens avaliados. Nesse caso, havia uma diferença 

salutar, os respondentes do questionário tinham a opção de responder “Não sei” para o item 

avaliado que ele julgar que não conhece o desempenho. Isso foi feito para evitar que as pessoas 

obrigadas a avaliar o desempenho de itens que elas desconhecem, resultando em um resultado 

mais acuraz com a realidade. O reflexo disso no banco de dados foi  que das 18.128 células da 

planilha que continham avaliações de desempenho, 2.512 continham “Não sei” invés de um 

resultado numérico.  

Apesar desses valores faltantes, o software utilizado foi capaz de processar o banco de 

dados, gerando um mapa de Kohonen com 3 agrupamentos de dados, bem semelhante ao mapa 

das importâncias. A diferença aqui é que o software separou os dados de 13 respondentes, que 

indicaram “Não sei” para todos os 22 itens avaliados, e esses treze respondentes foram 

excluídos desta etapa da análise. Apesar de não terem indicado valores para a percepção dos 22 

itens avaliados, esses respondentes trouxeram dados coerentes para os outros itens avaliados, 

não sendo, assim, excluídos das demais análises.  

Figura 27 Mapa de Kohonen para percepções 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

Ao analisar os dados referentes a cada cluster, observou-se o seguinte resultado: o 

clusters azul, que contém 48,71% dos respondentes,  em todas as 22 questões apresenta médias 

inferiores ao cluster vermelho, que representa 46,98% dos respondentes. O cluster amarelo, por 

sua vez, mostra resultados bem diferentes dos demais agrupamentos. Além de representar 
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apenas 4,32% dos respondentes, esse grupo apresenta médias muito distoantes dos demais, 

sendo estas muito menores que as médias associadas a qualquer das 22 percepções associadas 

ao grupo vermelho ou azul. A tabela a seguir ilustra o que foi dito mostrando algumas 

percepções aleatoriamente escolhidas. 

Tabela 10 - Exemplo de valores associados a cada cluster - Percepções 

Cluster (1) Percepção: (2) Percepção: (10) Percepção: (18) Percepção: 
Azul 6,536 6,822 7,45 6,898 
Vermelho 7,791 8,011 8,473 8,357 
Amarelo 4,552 3,867 4,25 2,452 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

Após feita a separação dos respondentes em agrupamentos de dados com uso de mapas 

auto-organizáveis, percebe-se um padrão tanto no mapa das importâncias quanto no mapa das 

percepções: há um grupo com valores altos para importância e percepção, outro com valores 

baixos, e um terceiro com valores muito baixos. Já que os clusters amarelos representam um 

percentual muito pequena na amostra e seus resultados na avaliação dos 22 itens são 

extremamente baixos, consideramos seus respondentes “indiferentes” quanto a importância e 

desempenho dos serviços da BCZM, esses grupos foram excluídos da análise a seguir. Esse 

grupo continha 40 respondentes, 5% do total da amostra, que pertencem ao cluster amarelo no 

mapa de importâncias ou no mapa de percepções.  
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Figura 28 - Cruzamento de mapas de Kohonen 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

Os clusters azul e vermelho dos mapas de importância e percepção são significativos, 

representando 93% da amostra. Essas interpretações a partir das médias dos 22 itens avaliados, 

resulta em 2 rótulos para cada mapa: importância alta e  importância baixa para o primeiro 

mapa, e percepção (desempenho) alta e percepção baixa para o segundo mapa. Nesse momento 

da pesquisa foi feito um cruzamento de mapas de Kohonen a fim de se verificar em quais 

grupos, considerando os dois mapas, um mesmo usuário se encontra. 

Do cruzamento desses mapas, desconsiderando o grupo dos indiferentes (clusters 

amarelos), resultam 4 possíveis grupos, organizados de acordo com o gráfico a seguir. A 

nomeclatura dada a cada grupo foi inspirada no gráfico “importância x desempenho” proposto 

por Slack, Chambers e Johnston (2006).   
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Figura 29 - Importância vs Percepção 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

Desse cruzamento de clusters e da categorização de cada grupo resultante em Adequado, 

Excesso, Melhoramento e Ação Urgente, surge uma representação visual mais adequada à 

tomada de decisão pelo gestor, trazendo uma imagem clara de como os respondentes da 

pesquisa se posicionam quanto a importância e ao desempenho da biblioteca em 22 itens 

avaliados. Com isso, a partir dessas quatro categorias serão analisados dados e extraídas 

informações que impactarão diretamente o processo decisório dentro da BCZM. Cada grupo 

apresenta características distintas, que serão apresentadas a seguir. 

  

Excesso Adequado

Melhoramento Ação Urgente

Importância 

Percepção 
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Tabela 11 - Composição das categorias 
Categoria Respondentes Porcentagem 
Adequado 332 40% 
Excesso 49 6% 
Melhoramento 109 13% 
Ação Urgente 281 34% 
Indiferente 40 5% 
Excluídos 13 2% 
TOTAL 824 100% 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

Como é possível perceber na Tabela 11, maior parte dos respondentes se encontra na 

categoria “Adequado”, o que mostra um bom desempenho da biblioteca, em um aspecto geral. 

Em segundo lugar vem a categoria “Ação Urgente”, a qual , de uma maneira geral, julga 

importânte os serviços da biblioteca, no entanto julga seu desempenho insatisfatório 

necessitando uma ação urgente da gerância da BCZM afim de mudar essa avaliação da 

qualidade. Em seguida vem o grupo de “melhoramento”, que avalia de forma positiva os 

serviços da biblioteca mas exige ações  de melhoria. Por fim o grupo “Excesso”, que avalia os 

serviços da BCZM como de alto desempenho e baixa importância. Para esse grupo, o serviço 

entregue é superior ao esperado. 

 

4.3.2 Análise dos Gaps 

 

Depois de cruzar os mapas de importância e percepção da qualidade e separar os grupos 

em 4 categorias de dados, o passo seguinte é descrever como cada uma dessas categorias avaliou 

os serviços oferecidos pela biblioteca, utilizando os 22 itens contidos no questionário, baseado 

na escala SERVQUAL e em outros questionários utilizados em pesquisas semelhantes.  Para 

isso, foi realizada uma análise dos gaps, ou seja, uma análise da diferença entre a percepção e 

a importância dada para cada um desses 22 itens avaliados. Isso nos fornecerá uma dimensão 

para comparação entre os itens avaliados e entre a avaliação feita por cada categoria. 
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Tabela 12 - Análise de gaps para cada categoria 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

Como se pode perceber pelo grande número de dados na Tabela 7, várias são as 

informações que podem ser extraídas daí. Por exemplo, analisando-se primeiramente a 

qualidade geral atribuída aos serviços prestados pela BCZM (item número 45 do questionário), 

é possível notar que o agrupamento e posterior categorização dos respondentes de acordo com 

valores de importância percepção tem resultado corroborado pela média dos valores de 

qualidade geral. Como era de se esperar, a categoria “Adequado” (importância alta, percepção 

alta) teve a maior média de qualidade geral atribuída aos serviços da BCZM, seguida pela 

categoria “Excesso” (importância baixa, percepção alta).  

Por outro lado, as categorias “Ação Urgente” (importância alta, percepção baixa) e 

“Melhoramento” (importância baixa, percepção baixa) apresentam praticamente o mesmo 

resultado quanto ao valor médio de qualidade geral, sendo mais baixo que as outras categorias. 

Tal constatação que faz  total sentido, já que ambos os grupos apresentam resultados baixos 

para percepção da qualidade do serviços oferecidos pela BCZM. 

Ao analisarmos os gaps de cada uma das 22 questões em cada um dos quatro grupos, 

podemos observar alguns resultados em comum. Na parte superior da tabela, em vermelho está 

o primeiro quartil, contendo as questões com os valores mais negativos de gap. Em todos os 

quartis representados em vermelho, podemos notar a presença da questão 19 e da questão 13, 

ou seja, é unânime entre as categorias que esses itens apresentam percepção consideravelmente 

8,18 7,92 6,99 7,05
Importância Percepção GAP Importância Percepção GAP Importância Percepção GAP Importância Percepção GAP

Q19 8,74 6,86 -1,89 Q19 8,10 6,96 -1,14 Q21 7,30 5,26 -2,04 Q19 8,91 4,87 -4,04
Q13 8,88 7,50 -1,38 Q13 7,73 6,98 -0,75 Q19 6,95 4,99 -1,96 Q21 8,96 5,31 -3,65
Q4 8,64 7,36 -1,28 Q17 8,47 7,91 -0,56 Q5 6,70 4,83 -1,87 Q5 8,34 4,87 -3,47
Q21 8,71 7,49 -1,22 Q4 7,20 6,87 -0,33 Q1 8,15 6,54 -1,61 Q13 8,84 5,68 -3,16
Q1 8,87 7,78 -1,09 Q22 8,10 7,84 -0,26 Q13 7,36 5,99 -1,37 Q4 8,52 5,55 -2,97
Q16 8,88 7,86 -1,03 Q3 7,98 7,74 -0,23 Q16 7,63 6,52 -1,11 Q16 8,84 6,21 -2,63
Q5 8,34 7,38 -0,97 Q1 8,10 7,87 -0,23 Q9 7,72 6,70 -1,02 Q1 8,86 6,53 -2,33
Q22 8,99 8,13 -0,86 Q2 7,90 7,73 -0,17 Q2 7,83 6,96 -0,86 Q9 8,79 6,71 -2,08
Q9 8,84 8,12 -0,72 Q8 7,73 7,64 -0,09 Q3 7,94 7,10 -0,84 Q3 8,88 6,86 -2,02
Q3 8,88 8,17 -0,71 Q20 8,47 8,43 -0,04 Q8 7,49 6,75 -0,74 Q8 8,80 6,79 -2,00
Q2 8,76 8,05 -0,71 Q9 7,90 7,93 0,04 Q20 8,12 7,42 -0,70 Q2 8,69 6,76 -1,92
Q8 8,80 8,12 -0,68 Q21 7,45 7,68 0,23 Q14 7,56 6,87 -0,69 Q12 8,85 6,95 -1,90
Q7 8,88 8,37 -0,51 Q10 7,88 8,15 0,28 Q22 7,90 7,28 -0,61 Q7 8,81 7,03 -1,78
Q12 8,90 8,48 -0,42 Q11 7,96 8,32 0,36 Q4 6,85 6,29 -0,56 Q15 8,67 6,99 -1,69
Q14 8,90 8,53 -0,37 Q5 6,63 7,18 0,54 Q7 7,71 7,16 -0,55 Q18 8,65 6,98 -1,67
Q18 8,77 8,41 -0,37 Q7 7,71 8,27 0,55 Q15 7,48 6,97 -0,51 Q14 8,78 7,13 -1,65
Q10 8,88 8,52 -0,35 Q18 7,45 8,07 0,62 Q12 7,19 6,68 -0,51 Q11 8,80 7,16 -1,64
Q11 8,86 8,54 -0,33 Q14 7,27 7,91 0,64 Q11 7,39 7,06 -0,33 Q17 8,40 7,15 -1,25
Q20 8,97 8,66 -0,31 Q16 6,96 7,63 0,67 Q10 7,66 7,37 -0,29 Q10 8,76 7,53 -1,24
Q15 8,73 8,44 -0,29 Q15 7,43 8,12 0,69 Q18 7,03 6,77 -0,25 Q20 8,75 8,01 -0,74
Q17 8,65 8,54 -0,11 Q12 7,17 8,22 1,06 Q17 6,88 6,93 0,05 Q22 7,90 7,27 -0,62
Q6 8,06 8,41 0,34 Q6 6,78 8,12 1,35 Q6 6,18 7,00 0,82 Q6 7,39 7,20 -0,19

Qualidade geralQualidade geral Qualidade geral Qualidade geral
ADEQUADO EXCESSO MELHORAMENTO AÇÃO URGENTE
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menor que a importância, aqui interpretada no sentido de expectativa. Dessa forma, de maneira 

geral, os repondentes julgam que para esses itens a qualidade do serviço entregue é 

consideravelmente menor que o esperada.  

A mesma análise de gaps pode ser aplicada ao quarto quartil, em verde, na parte inferior 

da tabela. Representando os menores valores absolutos de diferença entre percepção e 

expectativa, dentre os gaps verdes das quatro categorias, percebe-se a presença da questão 6 em 

todas elas. Sendo assim, de maneira geral, é unânime entre os respondentes que esse item 

apresenta a melhor relação entre qualidade de serviço entregue e sua expectativa.  

Além disso, observando exclusivamente os grupos “Ação Urgente” e “Melhoramento”, 

que apresentam percepção baixa para os itens avaliados, notamos que as questões 21 e 5 

chamam atenção. Ambos itens demonstram resultados de percepção bem inferiores aos de 

importância, o que significa que os respondentes desses grupos julgam que a qualidade 

efetivamente recebida foi inferior à esperada. 

Por fim, observando exclusivamente os grupos “Adequado” e “Excesso”, que 

apresentam percepção alta para os itens avaliados, notamos que a item 15 se repete no quartil 

verde. Isso quer dizer que para essas categorias, o item 15 apresenta  bom resultado na relação 

recebido/experado, se comparado aos demais itens. 

Resumindo, é unânime que os serviços relacionados às questões 19 e 13 apresentam os 

piores resultados, seguidos pelos itens 21 e 5, os quais se destacam no grupo de respondentes 

que pior avaliam os serviços da BCZM, sendo necessárias ações de melhoria. Por outro lado, é 

unânime que os serviços relacionados à questão 6 apresentam os melhores resultados, seguidos 

pelos relacionados à questão 5, a qual se destaca entre as categorias que melhor avaliam os 

serviços da BCZM, podendo servir de benchmarking para os demais serviços prestados. 

 

4.3.3 Descrição de cada agrupamento 

 

Após a análise de como os respondentes analisaram as questões referentes aos serviços 

prestados pela Biblioteca Central Zila Mamede, vale ser realizada uma análise descritiva a fim 

de conhecer melhor a composição de cada categoria. Essa ação se realizará da mesma forma 

que foi feita para a análise descritiva geral dos respondentes da pesquisa, sendo que, desta vez, 

serão vizualizados os dados apenas via tabelas. Isto feito com a intenção de facilitar a 
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comparação visual dos dados de cada categoria. Comecemos por informações demográficas, 

como idade, tipo de vínculo e área dos respondentes que são alunos. 

Tabela 13 - Média de idade por categoria   
ADEQUADO EXCESSO MELHORAMENTO AÇÃO URGENTE 

IDADE MÉDIA GERAL 28 32 29 26 
MÉDIA ALUNOS 25 28 26 25 

MÉDIA SERVIDORES 38 43 45 36 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

Como é possível notar na tabela, a categoria “Ação Urgente” apresenta as menores 

médias de idade, significando talvez que pessoas mais jovens tem uma percepção pior dos 

serviços prestados pela biblioteca ou que talvez elas esperam mais (maiores expectativas)  dos 

serviços oferecidos. De forma oposta, a categoria “Excesso” apresenta as maiores médias de 

idade, o que talvez mostre que pessoas com mais idade tem percepção melhor ou tem menor 

expectativa dos serviços prestados pela BCZM. 

Tabela 14 - Composição de cada categoria  por vínculo dos respondentes   
ADEQUADO EXCESSO MELHORAMENTO AÇÃO URGENTE 

VÍNCULO ALUNO 79% 73% 84% 83% 
GRADUAÇÃO 61% 53% 62% 72% 

PÓS-GRADUAÇÃO 14% 14% 18% 10% 
TÉCNICO 4% 6% 4% 1% 

SERVIDOR 21% 27% 16% 17% 
DOCENTE  9% 12% 13% 6% 

TÉCNICO ADM. 12% 14% 3% 11% 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

Ao analisar o vínculo dos respondentes associados a cada categoria, percebemos que 

maior parte deles são alunos, o que faz total sentido, já que maior parte dos respondentes da 

pesquisa são alunos. A diferenciação que podemos fazer aqui é em relação a composição 

relativa de cada categoria. Por exemplo, a categoria “Ação Urgente” (importância alta, 

desempenho baixo) tem o maior percentual de alunos de graduação (72%), e o menor percentual 

de docentes e alunos de pós-graduação (6% e 10%, respectivamente). Já se olharmos para a 

categoria “Excesso” (importância baixa, desempenho alto), percebemos o menor percentual de 

alunos de graduação entre as categorias (53%), e o maior percentual de técnicos administrativos 

entre as categorias (14%).  
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Tabela 15 - Número de empréstimos por categoria   
ADEQUADO EXCESSO MELHORAMENTO AÇÃO URGENTE 

NÚMERO DE 
EMPRÉSTIMOS 

MÉDIA GERAL 45 41 41 52 
MÉDIA ALUNOS 37 31 41 43 

MÉDIA 
SERVIDORES 

76 71 40 94 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

Na análise da média de empréstimos por categoria, vemos que em três das quatro 

categorias, os servidores apresentam maior média de empréstimos que os alunos. Isso faz 

sentido, já que os servidores provavelmente estão há mais tempo na UFRN que os alunos, como 

resultado, eles tem maior número de empréstimos e maior média de empréstimos. Ente as 

categorias, vemos que “Ação Urgente” apresenta a maior média de empréstimos, 22,8% maior 

que a média das demais categorias. Esse é um resultado muito relevante para a pesquisa, uma 

vez que mostra que  o grupo que dá alta importância e baixa percepção aos serviços da BCZM 

realmente os utiliza, já que o serviço de empréstimos é o mais requisitado entre os usuários da 

biblioteca.  

Tabela 16 - Frequência que alunos e servidores vão à BCZM   
ADEQUADO EXCESSO MELHORAMENTO AÇÃO URGENTE 

FREQUÊNCIA 
(dias)  

MÉDIA GERAL 7,3 7,4 7,2 8,1 
MÉDIA ALUNOS 8,0 7,6 8,1 8,7 

MÉDIA SERVIDORES 4,6 6,9 2,6 5,0 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

Outro fator importânte a ser analisado é a frequência que alunos e servidores vão à 

BCZM. Aqui, novamente vemos resultados mais signicativos para o grupo “Ação Urgente”, 

que apresenta média 11% superior à média das demais categorias. Isso demosntra que além de 

ser o grupo com maior média de empréstimos, também é o grupo que mais frequenta a 

biblioteca. Sendo assim, os conjunto de conclusões e sugestões acerca da qualidade dos serviços 

da BCZM  dada por essa categoria se mostra bastante relevante. Com relação ao vínculo dos 

respondentes, vemos que em todas as categorias, alunos apresentam médias de frequência 

superiores às de servidores.  

Tabela 17 Atrasos na devolução de empréstimos por categoria   
ADEQUADO EXCESSO MELHORAMENTO AÇÃO URGENTE 

ATRASO DE EMPRÉSTIMOS SIM 71% 71% 77% 81% 
NÃO 29% 29% 23% 19% 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

Já ao observarmos a porcentagem de respondentes que já atrasaram empréstimos por 

cada categoria, percebemos que “Ação Urgente” e “Melhoramento”, categorias que tem 
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percepção baixa sobre os serviços da biblioteca,   apresentam os piores resultados, visto que 

respectivamente 81% e 77% dos respondentes dessas categorias já atrasaram empréstimos. Por 

outro lado, as categorias “Adequado” e “Excesso” , que julgam os serviços da BCZM de alto 

desempenho, apresentam os melhores resultados, com 29% de seus integrantes não tendo 

atrasado empréstimos de materiais na biblioteca. Tal fato é interessante pois associa o perfil de 

julgamento dos serviços da BCZM ao comportamento na devolução de empréstimos de 

materiais. 

Tabela 18 - Porcentagem de sugestões, reclamações e elogios por categoria  
ADEQUADO EXCESSO MELHORAMENTO AÇÃO URGENTE 

SUGESTÕES 43% 45% 50% 48% 
RECLAMAÇÕES 40% 49% 52% 50% 

ELOGIOS 46% 51% 41% 46% 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

Ao analisarmos a porcentagem do número de integrantes de cada categoria que 

escreveram sugestões, elogios ou reclamações, percebemos um padrão interessante. As 

categorias com percepção baixa para os serviços da BCZM (melhoramento e Ação Urgente), 

apresentam as maiores proporções de reclamações e sugestões. Vale lembrar que essas questões 

não eram obrigatórias. Isso quer dizer, por exemplo, que 50% dos integrantes da categoria 

“Melhoramento” voluntariamente escreveram alguma sugestão de melhoria aos serviços da 

biblioteca. Por outro lado, ao analizarmos o número de elogios, vemos que a categoria 

“Excesso” apresenta a maior porcentagem. Nesse caso, 51% dos integrantes dessa categoria 

escreveram algum elogio aos serviços oferecidos pela BCZM.   

Tabela 19 - Atividades desenvolvidas na biblioteca por categoria   
ADEQUADO EXCESSO MELHORAMENTO AÇÃO 

URGENTE 
ATIVIDADES Estudo individual 83% 78% 82% 91% 

Estudo em grupo 60% 59% 51% 64% 
Consulta ao acervo 59% 51% 55% 62% 

Empréstimo ou 
devolução de 

materiais 

26% 20% 29% 32% 

Utilizar serviços de 
impressão e/ou 

fotocópias 

9% 10% 8% 10% 

Utilizar outros 
serviços 

9% 10% 27% 5% 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

Outra análise feita é a das atividades mais comuns a cada categoria. Analisando a tabela 

logo acima percebemos que a categoria “Ação Urgente” apresenta o maior percentual de 
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respondentes que disseram ir à BCZM para estudo individual. Além disso, essa categoria 

também apresenta percentagens maiores nas demais atividades, sem uma diferença significativa 

das demais categorias. Apenas a opção “Utilizar outros serviços” que  na categoria 

“Melhoramento” teve seu maior percentual, mostrando que essa categoria é a que 

provavelmente mais utiliza outros serviços alé dos citados. 

Tabela 20 - Período que os respondentes de cada categoria costumam ir à biblioteca   
ADEQUADO EXCESSO MELHORAMENTO AÇÃO 

URGENTE 
PERÍODO 

QUE 
COSTUM

A IR À 
BIBLIOTE-

CA 

Manhã  
7:30 -12h 

45,48% 48,98% 36,70% 37,72% 

Intermediário 
12h-14h 

28,61% 26,53% 28,44% 32,38% 

Tarde  
14h-18h 

62,95% 55,10% 63,30% 62,63% 

Intermediário 
18h - 19h 

22,89% 20,41% 29,36% 26,69% 

Noite  
19h-22h 

21,39% 20,41% 21,10% 27,05% 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

Como pode ser visto na tabela logo acima, para todas as categorias, o período que os 

respondentes mais frenquentam a biblioteca é o da tarde, seguido pelo período da manhã. É 

interessante notar que dentre os alunos que indicaram alto desempenho para os serviços da 

BCZM (adequado e excesso) está a maior proporção de alunos que responderam que 

frequentam a biblioteca pela manhã. Já na categoria ação urgente está a maior proporção de 

respondentes que disseram frequentar a BCZM durante a noite. 
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Tabela 21 - Serviços conhecidos pelos respondentes de cada categoria 
SERVIÇOS 
CONHECI-

DOS 

  ADEQUADO EXCESSO MELHORAMENTO AÇÃO 
URGENTE 

Orientação quanto à 
aplicação das normas 

técnicas adotadas para a 
padronização de 

trabalhos acadêmicos 

35,84% 38,78% 30,28% 33,81% 

Orientação quanto ao 
acesso e uso dos 

recursos informacionais 
disponíveis para 

pesquisa 

25,60% 28,57% 23,85% 23,13% 

Orientação quanto à 
utilização das 

ferramentas e bases de 
dados disponíveis no 
Portal de Periódicos 

CAPES 

22,59% 32,65% 14,68% 17,79% 

Catalogação na Fonte 23,49% 24,49% 16,51% 21,35% 
Computadores para 

acesso à Internet e ao 
Portal Periódicos CAPES 

58,13% 61,22% 49,54% 48,40% 

Comutação bibliográfica 12,95% 18,37% 10,09% 12,81% 
Consulta local 69,88% 59,18% 64,22% 68,33% 

Doação agendada 13,86% 14,29% 10,09% 11,74% 
Empréstimo de 

tecnologias assistivas 
9,64% 12,24% 9,17% 9,25% 

Empréstimo domiciliar 38,86% 28,57% 30,28% 34,88% 
Empréstimo entre 

bibliotecas 
31,93% 30,61% 33,03% 30,96% 

Reserva de espaços 
(auditório, mini 

auditório e videoteca) 

44,58% 34,69% 30,28% 41,64% 

Serviço de alerta de 
novas aquisições 

23,19% 20,41% 23,85% 25,98% 

Busca de materiais pelo 
SIGAA 

84,94% 81,63% 86,24% 86,83% 

Buscas de materiais pelo 
aplicativo Bibliotecas 

UFRN 

55,12% 67,35% 53,21% 50,89% 

Serviço de busca 
monitorada 

17,17% 20,41% 12,84% 14,95% 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

Por fim, cabe analisar os serviços conhecidos pelos respondentes de cada categoria. Da 

observação dos dados na tabela acima, chama atenção que na categoria “Excesso” as 

porcentagens de respondentes que disseram conhecer os serviços de “busca de materiais pelo 

aplicativo da UFRN” e “Orientação quanto à utilização das ferramentas e bases de dados 
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disponíveis no Portal de Periódicos CAPES” são muito superiores às porcentagens das outras 

categorias. Também vale notar que a categoria “Excesso” tem maior porcentagem de 

respondentes que disseram conhecer determinado serviço em 10 das 16 opções de serviço 

disponíveis. De forma geral, isso quer dizer que os respondentes da categoria mais os serviços 

da BCZM que os respondentes das demais categorias. 

  

5. CONCLUSÃO E PROPOSTAS FUTURAS 

 

Este capítulo finaliza o presente estudo, trazendo conclusões a cerca dos dados e informações 

levantadas na pesquisa, além de comparações dentro dos resultados obtidos. São feitas alusões 

a respeito das informações obtidas sobre o perfil da amostra, apresentando a aplicação da 

abordagem proposta num caso real. Outrossim, o problema de pesquisa é respondido em 

consideração a tudo que foi desenvolvido. Por fim, propostas futuras de pesquisa são sugeridas, 

tendo por base as dificuldades e as opotunidades encontradas.  

 

5.1 CONCLUSÕES 
 

O objetivo deste trabalho acadêmico era desenvolver e validar uma abordagem de 

tratamento e análise de dados da qualidade de serviços utilizando ferramentas de mineração de 

dados afim de possibilitar aos gestores uma maneira de entender a imensa massa de dados e 

informações que vem dos diversos grupos de usuários que utilizam seus serviços. Para se atingir 

tal objetivo, este trabalho apresentou como solução uma abordagem que utiliza o instrumento 

SERVQUAL para avaliação da qualidade de serviços, adotando-se em conjunto os Mapas de 

Kohonen, ou mapas auto organizáveis (SOM), como ferramenta para agrupamento de dados. 

Além da união do SERVQUAL com os Mapas de Kohonen em uma análise conjunta, este 

trabalho também propôs um ciclo PDCA modificado, em que a fase de "Check" serviria para 

coletar avaliações da qualidade, as quais identificariam as necessidades dos usuários e, em 

seguida, forneceriam informações para as demais fases do ciclo PDCA: Plan, Do, Act.  

Para validar a abordagem proposta, o presente trabalho se fez valer de um estudo de 

caso, realizado na Biblioteca Central Zila Mamede, na UFRN. Com a aplicação da abordagem 
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em um caso real, é possível concluir que essa forma de tratamento e análise de dados apresentou 

resultados válidos através da análise da qualidade dos serviços da biblioteca. Com isso, 

observou-se uma abordagem robusta e capaz de ser replicada, trazendo informações valiosas 

aos gestores de serviços não apenas identificando as principais lacunas entre expectativa e 

percepção do consumidor, como também segmentando tais consumidores em categorias 

distintas.  

De forma semelhante às segmentações de mercado feitas por analistas de marketing, a 

abordagem proposta atingiu seu objetivo ao separar usuários segundo a forma com que eles 

avaliam a qualidade de determinado serviço. Assim, a abordagem ofereceu no estudo de caso 

da Biblioteca Central Zila Mamede uma forma de os gestores entenderem como seus usuários, 

separados em quatro categorias, avaliam a qualidade de seus serviços. Nesse caso, a abordagem 

auxiliou os gestores a entender as características de cada uma das quatro categorias 

identificadas. Isso possibilitou a adoção de ações focadas para resolver o problema de diferentes 

segmentos de usuários.   

 

5.2 PESQUISAS FUTURAS 
 

A fim de se buscar o avanço na área de qualidade em serviços, este trabalho sugere 

novas análises a serem feitas em pesquisas futuras, tanto para verificar os achados da presente 

pesquisa, como para indicar novas formas de coletar e analisar dados de avaliação da qualidade 

de serviços, oferecendo requisitos do cliente aos gestores responsáveis. Para isso, este trabalho 

sugere a aplicação da abordagem aqui proposta em dados de um novo ambiente, diferente dos 

serviços prestados por bibliotecas acadêmicas. Tal replicação dessa abordagem de tratamento e 

análise de dados em um novo estudo de caso pode levar tanto ao fortalecimento da abordagem, 

como a identificação e correção de falhas, o que é deveras útil para o avanço da ciência e do 

uso de ferramentas tecnológicas para o avanço de negócios públicos e privados. 

Outro ponto interessante a ser testado em uma nova pesquisa é, além de mudar o local 

de aplicação da abordagem, modificar parâmetros de aplicação dos mapas de kohonen, por 

exemplo. Nesse caso foi utilizado o Software Viscovery SOMine, estipulando-se um mapa com 

400 neurônios em uma amostra de 824 respondentes e 22 variáveis, aplicando-se o algorítimo 

SOM-Ward. Caso esses parâmetros fossem diferentes, os resultados de análise da qualidade de 

serviços poderiam ainda ser úteis ao gestor?  Qual o número de agrupamentos encontrados caso 
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os parâmetros fossem diferentes? Todas essas pequenas mudanças, realizadas em um estudo de 

caso diferente, podem impactar os resultados da abordagem proposta por esta pesquisa. 

Por fim, uma outra sugestão de pesquisa futura é o uso de diferentes técnicas de 

agrupamento de dados. Neste trabalho foram utilizadas as redes neurais artificiais, aplicando-

se o algorítimo de Kohonen e Ward contido no software Viscovery SOMine. No entanto, outros 

algorítimos de agrupamento de dados podem ser utilizadas, como K vizinhos mais próximos, 

agrupamento hierárquico de dados, e K means. Dessa forma, um trabalho futuro pode, além de 

utilizar um novo algorítimo de agrupamento de dados de avaliação da qualidade, comparar essa 

nova aplicação com o que foi proposto e realizado por este trabalho, alcançando um novo 

patamar na união entre avaliação da qualidade de serviços e técnicas de mineração de dados. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos alunos e servidores da UFRN 
 

 



 

  
 



 

  
 



 

  
 



 

  
 



 

  
 

 

 



 

  
 

 

APÊNDICE B –Divulgação do questionário aplicado 
 

Anexo 1 - Banner no SIGAA 

 
Fonte: Superintendência de Informática/UFRN (2017) 

 

Anexo 2 – Página de entrada do questionário no SIGAA 

 
Fonte: Superintendência de Informática/UFRN (2017) 

 



 

  
 

Anexo 3 - Divulgação no site da BCZM 

 
Fonte: Superintendência de Informática/UFRN (2017b) 

 

Anexo 4 – Cartaz de divulgação no corredor principal da BCZM 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 



 

  
 

Anexo 5 - Cartaz indicando link de acesso ao questionário e QR Code 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

 

Anexo 6 - Cartaz na entrada da sala de estudo individual 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 



 

  
 

Anexo 7 - Cartaz com QR Code na entrada da sala de estudos individual 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

 

Anexo 8 - Cartaz na saída/entrada da BCZM 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

 



 

  
 

Anexo 9 - Cartaz na saída da BCZM 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

 

Anexo 10 - Notícia no SIGAA divulgando os links da pesquisa 

 
Fonte: Superintendência de Informática/UFRN (2017) 

 



 

  
 

Anexo 11 - Divulgação da pesquisa no SIGAA 

 
Fonte: Superintendência de Informática/UFRN (2017) 

 

Anexo 12 - Imagem utilizada na divulgação nas redes sociais da BCZM (Facebook e 
Instagram) 

 
Fonte: BCZM (2017) 



 

  
 

Anexo 13 - E-mail enviado pela direção da BCZM 

 
Fonte:  Direção da BCZM (2017) 

 

Anexo 14 - Divulgação pelo aplicativo da BCZM 

 
Fonte: Aplicativo da BCZM para Android (2017) 



 

  
 

 

Anexo 15 - Dilvugação no site da UFRN 

 
Fonte: Agência de Comunicação da UFRN (2017) 

 

Anexo 16 - Cadastro do questionário no SIGAA 

 
Fonte: Superintendência de Informática/UFRN (2017) 

 


