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1. INTRODUÇÃO 

Os sinais identificados na acelerada evolução tecnológica antecipam o 

conhecimento como recurso chave e a tecnologia da informação (TI) como instrumento de 

realização da sociedade da informação. Essa evolução manifesta-se nas empresas, que 

destinam à TI um papel crítico e pró-ativo na formulação e na implementação da 

estratégia para gerar vantagem competitiva.  

O ambiente de negócios modificou-se. As barreiras do comércio internacional foram 

reduzidas e a competição foi intensificada. Os consumidores passaram a exigir produtos 

diferenciados. As empresas têm acesso à tecnologia e mercado. Em conseqüência, a 

qualidade também se transformou em fator crítico de sucesso para enfrentar as 

mudanças e alcançar posição de destaque no mercado.  

É fato, então, que a aplicação de técnicas de Gerenciamento da Qualidade e o uso 

de Sistemas de Informação são fatores estratégicos para o desenvolvimento e a 

sustentação das organizações no contexto da economia atual. Ainda mais, ao combinar 

as experiências transmitidas pelos usuários com a competência profissional, as 

organizações ganham conhecimento e percepção para aperfeiçoar seus processos e, em 

consequência, a satisfação do usuário, como fator determinante do sucesso, passa à 

instância estratégica. 

Os programas de qualidade, quase sempre, baseiam-se na adoção dos princípios 

difundidos principalmente pelos pesquisadores que modificaram os processos industriais 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Alguns desses princípios, como “integração”, são baseados em valores 

abstratos.  Os mais atuais, como “capital intelectual”, evoluíram do enfoque de controle de 

linha de produção para o enfoque estratégico, amplo, no qual são conciliados os 

interesses dos envolvidos e valorizada a orientação para o cliente.   

A evolução dos negócios trouxe também a expansão do mercado de serviços e, 

junto, outra visão para a qualidade, baseada em outras dimensões e características, a 

qualidade da prestação de serviços.  

Essas duas abordagens diferem em vários aspectos. Por exemplo, na área de 

serviços não há padrão a atender; os requisitos variam de cliente para cliente. A 

variabilidade, inadmissível na produção industrial, é fato corriqueiro na prestação de 

serviços.  



 

  

Esses novos conceitos foram introduzidos e aperfeiçoados por um grupo de 

acadêmicos de marketing [8, 9,10, 21]. Gronroos [21] introduziu o conceito da medida da 

qualidade em serviços como o grau de discrepância entre a expectativa sobre o serviço a 

ser prestado e da percepção sobre o resultado. Parasuraman, Zeithaml e Berry (PZB) [8] 

desenvolveram um modelo correspondente a esse conceito – o modelo de “hiatos”, e 

validaram, empiricamente, uma escala para medir essa discrepância – a escala Servqual 

[9, 35].   

O apoio à utilização de Sistemas de Informação (SI) é, inequivocamente, uma 

atividade de prestação de serviços e deve ser avaliada nesse contexto. Kettinger e Lee 

[11, 12, 13,14] adaptaram, refinaram e utilizaram o Servqual para medir a eficácia da 

função SI. Outros pesquisadores [15, 16, 17] também propuseram medir a qualidade da 

função SI no contexto da qualidade de serviços, inclusive com o mesmo instrumento, com 

o argumento de que o atendimento ao usuário inclui o auxílio na seleção, compra e 

instalação de software e hardware, retirada de defeitos, conexão às redes, treinamento e 

manutenção.   

É de se esperar, portanto, que a comunidade de usuários de sistemas de 

informação trabalhe para estabelecer procedimentos padronizados para medir a 

qualidade da relação entre o usuário de sistemas de informação e aqueles que os apoiam 

na utilização desses sistemas. 

Esse texto propõe uma metodologia para medir a satisfação do usuário com os 

sistemas de informação.  

 

2. QUALIDADE EM SERVIÇOS 

Os conceitos sobre qualidade de produto ou processo não se aplicam integralmente 

para a prestação de serviços. Há três características principais que a distinguem: 

intangibilidade, heterogeneidade e inseparabilidade. 

Intangibilidade se refere ao que não se pode tocar. O processo de interação que 

ocorre durante uma aula, por exemplo. Professor e alunos trocam experiências para 

acumular conhecimento sobre determinado assunto. A cada instante as experiências 

individuais se modificam e não podem ser representadas, registradas ou visualizadas. 

Heterogeneidade se refere à variação de desempenho do prestador do serviço, com 

o cliente e com o momento. A prestação de serviços é dependente de mão de obra e é 

difícil manter homogeneidade de atendimento.  



 

Inseparabilidade se refere ao fato do serviço ser consumido ao mesmo tempo em 

que é produzido ou prestado. Em conseqüência, não pode ser estocado. 

Entrevistas para levantar requisitos, por exemplo, estão carregadas das 

características da prestação de serviços. Desenvolvem-se através da interação entre 

desenvolvedor e usuário e os resultados dependem de vários fatores nem sempre bem 

controlados.  

Esse exemplo é muito rico porque ressalta aspecto muito discutido: a diferença 

entre necessidade e expectativa. Segundo Gianesi e Correa [18], usuários baseiam-se em 

suas expectativas para avaliar a qualidade de um serviço que lhes é prestado. As 

necessidades não são conhecidas ou não estão realizadas. Em conseqüência, o que os 

clientes externam para desenvolvedores de software, por exemplo, são suas expectativas 

- e não suas necessidades - a respeito de determinada funcionalidade ou produto.   

O outro lado da expectativa é a percepção do usuário a respeito do serviço que lhe 

é prestado. Sun [19] alega que qualidade em serviço é difícil de medir porque depende 

dessa percepção. E como não há padrão que uniformize os requisitos dos usuários, cada 

avaliação é única e dependente até mesmo da personalidade dos participantes. 

Feigenbaum [5] associa qualidade à satisfação do usuário. Ossel [20] faz distinção 

entre qualidade de serviços e satisfação do usuário. A qualidade do serviço prestado seria 

um conceito de qualidade interno e, quase sempre, medido por comparação do 

desempenho real com padrões explícitos e pré-estabelecidos.  

Gronroos [21] interpreta a qualidade de serviço percebida pelo cliente como 

resultado da interação de dois tipos genéricos de qualidade: qualidade técnica (resultado) 

e qualidade funcional (processo). Ao primeiro tipo associa-se o exemplo do sucesso na 

utilização de um sistema de informações bem projetado e construído. O segundo tipo 

pode se referir ao relacionamento entre os funcionários de um setor de gerenciamento de 

sistemas de informação e os usuários dos sistemas. Então, é possível considerar que a 

argumentação de Ossel esteja, implicitamente, diferenciando qualidade técnica de 

qualidade funcional. 

As abordagens para avaliar a qualidade em serviços são classificadas por 

Gummesson [22] em quatro categorias, das quais as duas principais são a análise de 

hiatos e as dimensões da qualidade de serviços. A primeira modela o fenômeno e a 

segunda proporciona os recursos para avaliação. É evidente a necessidade suplementar 

de um instrumento que materialize esses conceitos e os transformem em medidas de 

qualidade. 



 

2.1 ANÁLISE DE HIATOS 

A partir de entrevistas com executivos e consumidores da área de serviços, o 

modelo de Parasuraman et al [8], identifica diferenças entre expectativa a priori e 

percepção a posteriori ao longo dos diversos estágios da prestação do serviço – quatro 

hiatos que, integrados, produzem um quinto (figura 2.1).  

 

Hiato 1: diferença entre os desejos dos clientes e o que a organização pensa que 

eles desejam. 

Hiato 2: diferença entre a percepção da organização sobre as expectativas dos 

clientes e as especificações elaboradas pela organização para a qualidade do serviço a 

ser prestado. 

Hiato 3: diferença entre a especificação da qualidade do serviço e o serviço 

efetivamente prestado. 

Hiato 4: diferença entre o serviço oferecido e a comunicação externa sobre os 

serviços. 

Hiato 5: diferença entre o serviço esperado e o serviço recebido pelo cliente. 

 

Os dois primeiros são resultado do projeto, o terceiro é parcela referida ao ato de 

execução da prestação do serviço e o quarto é reconhecido como parte da qualidade de 

marketing. O quinto hiato é exatamente aquele que retrata, efetivamente, na visão do 

cliente, a qualidade do serviço recebido. A intenção dos pesquisadores é identificar os 

fatores determinantes dos hiatos, criando, então, a possibilidade de agir sobre esses 

fatores.  

Os atributos são conseqüência da comunicação entre as pessoas que usufruem os 

serviços (boca a boca), da necessidade pessoal e da experiência dos usuários, que 

alteram suas perspectivas a cada vez que utilizam o serviço. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.1 Os hiatos e suas definições 
(fonte: Parasuraman [8]) 

 

 

 

2.2 DIMENSÕES DE QUALIDADE DE SERVIÇOS  

O conceito de Gronroos sobre avaliação se sobrepõe ao modelo de hiatos para 

definir que a avaliação da qualidade de serviços se dá por meio da comparação das 

expectativas e percepções nos diversos estágios do processo da prestação de serviço. 

Para concretizar essa proposta é preciso conhecer as características particulares de 

todas as fases de uma prestação de serviço e de como medir a contribuição dessas 

características para essas expectativas e percepções do usuário.  

PZB [9, 35], em estudos sucessivos, identificaram e refinaram dimensões e fatores a 

elas agregados e criaram, testaram e validaram um instrumento de medida da qualidade 

em serviços. São cinco dimensões e 22 fatores. Cada dimensão é avaliada por agregação 

do resultado da medida de quatro ou cinco fatores. As questões sobre esses fatores são 
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repetidas nas duas seções do instrumento, uma para atender o questionário de 

expectativas e outra para o questionário de percepção. As dimensões são as seguintes:  

 

Infraestrutura: refere-se à evidência física do serviço. Aparência, suficiência, e 

atualidade de instalações, equipamento e pessoal são exemplos dessa dimensão.  

Confiabilidade: envolve consistência de desempenho e dependência. Significa que 

o serviço será feito certo na primeira vez e que a empresa honra seus compromissos. 

Prontidão: refere-se à disposição e à velocidade de atendimento.  

Garantia – mede os assuntos que envolvem:  

 Competência: significa possuir os conhecimentos e as habilidades 

necessárias.  

 Cortesia: envolve polidez e respeito no contato pessoal com clientes.  

 Credibilidade: envolve confiança, crédito e honestidade do prestador de 

serviço.  

 Segurança: nível de perigo, risco ou dúvidas.  

Empatia - mede os assuntos que envolvem:  

 Acesso: disponibilidade para o atendimento, facilidade de aproximação.  

 Comunicação: capacidade de informar e ouvir o usuário.  

 Conhecimento sobre cliente: refere-se ao conhecimento das suas 

necessidades. 

 

Gianesi e Correa [18] analisam criticamente essa proposta, concluem pela 

excessiva abrangência dos atributos e definem – a partir da lista original - outro conjunto 

de critérios para avaliação de serviços, incluindo flexibilidade e custo, substituindo 

confiabilidade por consistência e excluindo compreensão do cliente e comunicação.  

Outros autores registraram mais algumas dimensões. Owlia e Aspinwall [23] 

consideraram que as seguintes são representativas a ponto de serem incorporadas à lista 

original: Completeza - refere-se ao nível de cobertura do serviço em relação aos 

requisitos [24], Flexibilidade - refere-se à capacidade de adaptação a fatos novos e à 

possibilidade de atender a diferentes alternativas [25, 18], Desempenho - refere-se a 

resultados [24], Custo - refere-se ao valor em moeda que o consumidor irá pagar por 

determinado serviço [18]. 

É importante anotar que a pesquisa de Parasuraman se ateve a apenas cinco 

categorias de serviços (bancos de varejo, cartões de crédito, seguros, manutenção de 



 

produtos e telefonia interurbana), mas já foi utilizado para diversas categorias de serviço, 

tais como hotelaria, turismo, manutenção de automóveis, educacionais, bibliotecários, 

hospitalares e de desenvolvimento de sistemas de informação. Essa diversidade de 

categorias de serviço e suas especificidades correspondentes levantam a questão sobre 

até que ponto o instrumento pode se transferir para outras áreas sem adaptações. 

Embora seus construtores defendam a universalidade do instrumento, há trabalhos que 

indicam a necessidade de ajustes em função das características do tipo de serviço 

prestado e alguns autores fizeram propostas ligeiramente diferentes, inclusive nas áreas 

de TI e Sistemas de Informação [10,17, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34]. 

 

2.3 O INSTRUMENTO SERVQUAL 

Apresentado o modelo de hiatos e comentadas as dimensões identificadas para a 

avaliação da qualidade de serviços, resta abordar o instrumento que concretizará o 

processo, o Servqual. O questionário original de PZB, muitas vezes adaptado, é o ponto 

central de metodologia amplamente utilizada para medir a qualidade em serviço.  

O entrevistado é convidado a responder duas vezes a cada um dos 22 itens 

formadores da escala. Uma se referindo às expectativas e outra à percepção. A diferença 

– a medida de qualidade - então é tomada item a item e, mediante agregação, dimensão 

por dimensão.  

As perguntas resultantes do estudo dos autores sobre o refinamento das questões 

originais [35] – enquadradas em suas dimensões, estão no Anexo A: 

 

2. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO E OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Historicamente, o papel dos setores de sistemas de informação tem sido projetar, 

construir, instalar e manter novos sistemas para potencializar o desempenho 

organizacional. Essas atividades têm fortes características de prestação de serviços, com 

intensa interação com o usuário. Ainda mais, o volume de atividades de desenvolvimento 

tem diminuído em presença das atividades como manutenção, instalação de software e 

hardware, solução de problemas de uso, conexões de rede, treinamento e o help desk. 

Essa prevalência caracteriza os setores de gerenciamento de sistemas de informação 

como setores de prestação de serviços.  

A discussão sobre como medir a satisfação do usuário de sistemas de informação 

começa no ponto em que se decide sobre a referência: o uso do aplicativo em si ou o 



 

desempenho do setor de gerenciamento de sistemas de informação (oferta de 

treinamento, prontidão no atendimento).   

A satisfação do usuário com determinado sistema de informação, ou aplicativo, 

pode ser definida, de forma mais ampla, como a avaliação sobre a sua experiência no uso 

desse sistema [36]. A satisfação com as funções de apoio está em outro contexto. 

Enquanto o uso do sistema resulta de atividades e ações de interação humano-

computador, há pessoas representativas das funções e, portanto, a percepção do serviço 

inclui aspectos das relações entre indivíduos.   

Essas diferenças são insuficientes, entretanto, para caracterizar metodologias de 

avaliação específicas para cada uma dessas situações. Várias propostas divulgadas na 

literatura não diferem em essência; distinguem-se pelos instrumentos, no detalhe da 

construção das dimensões de análise [30, 32, 36, 37].  

Da mesma forma, o enquadramento das atividades de desenvolvimento e de apoio 

ao uso de software, como atividades de prestação de serviços, restringe a escolha do 

instrumento de avaliação quase sempre ao Servqual ou à proposta de Doll e Torkzadeh 

[34], traduzida, adaptada e utilizada por Maçada e Borenstein [38]. E registrada no 

apêndice A. As adaptações limitam-se à discussão do escopo das dimensões e aos itens 

que as compõem. A seleção do conjunto de dimensões utilizado é função da natureza do 

serviço e dos objetivos da avaliação.  

Diversos modelos propostos estabelecem dimensões de composição da satisfação 

do usuário e os fatores que as constituem.   

Kang [30], por exemplo, medindo a satisfação do usuário com o desempenho do 

setor da organização responsável pelos sistemas de informação, propõe significativas 

modificações no instrumento Servqual para utilização na especificidade desse ambiente. 

Apóia-se em trabalhos anteriores, principalmente nos de Kettinger e Lee [11, 12, 14]. 

Descreve um modelo conceitual de sete gaps em lugar dos cinco originais e, ao validá-lo 

em pesquisa empírica, não confirma as cinco dimensões do Servqual (infra-estrutura, 

confiabilidade prontidão, garantia e empatia); identifica apenas duas (atributos pessoais e 

atributos de serviço). As 22 questões do questionário original são condensadas em 16 

(Apêndice A).  

Chin e Lee [36], ao medirem a satisfação do usuário na interação com um sistema 

de informações, modificam o modelo de Doll e Torkzadeh , de cinco dimensões e 12 

questões, para distinguir entre os conceitos de expectativas e desejos dos usuários e 



 

incluir as influências desses dois aspectos na medida da satisfação global do usuário com 

o sistema de informações.  

Oliveira Neto e Riccio [32], partindo do modelo de Doll e Torkzadeh [34], 

desenvolveram um instrumento (Apêndice A) onde identificam quatro dimensões 

(praticabilidade, disponibilidade, precisão e adequação da informação) e 16 questões para 

medir a satisfação do usuário com aplicativos.  

Shaw et al [37] exploram a correlação entre os fatores de apoio ao usuário e os 

seus níveis de satisfação. Levantam, com os próprios usuários, o nível de importância de 

21 fatores de apoio aos usuários de sistemas de informação através do instrumento 

proposto por Remenyi et al [33] e transcrito no Apêndice A. Simultaneamente, medem a 

percepção desses usuários em relação ao desempenho dos funcionários nesses mesmos 

fatores com esse mesmo instrumento. A diferença entre as duas medidas, para cada fator 

analisado, é correlacionada à satisfação do usuário, medida por meio de outro 

instrumento baseado no questionário de Ives et al [29], ligeiramente adaptado por Mirani e 

King [31], que contém 13 questões (Apêndice A). A idéia dos autores é proporcionar a 

identificação dos fatores com grande diferença entre importância e percepção e com forte 

relacionamento com a satisfação do usuário.  

   

3. A METODOLOGIA DE DETERMINAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DA 

SATISFAÇÃO 

Conhecer e melhorar o estágio de satisfação dos usuários de sistemas de 

informação envolve duas questões: a determinação do nível percebido de satisfação com 

o serviço prestado e a identificação dos fatores determinantes desta satisfação que 

devem ser trabalhados para melhorar essa percepção. 

A proposta de Xexéo et al [39] pode ser utilizada para esse propósito. O instrumento 

Servqual é utilizado para determinar o nível de percepção da qualidade do serviço 

prestado (satisfação do usuário) e, em grupo independente, mas estatisticamente incluso 

no mesmo universo, é utilizado para estabelecer os níveis de importância para os 

usuários os mesmos fatores avaliados. Os fatores críticos de satisfação são os fatores 

identificados com nível de importância acima da média alcançada pelo conjunto de 

fatores, mas que, simultaneamente, têm um nível percebido de qualidade abaixo da 

média atingida pelo mesmo conjunto de fatores.  



 

Esses procedimentos modificam o instrumento original em dois aspectos conceituais 

importantes. Não se mede expectativa, mas importância; a qualidade é identificada pela 

percepção, e não pela diferença entre expectativa e percepção.   

Medir importância em lugar de expectativa é uma modificação justificável no 

instrumento original visto que o objetivo é determinar a prioridade entre os fatores 

considerados importantes para a satisfação do usuário. Ossel [20] a discute e, antes de 

Shaw et al [37], Camilleri e Callaghan [42] e Xexéo et al [39] usaram esse recurso. 

A segunda modificação justifica-se na tendência generalizada em manter 

expectativas elevadas, o que leva os entrevistados a ter dificuldades para optar entre os 

diversos itens [28]. A constatação dessa tendência na análise das pesquisas de 

Vandamme e Leunis [42], Babakus e Mangold [40], Youssef et al [43], Lim e Tang [44] e 

Xexéo et al [39] reforça os indícios de que é suficiente o uso da percepção como 

referência para a qualidade de serviço. 

 

3.1 CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO 

A primeira fase do processo é constituída pelos procedimentos da figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 construção e aplicação do instrumento 

 

Determinar a amostra 

O objetivo desse passo é determinar a quantidade total de entrevistas que serão 

realizadas e a segmentação entre as categorias selecionadas para compor a amostra.  

O tamanho da amostra é bastante diversificado na literatura que trata de trabalhos 

similares. Babakus e Mangold [40] aplicaram 443 questionários; Lim et al [44], 252; 
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Youssef et al [43], 174; Vandamme e Leunis [42], 70 e Xexéo et al [43], 384 em cada 

questionário.  

Esta proposta prevê entrevistas com todas as categorias envolvidas no processo. 

Sugerimos que a segmentação considere uma distribuição proporcional aos efetivos dos 

grupos envolvidos. Kerlinger [45] propõe uma proporção mínima de 10:1 entre quantidade 

válida de questionários respondidos e número de questões.  

Construir o instrumento 

A técnica adotada para a elaboração do instrumento é partir de outro instrumento, 

tradicionalmente utilizado como referência para o problema abordado, e adaptá-lo ao 

contexto do novo projeto. O instrumento de referência é o Servqual. A adaptação é 

realizada através de entrevistas no ambiente estudado com representantes das diversas 

categorias de usuários do processo, reunindo pareceres e sugestões e decidindo sobre o 

que deve ser incluído no instrumento ou dele retirado. 

No caso do Servqual, eleito nossa referência, há dois elementos a determinar na 

adaptação: formulação das perguntas e construção da escala Likert.   

A quantidade de perguntas varia de acordo com o ambiente e com o problema 

abordado. Além dos exemplos descritos na seção anterior, Babakus e Mangold [40] 

utilizaram apenas 15, Vandamme e Leunis [42] optaram por 28, Youssef et al [43] 

reuniram 22, Camilleri e Callaghan [42] usaram 16 e Lim et al [44] identificaram 25.  

A maneira de perguntar também é importante. A versão original do Servqual contém 

formulações negativas e positivas. Sugerimos o uso exclusivo de assertivas positivas, 

como recomendado por Youssef et al [43] e Lim et al [44]. 

Sobre o número de opções para resposta, também não há unanimidade.  Youssef et 

al [43] optaram por uma escala Likert com nove níveis, e Vandammee Leunis [42] por 

uma com sete. Sugerimos uma escala com cinco pontos, recomendação de Babakus e 

Mangold [40], e Lim et al [44]. 

Nesse passo, deve-se, portanto: 

(i) adaptar o questionário Servqual para a situação específica, formulando perguntas 

na forma de assertivas positivas; 

(ii) utilizar, como opções de resposta, a escala de Likert, limitada a cinco pontos, 

Selecionar e treinar entrevistadores 

O treinamento diz respeito principalmente aos cuidados na abordagem e às diversas 

formas de explicar e exemplificar o conteúdo das perguntas do questionário utilizado. O 

entrevistador precisa deixar bem claro para o entrevistado qual é o contexto da pergunta.   



 

Realizar o ensaio piloto 

O objetivo do ensaio piloto é realizar uma simulação do processo estabelecido para 

as entrevistas, com um grupo restrito, o mais próximo possível das condições reais da 

pesquisa e realimentando o processo com as alterações necessárias. Entre os aspectos a 

serem verificados estão a clareza, a simplicidade e a precisão das perguntas, a 

suficiência da amplitude do questionário, o nível de treinamento dos entrevistadores, a 

clareza e a propriedade das instruções tanto para o entrevistado quanto para o 

entrevistador. 

Revisar o instrumento 

A revisão do instrumento é conseqüência do resultado do ensaio piloto. As 

alterações necessárias são feitas no instrumento e novamente testadas. Este passo e o 

anterior são repetidos, num laço de realimentação, até que o processo e o instrumento 

sejam considerados prontos para aplicação.  

Aplicar o instrumento 

Este passo é constituído pela realização das entrevistas, e seu produto final é o 

conjunto de questionários respondidos, o que corresponde à coleção dos dados que 

retratam a visão dos entrevistados. 

3.2 TESTES ESTATÍSTICOS 

Após a aplicação do instrumento, passa-se à segunda fase do processo, quando é 

realizada a análise estatística dos questionários [46].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 testes estatísticos 
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Percentual de respostas 

Este teste identifica as questões com índice de resposta abaixo de, por exemplo, 

25%, pois baixos índices de resposta significam falta de significado no contexto. 

Entretanto, é possível que essas questões sejam importantes para uma determinada 

categoria funcional ou classe de opinião. 

Verificação de tendenciosidade 

Este teste verifica se a repetição do trabalho dos entrevistadores provoca algum 

nível de tendenciosidade. Em Ang et al [46], é proposto o teste de análise de variância de 

um critério, entre conjuntos de entrevistas realizadas no início e no fim do processo, para 

verificar indícios desse viés. 

Análise de confiabilidade 

A confiabilidade do instrumento é medida através da análise da consistência interna, 

ou seja, o grau de correlação entre os itens que medem o mesmo conceito. A medida 

recomendada para a consistência interna é o coeficiente alfa de Cronbach [46, 42, 40] 

Esse coeficiente é medido para o instrumento como um todo e deve ser superior a 0.7 

[40]. 

Consistência transversal 

O objetivo do teste de consistência transversal é verificar a existência de opiniões 

divergentes nos resultados do processamento dos dois questionários. O procedimento 

inicial é identificar classes de opinião, usando a técnica de clustering, no universo 

considerado do questionário em exame.  O segundo passo é determinar a composição 

dessas classes em relação às categorias mais gerais da segmentação estabelecida. O 

terceiro é comparar a ordenação dos fatores de satisfação, obtida quando considerado o 

conjunto de todos os entrevistados, com as ordenações obtidas ao se levar em conta as 

classes identificadas e as categorias consideradas na segmentação da amostra.  

A expectativa, em termos de resultado, é que haja uniformidade na composição das 

classes em relação às diversas categorias do universo considerado e consistência entre a 

ordenação obtida no conjunto de todos os entrevistados e as ordenações obtidas através 

das diferentes categorias e classes identificadas. 

Análise fatorial 

 A análise fatorial determina a quantidade de dimensões e a propriedade da 

distribuição das questões nessas dimensões. 

 



 

3.3 IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DE SATISFAÇÃO 

Estabelecida a validade dos resultados, podemos utilizá-los para estabelecer os 

fatores críticos de satisfação, fatores julgados importantes, mas que não têm percepção 

de qualidade elevada. A classificação é feita de acordo com o nível atingido pelos fatores 

de satisfação em relação às médias do conjunto de fatores de seus respectivos 

questionários. O algoritmo é descrito a seguir: 

(i)  estabelecer os níveis de importância dos fatores considerados mediante o 

seguinte procedimento: 

• Para cada fator considerado, calcular a média dos graus atribuídos por 

todos os entrevistados.  

• Tomar essa média como o nível de importância do fator (NIF); 

• Calcular a média dos níveis de importância dos fatores.  

(ii) estabelecer os níveis de percepção de qualidade dos fatores considerados 

mediante o seguinte procedimento: 

• Para cada fator de qualidade, calcular a média dos graus atribuídos por 

todos os entrevistados; 

• Tomar essa média como o nível de qualidade do fator (NQF); 

• Calcular a média dos níveis de qualidade dos fatores. 

(iii) classificar os fatores e definir os fatores críticos de satisfação por meio do 

seguinte procedimento:  

• Em função dos valores de NIF e NQF, os fatores devem ser classificados e 

distribuídos em quatro quadrantes, numerados no sentido anti-horário (figura 1.4). 

• Primeiro quadrante: fatores com NIF e NQF igual ou acima das médias; 

• Segundo quadrante: fatores com NIF => média e NQF < média; 

• Terceiro quadrante: fatores com NIF e NQF abaixo das médias; 

• Quarto quadrante: fatores com NIF < média e NQF => média. 

 

Os fatores situados no segundo quadrante são classificados como críticos por 

serem considerados importantes, mas não atingirem a média de desempenho do conjunto 

de fatores no aspecto “percepção da qualidade”. Estar abaixo da média, entretanto, não 

indica reprovação por parte dos usuários, sendo apenas um referencial de comparação 

com o desempenho dos outros fatores. 
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Figura 1.4 – Classificação dos fatores de satisfação 

 

4. CONCLUSÂO 

 Este trabalho discute qualidade em serviços, com ênfase em Sistemas de 

Informação.  A importância dada, atualmente, à qualidade em serviços e à satisfação do 

usuário, fica evidente na relevância dada ao Código de Consumidor. Torna-se necessário, 

portanto, estabelecer procedimentos não só para identificar a expectativa e a percepção 

da qualidade de um serviço, por seus usuários, como para proporcionar apoio à 

hierarquização e concretização dessas expectativas. 

 Informação e qualidade são, na perspectiva de vários pesquisadores, armas 

estratégicas na gestão das organizações. Este trabalho especifica uma metodologia que 

identifica os anseios e a percepção da qualidade do corpo social de uma organização e 

estabelece fatores críticos de satisfação a partir desses resultados. 

 As duas principais contribuições do trabalho estão ligadas às características do 

conjunto das atividades da metodologia.  

 A primeira delas é a abrangência; a metodologia proposta estabelece um ciclo de 

atividades mais extenso do que as que foram identificadas na literatura, tratando desde a 

análise do contexto até o estabelecimento de fatores críticos de satisfação.  

FATORES CRÍTICOS 
DE SATISFAÇÃO 



 

 A segunda é atender a fatores que não fazem parte, como conjunto, das 

metodologias em uso: 

i)  Construção de uma visão integrada da qualidade.  Esse fator é garantido por 

dois procedimentos da metodologia: a recomendação de utilizar amostras grandes e 

representativas de todos os grupos sociais presentes no universo examinado e pela 

forma de determinar os fatores críticos de satisfação.  

ii)  Valorização da visão da prestação de serviços. Esse fator é garantido pelo 

uso de técnicas que focalizam o comportamento das pessoas e das organizações nos 

momentos em que ocorre o ato de prestar serviço.  

iii)  Valorização da análise do estado vigente. Esse fator é garantido pelo 

processo estabelecido pela metodologia para levantar o conceito que a organização 

possui a respeito de qualidade, determinando a importância que seus membros dão, 

no instante considerado, aos diversos fatores da qualidade e à percepção que têm 

desses fatores, depois de atendidos.  

iv)  Identificação de classes de opinião existentes entre as categorias incluídas na 

amostra, e considerar seus posicionamentos tão válidos quanto aos das categorias 

profissionais definidas a priori. Esse fator é proposto explicitamente na metodologia. 

 Há mais uma contribuição na utilização do SERVQUAL, sua adaptação como 

instrumento de integração do interesse dos entrevistados (importância) e das 

necessidades da organização (percepção).  

 Ficou evidente também que a metodologia funciona como apoio ao processo 

decisório na medida em que aponta fatores críticos e seus vínculos com as atividades da 

organização. 

Considerando que o presente trabalho especificou uma metodologia para apoiar o 

estabelecimento de fatores críticos de satisfação, há pelo menos dois desafios 

interessantes por percorrer:  

 
a) Utilizá-la nos setores de desenvolvimento de software e educação; 

b) Construção de ferramenta para a automação parcial do processo;  

 



 

Concluindo, a metodologia proposta demonstrou consistência e possibilidades de 

contribuir para a gestão da qualidade, principalmente no auxílio ao processo decisório.   
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APÊNDICE A 

A1 - O Instrumento original [35] 

Seção Expectativas 

Atribua um nível de concordância com cada afirmação, considerando o nível 1 como 
de “forte discordância” e o nível 7 como de “forte concordância”. 

 
Dimensão: Infraestrutura 1 a 7 

A1 – Organizações de excelência têm equipamentos com aparência moderna  

A2 – As instalações das organizações de excelência são visualmente atraentes  

A3 – Funcionários de organizações de excelência têm aparência limpa, asseada  

A4 – Os materiais de divulgação dos serviços nas organizações de excelência são visualmente atraentes  

Dimensão: Confiabilidade  

A5 – Quando as organizações de excelência prometem fazer algo durante certo tempo, cumprem o prometido  

A6 – Organizações de excelência mostram interesse sincero para resolver problemas dos seus clientes  

A7 – Organizações de excelência fazem o serviço corretamente logo da primeira vez  

A8 – Organizações de excelência prestam seus serviços nos prazos com os quais se comprometem  

A9 – Organizações de excelência valorizam e faz questão de manter registros livres de erros  

Dimensão: Prontidão   

A10 – Funcionários de organizações de excelência informam com precisão quando os serviços serão prestados   

A11 – Funcionários de organizações de excelência atendem com prontidão  

A12 – Funcionários de organizações de excelência sempre atendem os clientes com boa vontade e disposição  

A13 – Funcionários de organizações de excelência nunca estão tão ocupados que não possam atender um cliente  

Dimensão: Garantia  

A14 – O comportamento dos funcionários de organizações de excelência transmite confiança aos clientes  

A15 – Clientes de organizações de excelência sentem-se seguros em suas transações  

A16 – Funcionários de organizações de excelência são consistentemente corteses com os clientes  

A17 – Funcionários de organizações de excelência têm conhecimento para responder perguntas dos clientes  

Dimensão: Empatia  

A18 – Organizações de excelência dão atenção individual aos seus clientes  

A19 – Organizações de excelência operam em períodos convenientes para todos os seus clientes  

A20 – Funcionários de organizações de excelência dão atendimento personalizado aos seus clientes  

A21 – Organizações de excelência tem como foco o melhor interesse dos seus clientes  

A22 – Funcionários de organizações de excelência compreendem as necessidades específicas de seus clientes  

 

Seção Percepção 

Atribua um nível de concordância com cada afirmação, considerando o nível 1 como 
de “forte discordância” e o nível 7 como de “forte concordância”. 

 
Dimensão: Infraestrutura 1 a 7 

A1 – A organização XYZ tem equipamentos com aparência moderna  

A2 – As instalações da organização XYZ são visualmente atraentes  

A3 – Funcionários da organização XYZ têm aparência limpa, asseada  

A4 – Os materiais de divulgação dos serviços da organização XYZ são visualmente atraentes  

Dimensão: Confiabilidade  

A5 – Quando a organização XYZ promete fazer algo durante certo tempo, cumpre o prometido  

A6 – A organização XYZ mostra interesse sincero para resolver seus problemas  

A7 – A organização XYZ faz o serviço corretamente logo da primeira vez  

A8 – A organização XYZ presta seus serviços nos prazos com os quais se compromete  

A9 – A organização XYZ valoriza e faz questão de manter registros livres de erros  

Dimensão: Prontidão   

A10 – Funcionários da organização XYZ informam com precisão quando os serviços serão prestados   

A11 – Funcionários da organização XYZ atendem com prontidão  

A12 – Funcionários da organização XYZ sempre atendem você com boa vontade e disposição  



 

A13 – Funcionários da organização XYZ nunca estão tão ocupados que não possam atender você  

Dimensão: Garantia  

A14 – O comportamento dos funcionários da organização XYZ transmite confiança aos clientes  

A15 – Você se sente seguro em suas transações com a organização XYZ  

A16 – Funcionários da organização XYZ são consistentemente corteses com você  

A17 – Funcionários da organização XYZ têm conhecimento para responder suas perguntas  

Dimensão: Empatia  

A18 – A organização XYZ dá atenção individual a você  

A19 – A organização XYZ opera em períodos convenientes para todos os seus clientes  

A20 – Funcionários da organização XYZ dão atendimento personalizado a você  

A21 – A organização XYZ tem como foco o seu melhor interesse   

A22 – Funcionários da organização XYZ compreendem as suas necessidades específicas   

 

 

A.2 Instrumento de Kang [30]  

Baseado no Servqual, para avaliar o desempenho (satisfação do usuário) do setor 

responsável pelos sistemas de informação. 

Fator Dimensão: Atributos pessoais 

1 Demonstração de interesse sincero por seus problemas 

2 Cumprimento dos compromissos assumidos 

3 Atendimento pronto de suas solicitações 

4 Confiabilidade 

5 Cortesia 

6 Nível de competência 

7 Disponibilidade no horário comercial 

8 Disponibilidade além do horário comercial 

9 Atenção individual 

10 Entendimento dos seus requisitos específicos 

 Dimensão Atributos de Serviço 

11 Atendimento dos serviços requisitados em prazos razoáveis 

12 Correção dos serviços requisitados logo no primeiro atendimento 

13 Informação correta sobre o momento no qual o serviço requisitado é completado 

14 Informação regular sobre a situação de suas requisições 

15 Atendimento sem demora para serviços rápidos 

 

 

A.3 Instrumento de Oliveira Neto e Riccio  [32] 

Mede a satisfação do usuário de sistemas de informações e foi desenvolvido a partir 

do instrumento de Doll e Torkzadeh [34] 

 
Fator Dimensão: Praticabilidade 

1 Ser flexível, isto é, ser possível adaptá-lo às novas necessidades 

2 Ser fácil de entender o seu funcionamento 

3 Fornecer a informação de maneira clara 

4 Estar disponível (sem parar ou deixar de funcionar) 

5 Fornecer informação que você considera confiável 

6 Fornecer informações atualizadas 

 Dimensão: Precisão 

7 Efetuar cálculos precisos 

8 Garantir que você esteja satisfeito com a precisão dos cálculos 



 

 Dimensão: Disponibilidade 

9 Atualizar as informações a todo instante 

10 Possuir um treinamento para sua utilização 

11 Possuir um suporte técnico para dúvidas/problemas 

12 Fornecer informações dentro do prazo solicitado 

 Dimensão: Adequação da Informação 

13 Fornecer a informação completa 

14 Fornecer relatórios e/ou telas suficientes para sua atividade, isto é, sem excesso 

ou falta de informação 15 Fornecer os relatórios e/ou telas relevantes (importantes) 

16 Apresentar os relatórios e/ou telas em um formato adequado com a utilização 
conjunta de colunas, tabelas, figuras, gráficos e textos de forma organizada. 

 

A.4 Instrumento Remenyi et al  [33] 

Mede a importância dos fatores de apoio 

Fator Descrição 
Nível de 

importância 1 2 3 4 5 

1 Facilidade de acesso às instalações de computação      

2 Novas atualizações de hardware      

3 Novas atualizações de software      

4 Acesso a bases de dados externas através do sistema      

5 Baixa percentagem de defeitos de hardware e software      

6 Alto grau de competência técnica do staff de apoio aos sistemas      

7 Garantia de confidencialidade para os usuários      

8 Nivelo de controle pessoal sobre seus próprios sistemas      

9 Prontidão na troca das necessidades dos usuários      

10 Segurança e sigilo de dados      

11 Tempo de resposta do sistema      

12 Extensão do treinamento oferecido aos usuários      

13 Resposta rápida às solicitações do usuário      

14 Participação no planejamento dos requisitos do sistema      

15 Atitude positiva no relacionamento entre staff e usuários      

16 Compreensão  dos usuários sobre o sistema      

17 Custo-efetividade global do sistema      

18 Capacidade do sistema para aumentar a produtividade do pessoal      

19 Documentação para apoiar o treinamento      

20 Apoio para o desenvolvimento de modelo ou de base de dados       

21 Padronização do hardware      

 

A.5 Instrumento de Ives et al [29] adaptado por Mirani e King [31]. 

Atribua um nível de concordância com cada afirmação, considerando o nível 1 como 
de “forte discordância” e o nível 7 como de “forte concordância”. 

  

Fator Descrição 1 a 7 

 Sua relação com o staff do setor de sistemas de informação é boa  

 Sua comunicação com o staff do setor de sistemas de informação é precisa  

 A atitude do staff do setor de sistemas de informação é positiva  

 O grau de treinamento oferecido é suficiente  

 A velocidade de resposta às suas solicitações é boa  

 A qualidade das respostas às suas solicitações é boa  

 A informação gerada por suas atividades de computação é pertinente  

 A informação gerada por suas atividades de computação é livre de erros  

 A informação gerada por suas atividades de computação é precisa  



 

 A informação gerada por suas atividades de computação é completa  

 A informação gerada por suas atividades de computação é confiável  

 Você tem boa compreensão dos sistemas que você usa  

 Sua percepção de participação na função de sistemas de informação é alta  

 

A.6 Instrumento de Doll e Torkzadeh [34], traduzido por Antônio Carlos 

Gastaud Maçada e Denis Borenstein [38] 

Atribua uma das seguintes categorias a cada fator:  
 
1 – nada; 2 - um pouco; 3 – moderadamente; 4 – muito;  5 - Muitíssimo  

 

 
Fator Dimensão: Produtividade no trabalho 

1 Esse sistema poupa-me tempo. 

2 Esse sistema melhora minha produtividade. 

3 Esse sistema possibilita-me a executar mais trabalho do que seria possível sem ele. 

 Dimensão: Inovação no trabalho 

4 Esse sistema ajuda-me a criar novas idéias. 

5 Esse sistema permite-me propor novas idéias. 

6 Esse sistema coloca-me diante de idéias inovadoras. 

 Dimensão: Satisfação do usuário 

7 Esse sistema melhora o serviço do usuário. 

8 Esse sistema melhora a satisfação do usuário. 

9 Esse sistema vai ao encontro das necessidades do usuário. 

 Dimensão: Controle gerencial 

10 Esse sistema ajuda no controle gerencial do processo de trabalho. 

11 Esse sistema melhora o controle do gerenciamento. 

12 Esse sistema ajuda no controle do gerenciamento de performance do processo de trabalho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


