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RESUMO 

 
Este estudo utilizou o método SERVPERF para mensuração da percepção de desempenho por 

parte dos usuários de um setor de serviços de Suporte de Infraestrutura de TI em uma 

Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), mais especificamente, na Universidade Federal 

do Ceará (UFC). Desta forma, foi fundamental o aprofundamento dos conceitos sobre 

qualidade, serviços, qualidade dos serviços e serviços de TI. Portanto, este trabalho buscou 

identificar os usuários que efetivamente utilizam os serviços de suporte de TI para realização 

de uma avaliação dos serviços prestados. Utilizou uma abordagem exploratória com base em 

uma amostra estratificada por mês de solicitação dos serviços, onde para o mês de Dezembro 

de 2015, período escolhido para realização da pesquisa, 59 usuários foram selecionados. Ao 

final obteve-se 55 respondentes, o que representou 93,22 % do Universo da pesquisa. A 

percepção geral de desempenho da qualidade dos serviços avaliados apresentou uma média de 

4,19 em uma escala de 1 a 5. A dimensão segurança apresentou o melhor desempenho com 

média de 4,44 enquanto que a dimensão tangibilidade apresentou a pior avaliação com média 

de 3,71. A conclusão final deste trabalho é que o modelo SERVPERF escolhido atendeu às 

necessidades desta pesquisa, demonstrando ao final que os serviços oferecidos apresentam 

uma avaliação satisfatória na percepção dos usuários. Como contribuição, o trabalho realizado 

pode servir como referência para outras IFES que desejem avaliar a qualidade e o 

desempenho dos serviços de suporte de infraestrutura de TI internamente. Com os resultados 

apresentados o gestor responsável pela prestação de serviços na instituição poderá 

desencadear ações de melhorias nas dimensões com pior desempenho, além de buscar manter 

os resultados considerados satisfatórios. Neste cenário a qualidade percebida pelos usuários 

torna-se essencial para identificar fatores importantes e que agregam valor aos serviços e que 

devem ser monitorados constantemente.  

Palavras-chave: Qualidade. Serviços. Tecnologia da Informação. SERVPERF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

This study used the SERVPERF method to measure the performance perceived by the users 

of a sector of IT Infrastructure Support Services in a Federal Institution of Higher Education 

(IFES), more specifically, at the Federal University of Ceará (UFC). Thus, it was essential to 

deepen the concepts of quality, service, quality of services and IT services. Therefore, this 

study aimed to identify the users who effectively use IT support services to carry out an 

assessment of the services provided. Used an exploratory approach based on a stratified 

sample per month request of services, where for the month of December 2015 period chosen 

for conducting the survey, 59 users were selected. At the end it was obtained 55 respondents, 

representing 93.22% of the research universe. The general perception of quality performance 

of evaluated services showed an average of 4.19 on a scale of 1 to 5. The security dimension 

showed the best performance with an average of 4.44 while the size tangibility presented the 

worst evaluation averaging 3.71. The final conclusion of this work is that the SERVPERF 

model chosen has met the needs of this research, showing the end that the services offered 

have a satisfactory evaluation in the perception of users. As a contribution, the work can serve 

as a reference for other IFES who wish to assess the quality and performance of IT 

infrastructure support services internally. With the results presented the manager responsible 

for providing services in the institution could trigger the dimensions improvement actions 

with worse performance, and seek to maintain the results satisfactory. In this scenario the 

quality perceived by users becomes essential to identify important factors that add value to 

services and to be monitored constantly. 

Keywords: Quality. Services. Information Technology. SERVPERF. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Definição do Problema 
 
 Propor um modelo de mensuração de desempenho em busca da avaliação da qualidade 

dos serviços de suporte de Tecnologia da Informação (TI) de uma Instituição Federal de 

Ensino Superior (IFES) é conceber o desenvolvimento de uma ferramenta de gestão que 

considere os objetivos da instituição, o desempenho, a efetividade dos serviços oferecidos e a 

satisfação dos usuários. Uma ferramenta capaz de contribuir na avaliação dos processos 

internos, que estabeleça uma visão clara para o gestor responsável pela área de suporte de 

infraestrutura de TI com relação às decisões a serem tomados em busca de seus objetivos, 

subsidiando assim o processo de tomada de decisão, ao passo que fortalece a gestão do setor. 

Percebe-se que a tomada de decisão e a própria materialização das ações no serviço 

público são baseadas em informações, portanto, cria-se uma grande dependência dos serviços 

de suporte de TI, área responsável por manter os recursos computacionais que visam permitir 

a obtenção, o armazenamento, o acesso, o gerenciamento e o uso das informações. Em outras 

palavras, a tomada de decisão tem relação direta com a disponibilidade dos recursos 

computacionais, dessa feita, alterações profundas na forma de trabalho são necessárias, 

exigindo um novo modelo de gestão capaz de prover às Instituições públicas de subsídios para 

inovar, planejar e executar melhor suas atividades. Devendo ainda conceber o uso dos 

recursos de TI de modo mais eficiente e que considere a realização da prevenção de 

problemas e a eliminação de atividades redundantes, aumentando assim a produtividade. 

A utilização dos recursos de TI em uma IFES cresce de forma cada vez mais rápida, 

aumentando assim sua dependência para atender seus objetivos organizacionais. O aumento 

desta dependência demanda maior qualidade dos serviços de Suporte de TI, requerendo a 

utilização de um sistema de gestão capaz de prover indicadores de desempenho. 

Para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2014), um indicador 

representa ou quantifica um insumo, um resultado, uma característica ou o desempenho de um 

processo, de um serviço, de um produto ou da organização como um todo. Pode ser simples, 

decorrente de uma única medição, ou composto, direto ou indireto em relação à característica 

medida. Pode ser específico (atividades ou processos específicos) ou global (resultados 

pretendidos pela organização como um todo) e também pode ser direcionador (quando indica 

que algo pode ocorrer) ou resultante (quando indica o que aconteceu). 
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De acordo com o Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de TI do 

Tribunal de Contas da União (2012, p. 7), nos dias atuais, é difícil vislumbrar alguma ação 

desenvolvida pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal (APF) que não 

dependa direta ou indiretamente da TI, cuja utilidade reveste-se cada vez mais de grande 

relevância. 

Neste contexto, a área de TI participa cada vez mais estrategicamente para obtenção 

dos resultados organizacionais, Laurindo (2008) afirma que mesmo constituindo uma área 

meio, a tecnologia da informação constitui hoje não apenas uma área de suporte operacional 

ao negócio, mas um elemento de grande importância na estratégia para se conseguir melhores 

resultados nas organizações, podendo oferecer ferramentas que colaboram com a eficiência 

dos recursos produtivos. 

Para Rummler e Brache (1994), se a organização não adotar uma forma adequada de 

mensuração e avaliação de desempenho, ela não deverá saber o que realmente estar se 

passando dentro da organização, não identificando falhas que possam ocorrer para posterior 

correção.  

Portanto, a gerência de um setor de suporte de TI não é capaz de avaliar e corrigir o 

seu desempenho institucional sem a utilização de indicadores adequados sobre seu 

desempenho. Indicadores capazes de prover o direcionamento e o foco das atividades 

operacionais a curto e longo prazo, auxiliando na tomada de decisões e fornecendo respostas 

aos esforços de melhoria. 

Desse contexto decorre o problema do presente estudo: 
 Como definir um método de avaliação da qualidade dos serviços de Suporte de TI de 

uma IFES, visando à mensuração da percepção de desempenho? 

 
1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo Geral 
 

Para Kaplan e Norton (2007), os indicadores de avaliação de desempenho são na 

verdade uma oportunidade para a descoberta de novas formas de se colaborar com a 

organização para que sejam atingidos seus objetivos estratégicos.  

Desta feita, o objetivo geral deste estudo é propor um método de avaliação da 

qualidade dos serviços de Suporte de TI de uma IFES, visando à mensuração da percepção de 

desempenho e que conduzam à melhoria na prestação destes serviços.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 
 

Para que se possa alcançar o objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

a) propor um modelo específico para avaliar a qualidade dos serviços de Suporte 

de Infraestrutura de TI de uma IFES utilizando o método SERVPERF e que 

forneça métricas que o setor de suporte deve acompanhar e que se relacionem ao 

seu desempenho no atendimento; 

b) medir a percepção de desempenho dos serviços através do instrumento de 

coleta de dados proposto e da metodologia apresentada neste trabalho; 

c) identificar pontos de insatisfação dos usuários dos serviços de suporte 

oferecidos à IFES permitindo assim o planejamento de ações de melhoria por parte 

dos gestores. 

1.3     Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho foi dividido em cinco capítulos.	  

O capítulo inicial introduz o tema e contextualiza o estudo. Em seguida, são discutidos 

os objetivos gerais e específicos. 

No segundo capítulo é apresentada a revisão bibliográfica sobre a Avaliação da 

Qualidade de Serviços, abordando a definição de serviços, qualidade de serviços e encontro 

de serviços, assim como um estudo sobre o método de avaliação da qualidade de serviços 

SERVPERF. 

O capítulo três traz o referencial teórico, que visa nortear um alinhamento conceitual 

acerca da TI e a Avaliação da Qualidade dos serviços. 

O capítulo quatro aborda a metodologia do estudo iniciando com a metodologia da 

pesquisa e em seguida apresentando cada uma das etapas do método proposto. 

  O capítulo cinco traz a aplicação do método proposto juntamente com a análise e 

discussão dos resultados. 

O capítulo seis aborda as conclusões finais e as contribuições deste estudo. 

 Ao final deste trabalho, encontram-se as referencias bibliográfica e os anexos que 

serviram de base para elaboração desta dissertação. 
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2 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

 

Esse capítulo realiza uma revisão da literatura buscando apresentar a avaliação da 

Qualidade dos Serviços, contextualizando historicamente seu surgimento, identificando suas 

principais características e componentes, consolidando conceitos para diferenciar bens e 

serviço bem como o entendimento do encontro de serviço e momento verdade.  

 

2.1 Evolução do termo Qualidade 

 
A exigência de bens e serviços de qualidade existe desde a época em que os 

consumidores inspecionavam os bens e serviços durante o processo de troca. Essa atitude 

caracterizou a chamada era da inspeção, que tinha como objetivo encontrar produtos 

defeituosos na razão direta da intensidade da inspeção realizada. 

Conforme Roth (2011, p. 15), 
o significado de qualidade nem sempre apresenta uma definição clara e 
objetiva, possuindo um conceito altamente subjetivo, ligado diretamente à 
percepção individual das pessoas e influenciado por fatores culturais, 
necessidades e expectativas pessoais. [...] do ponto de vista da produção, a 
qualidade associa-se à concepção e produção de um produto ou serviço, na 
busca do atendimento da satisfação das necessidades do cliente e, do ponto 
de vista do cliente, a qualidade está associada ao valor e à utilidade que ele 
reconhece no produto ou serviço. 
 

Roth (op. cit.), ainda argumenta que o conceito de qualidade mudou muito ao longo do 

século XX. Primeiramente, a qualidade era praticada somente como uma forma de conferir o 

trabalho dos artesãos. Ultimamente, motivado pela intensa saturação de produtos nos 

mercados, a crescente competitividade entre as empresas e pela globalização econômica, esse 

conceito evoluiu e tornou-se uma exigência dos clientes e não mais uma oferta dos 

fabricantes. 

Percebe-se que, o histórico da qualidade demonstra diferentes enfoques adotados ao 

longo do tempo, tornando-se questão primordial no sucesso das empresas. Para Garvin 

(1992), a evolução do controle da qualidade é uma história que se divide em quatro períodos 

principais: a era da inspeção, a era do controle estatístico, a garantia da qualidade e a gestão 

estratégica da qualidade. Demonstrado em síntese no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Síntese da evolução da qualidade 

Característica Era da inspeção Controle 
Estatístico 

Garantia da 
Qualidade 

Gestão 
estratégica da 

qualidade. 
Foco Verificação Controle Coordenação Impacto 

estratégico. 
Ênfase Uniformidade Uniformidade 

do produto com 
menos inspeção 

Toda cadeia de 
fabricação. 

Necessidades de 
mercado e do 
cliente. 

Métodos Medição Técnicas 
estatísticas 

Programas e 
sistemas 

Planejamento 
estratégico 
envolvendo toda 
a organização. 

Papel do 
profissional da 
qualidade 

Inspeção, 
classificação, 
avaliação e 
reparo. 

Aplicação de 
métodos 
estatísticos. 

Planejamento e 
medição da 
qualidade 

Estabelecer 
metas, 
treinamento e 
consultoria. 

Responsável 
pela qualidade 

Departamento de 
Inspeção 

Departamento 
de Fabricação e 
Engenharia 

Todos os 
departamentos. 
Alta 
administração 
envolvida 
superficialmente 

 
 
Toda à 
organização. 

Orientação Inspecionar a 
Qualidade. 

Controlar a 
Qualidade. 

Construir a 
Qualidade 

Gerir a 
Qualidade. 

Fonte: Adaptação de Garvin (1992). 

Outro ensinamento de Garvin (1992), é que quase todas as modernas abordagens da 

qualidade foram surgindo aos poucos, através de uma evolução regular, e não de inovações 

marcantes. É produto de uma série de descobertas que remontam há um século. Percebe-se 

que, a evolução da qualidade ocorreu a partir das necessidades do mercado e da 

implementação de novas ferramentas e filosofias no setor da produção, destacando-se, o 

atendimento das expectativas dos clientes.  

Já na visão de Feigenbaum (1951), qualidade significava fazer certo da primeira vez, 

mudando assim a ênfase da correção para a prevenção de defeitos. Neste momento uma nova 

forma de estudo na administração da qualidade foi criada e denominada de moderno controle 

de qualidade. 

Feigenbaum (1951), afirmava que 
a qualidade que era um trabalho de todo mundo, acabava sendo um trabalho de 
ninguém, defendendo a idéia de que a empresa deveria criar um departamento para 
cuidar exclusivamente da qualidade, com a função de estabelecer padrões, definir os 
custo dos produtos e incentivar o treinamento e a pesquisa para o controle de 
qualidade. 
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Em seguida surge o termo gestão da qualidade total, descrito por Campos (2004, p.13), 

como “um sistema gerencial que visa melhorar continuamente os padrões que atendem às 

necessidades das pessoas, a partir de uma visão estratégica e com abordagem humanista”.  

Outro ensinamento de Feigenbaum (op. cit.), 
a qualidade quem estabelece é o cliente e não os engenheiros, nem o pessoal de 
marketing ou a alta administração. A qualidade de um produto ou serviço pode ser 
definida como o conjunto total das características de marketing, engenharia, 
fabricação e manutenção do produto ou serviço que satisfazem às expectativas do 
cliente. [...], a qualidade não é apenas a conformidade com as especificações, que 
era a acepção tradicional, na qual predominava a atividade de inspeção. A qualidade 
teria que ser embutida no produto ou serviço desde o começo, a partir dos desejos e 
interesses do cliente.  

Concluímos então que o conceito de qualidade evoluiu da associação com a 

conformidade dos produtos e suas especificações para a satisfação do cliente. Ao passo que 

cresceu sua importância para ações estratégicas das empresas no mercado. Destacando-se a 

participação de todos os setores na Gestão Estratégica da Qualidade. 

 

2.2 Contribuições para evolução da Qualidade  

 Para Maximiniano (2004, p. 73), “a qualidade não diz mais respeito apenas ao produto 

ou serviço, nem é uma responsabilidade apenas de um departamento isolado”. A qualidade é 

um problema de todos e abrange todos os aspectos de uma empresa. 

 Essa mudança de pensamento evoluiu o conceito de qualidade para qualidade total, 

trazendo consigo grandes contribuições para o desenvolvimento dos princípios e técnicas 

adotadas. Em seguida serão mostradas as principais contribuições para evolução do conceito 

de Qualidade. 

 

2.2.1 Os 14 princípios de Deming 

 
Para Roth (2011), os princípios de Deming se aplicam tanto às organizações pequenas 

como grandes, tanto na indústria de transformação como na de serviços, bem como a qualquer 

unidade ou divisão de uma empresa.  

 Na visão de Deming (1990),  
se a alta administração das empresas japonesas não se empenhasse no esforço de 
aprimoramento da qualidade, em pouco tempo aconteceria o mesmo que havia 
ocorrido na América, o controle da qualidade tornar-se-ia o mecanismo apenas para 
separar os produtos bons dos defeituosos, sem nada fazer para que os defeitos não 
ocorressem, ou então, em pouco tempo o interesse pelo controle estatístico cairia no 
vazio, por causa da falta de apoio da alta administração. 
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         Aos altos executivos japoneses Deming (1990) afirmou que a melhoria da qualidade 

era o caminho para a prosperidade, por meio do aumento da produtividade, da redução de 

custos, da conquista de mercados e da expansão do emprego. Sendo responsabilidade também 

da alta administração, que este processo começava na identificação das necessidades do 

cliente ou consumidor e prosseguia pelos diversos estágios da transformação de insumos, até 

chegar como produtos ou serviços ao mesmo cliente. Os resultados podem ser vistos na 

década de 1970 com a expansão da economia japonesa e sua penetração nos mercados 

ocidentais, especialmente por meio das indústrias eletrônica e automobilística. Despertando 

assim para o mundo o interesse em conhecer suas idéias. 

Ate que em 1982, Deming publicou o livro Quality productivity and competitive 

position (Qualidade, produtividade e posição competitiva), que posteriormente se 

transformaria em Out of the crisis (Superando a crise) em 1986. Discorrendo sobre um 

método para a administração da qualidade que compreendia 14 pontos ou princípios: 

a) estabeleça sempre propósitos para a melhoria do produto e do serviço, para 

tornar-se competitivo e manter-se em atividade; 

b) adote como filosofia a nova era econômica. A administração ocidental deve 

acordar para o desafio, conscientizar-se de suas responsabilidades e assumir a 

liderança no processo de transformação; 

c) deixe de depender da inspeção para atingir a qualidade. Elimine a necessidade 

de inspeção em massa, introduzindo a qualidade no produto desde seu primeiro 

estágio; 

d) cesse a prática de aprovar orçamentos com base no preço. Ao invés disto, 

minimize o custo total. Desenvolva um único fornecedor para cada item, num 

relacionamento de longo prazo fundamentado na lealdade e na confiança; 

e) melhore constantemente o sistema de produção e de prestação de serviços, de 

modo a melhorar a qualidade e a produtividade e, conseqüentemente, reduzir 

de forma sistemática os custos; 

f) institua treinamento no local de trabalho; 

g) institua liderança. O objetivo da chefia deve ser o de ajudar as pessoas e as 

máquinas e dispositivos a executarem um trabalho melhor. A chefia 

administrativa está necessitando de uma revisão geral, tanto quanto a chefia 

dos trabalhadores de produção; 
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h) elimine o medo, de tal forma que todos trabalhem de modo eficaz para a 

empresa; 

i) elimine as barreiras entre os departamentos. As pessoas engajadas em 

pesquisas, projetos, vendas e produção devem trabalhar em equipe, de modo a 

preverem problemas de produção e de utilização do produto ou serviço; 

j) elimine lemas, exortações e metas para a mão-de-obra que exijam nível zero de 

falhas e estabeleçam novos níveis produtividade. Tais exortações apenas geram 

inimizades, visto que o grosso das causas da baixa qualidade e da baixa 

produtividade encontra-se no sistema, estando, portanto, fora do alcance dos 

trabalhadores; 

k) elimine padrões de trabalho (quotas) na linha de produção. Substitua-os pela 

liderança; elimine o processo de administração por objetivos. Elimine o 

processo de administração por cifras, por objetivos numéricos. Substitua-os 

pela administração por processos através do exemplo de líderes; 

l) remova as barreiras que privam o operário horista de seu direito de orgulhar-se 

de seu desempenho. A responsabilidade dos chefes deve ser mudada de 

números absolutos para a qualidade; remova as barreiras que privam as pessoas 

da administração e da engenharia de seu direito de orgulharem-se de seu 

desempenho. Isto significa a abolição da avaliação anual de desempenho ou de 

mérito, bem como da administração por objetivos; 

m) institua um forte programa de educação e auto-aprimoramento; 

n) engaje todos da empresa no processo de realizar a transformação. A 

transformação é da competência de todo mundo. 

Então, para se conseguir manter o foco de uma organização na qualidade, é preciso um 

esforço contínuo da alta administração, assegurando condições necessárias que possibilitem a 

transformação da própria organização através da motivação dos empregados para o esforço da 

melhoria da qualidade. 

 

2.2.2 A trilogia de Juran 

 

 Para Juran apud Moretti (2003, p. 14), “a qualidade consiste nas características dos 

produtos que vão ao encontro das necessidades dos clientes, e dessa forma proporcionam 

satisfação em relação ao produto”.  
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 Segundo Marshall (2003, p. 75), ”o controle da qualidade é um processo para 

assegurar o cumprimento dos objetivos da qualidade durante as operações, o controle consiste 

em avaliar o desempenho da qualidade total, comparar o desempenho real com as metas da 

qualidade e atuar a partir das diferenças”. 

Para Marshall (Op. cit.) dentre as contribuições de Juran para a qualidade, uma das 

mais importantes é conhecida como trilogia de Juran, onde o gerenciamento da qualidade é 

realizado utilizando-se os três processos gerenciais: planejamento, controle e melhoria. 

Detalhados a seguir:  

a) planejamento da qualidade – buscar Identificar os clientes, determinar as suas 

necessidades, criar características de produto que satisfaçam essas 

necessidades, criar os processos capazes de satisfazer essas necessidades e 

transferir a liderança desses processos para o nível operacional. Destacam-se 

como principais ações: Identificar os consumidores e determinar suas 

necessidades, criar características de produto que satisfaçam essas 

necessidades, desenvolver processos capazes de satisfazer essas características 

e por fim transferir a liderança desses processos para o nível operacional; 

b) a melhoria da qualidade - reconhecer as necessidades de melhoria, transformar 

as oportunidades de melhoria numa tarefa de todos os trabalhadores, criar um 

conselho de qualidade que selecione projetos de melhoria, promover a 

formação em qualidade, avaliar a progressão dos projetos, premiar as equipes 

vencedoras, publicar os resultados, rever os sistemas de recompensa para 

aumentar o nível de melhorias e incluir os objetivos de melhoria nos planos de 

negócio da empresa. Destacam-se como principais ações: reconhecer as 

necessidades de melhoria transformando as oportunidades de melhoria numa 

tarefa de todos os colaboradores, a criação de um conselho de qualidade que 

promova a formação em qualidade e por fim Incluir os objetivos de melhoria 

nos planos de negócio da empresa;  

c) o controle da qualidade - busca avaliar o nível de desempenho atual, comparar 

com os objetivos fixados, tomar medidas para reduzir a diferença entre o 

desempenho atual e o previsto. Destacam-se como principais ações: a 

avaliação do nível de desempenho atual comparando com objetivos já 

definidos e por fim tomar medidas para diminuir as diferenças entre o 

desempenho atual e o previsto. 
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Assim, qualidade é a satisfação dos clientes com produtos e serviços, sendo 

imprescindível um processo de melhoria contínua que inclua a promoção, a formação em 

qualidade e um processo de recompensa para o aumento dos níveis de melhorias.  

 

2.2.3 As 14 etapas para a melhoria da qualidade de Crosby 
 

Para Crosby apud Roth (1992), é competência dos gestores da qualidade, através das 

suas atitudes e práticas, desenvolver o compromisso de atingir o objetivo principal: “zero 

defeito”. Qualidade quer dizer conformidade com as exigências, ou seja, cumprimento dos 

requisitos. 

Na visão de Crosby (1979), produzir bem depende essencialmente da gestão de 

recursos humanos da empresa, de criar uma consciência coletiva para a qualidade, motivar os 

colaboradores para produção com qualidade e reconhecer o seu esforço para melhoria da 

qualidade. Dessa forma, propõe um método para iniciar o processo de melhoria de qualidade e 

começar uma jornada em direção a excelência da qualidade, como mostra o Quadro 2.  

Quadro 2 – As 14 etapas de melhoria de Crosby (Continua) 

Etapa Ações 

Comprometimento 
da Gerencia 

Foco de alto escalão na qualidade mostrado a todos os funcionários.  

Grupo de melhoria 
da qualidade 

Para buscar o regime de qualidade por toda empresa. 

Medição da 
qualidade 

Análise do desempenho de qualidade empresarial de uma forma séria. 

O custo da 
qualidade 

Assegure-se de que todos na empresa compreendam a necessidade de 
um sistema de qualidade e dos custos para a empresa se tal sistema 
não existir. 

Reconhecimento Faça mais uma vez com que todos na empresa estejam cientes do 
impacto dos sistemas de qualidade.  

Ação Corretiva Certifique-se de que há um sistema em uso para análise dos defeitos.  
Planejar com Zero 

defeito 
Procure por atividades empresariais às quais a lógica do zero defeito 
possa ser aplicada. 

Dia defeito zero 
 

Um evento de qualidade no qual todos os membros do departamento 
avaliado tenham consciência de que uma mudança está em curso.  

Metas 
 

Uma vez que a mudança tenha sido implementada, a próxima etapa é 
fazer fixar metas de melhoria para incentivar melhorias contínuas.  

Error cause removal 
 

Processo de comunicação no qual a gerência é informada de que as 
metas são difíceis de atingir a fim de ou restabelecer metas ou ter 
apoio da gerência para atingi-las.  

Reconhecimento 
 

A gerência deve reconhecer os funcionários que participam dos 
esquemas de qualidade. 
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Quadro 2 – As 14 etapas de melhoria de Crosby (conclusão) 

Fonte: Adaptação de Crosby (1979). 

 

Assim, o método demonstra como conseguir o envolvimento e o apoio de todos os 

funcionários para a melhoria de qualidade, ajudando a entender o verdadeiro significado de 

qualidade. 

 Na visão de Crosby (1979), o programa busca transformar a cultura de qualidade de 

uma Empresa, envolvendo todos no processo de qualidade. Portanto, nessa perspectiva cria-se 

um ambiente organizacional baseado no reconhecimento, no respeito e na confiabilidade no 

ser humano. Para o autor, não se deve adaptar o processo de melhoria da qualidade, deve-se 

mudar a cultura para que esta se conforme ao que é melhor. As organizações que desejam 

implantar um programa de qualidade com sucesso devem facilitar o entendimento dos 

propósitos do programa, e o porquê eles estão sendo convidados a participar. Devendo 

propiciar às pessoas uma vida digna através de um trabalho significativo e desafiador, 

prestando uma contribuição de valor social. As pessoas precisam conhecer e entender a 

missão da empresa e da qualidade porque desejam e não por obrigação. 

Dessa forma, percebe-se que o conceito de qualidade estar presente em todos os 

aspectos de um produto ou serviço, sempre relacionado com a satisfação e expectativas dos 

clientes, além de estar em conformidade com as suas especificações.  Portanto, para um 

melhor entendimento da qualidade de serviços, é necessário entender o significado de 

serviços. 

 

2.3 Definição de Serviço 

 
Na visão de Gronross (1993), serviço é uma atividade, ou uma série de atividades de 

natureza intangível que é fornecida como solução as demandas dos clientes, que na maioria 

das vezes envolve algum tipo de interação com o prestador do serviço. 

Portanto, percebe-se um ambiente em que o cliente está presente durante a execução 

Etapa Ação 
Conselho de 
qualidade  
 

Usar tanto o conhecimento especializado quanto as experiências dos 
funcionários para criar uma abordagem focalizada no regime de 
qualidade empresarial.  

Faça novamente Melhoria contínua significa partir do começo de novo e de novo.  
Treinamento de 
supervisores 

Consiga a avaliação de seus supervisores que sejam treinados tanto 
em lógica quanto em zero defeito e a qual eles possam aplicar em 
suas atividades.  
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de um serviço, o que já o diferencia dos produtos manufaturados e acabados. Enquanto que a 

natureza da intangibilidade decorre dos serviços serem experiências que o cliente vivencia, 

enquanto que os produtos são coisas que podem ser possuídas. 

Para Walker (1985), a diferença básica entre as atividades de produção de bens e as 

atividades de serviço reside no vínculo que o trabalho aplicado tem com o processo de 

produção e no resultado deste trabalho, se tangível ou intangível. Kotler (2000) contribui com 

o tema ao diferenciar a atividade de serviços da produção de bens baseando-se em quatro 

aspectos:  

a) os serviços são intangíveis - ao contrário de produtos físicos, os serviços não 

podem ser vistos, sentidos, ouvidos, cheirados ou provados antes de serem 

adquiridos; 

b) heterogeneidade ou variabilidade - os serviços são altamente variáveis e sua 

qualidade depende de quem os proporciona e de quando, onde e como são 

proporcionados. Pelo fato de dependerem de quem os fornece, além de onde e 

quando são fornecidos, os serviços são altamente variáveis; 

c) o resultado é perecível - os serviços não podem ser estocados, preservados, 

revendidos ou devolvidos; 

d) simultaneidade de produção e consumo - de um modo geral, os serviços são 

produzidos e consumidos simultaneamente. Na maioria das vezes, isso também 

significa que o cliente está presente enquanto o serviço está sendo produzido e, 

assim, pode ver e até mesmo participar do processo de produção, o que pode 

afetar mutuamente suas experiências. Gronroos (1990), já afirmava que uma 

característica básica dos serviços indica que o cliente não é apenas um receptor 

dos serviços, o cliente participa como um recurso da produção também.  

Com objetivo de obter uma maior aproximação dessas quatro características com o 

mundo real, Lovelock e Wright (2001) sugerem ainda nove diferenças entre as tarefas 

associadas a serviços das tarefas envolvidas nos bens físicos: 

a) o cliente não obtém propriedade sobre os serviços - o cliente apenas tira valor 

dos serviços; 

b) o cliente participa do processo de produção - os clientes são ativamente 

envolvidos no processo de produção do serviço; 

c) outras pessoas podem fazer parte do produto - além do cliente entrar em 

contato com o pessoal de serviços ele também entra em contato com outros 
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clientes, são considerados serviços de alto contato; 

d) variabilidade nos insumos e produtos operacionais - A presença de pessoal e 

outros clientes no processo operacional torna difícil controlar a variabilidade 

devido a sua elaboração final está acontecendo em tempo real; 

e) dificuldade de avaliação pelos clientes - Existem atributos de confiança que os 

clientes têm dificuldade de avaliar mesmo após o consumo; 

f) ausência de estoques - As instalações necessárias, equipamentos e mão de obra 

podem estar disponíveis para realizar o serviço, porém estes elementos 

representam a capacidade produtiva e não o próprio serviço; 

g) importância do fator tempo - Os clientes de hoje são cada vez mais sensíveis ao 

tempo, sendo a velocidade muitas vezes considerada um aspecto fundamental 

para uma prestação de serviço de qualidade; 

h) os resultados dos serviços são intangíveis - Apesar de incluir muitas vezes 

elementos tangíveis na realização do serviço o seu resultado é basicamente 

intangível, ou seja, algo que é vivenciado e que não pode ser tocado; 

i) as entregas podem envolver canais eletrônicos e físicos – Os produtos físicos 

necessitam de canais de distribuição física para movimentar os produtos da 

fábrica até os clientes, muitas empresas de serviço podem utilizar canais 

eletrônicos. 

Para Lovelock e Wright (2001), durante o processo de interação a reação do cliente é 

imediata a qualquer evento durante a execução do serviço. O cliente participa do processo de 

atendimento ao mesmo tempo em que o cliente interfere no processo na medida em que se 

comunica com o prestador de serviço. Então, a avaliação do serviço vai depender da 

preparação do fornecedor dos serviços e o que os clientes necessitam.  

Em resumo, o conceito está atrelado ao tratamento dado ao cliente pelo fornecedor e 

ao que o cliente efetivamente recebeu, em outras palavras, ao modo como o serviço é entregue 

e aos benefícios adquiridos pelo cliente. 

 

2.3.1 Avaliação Qualidade de Serviços 

 

As pesquisas com objetivos de avaliar a qualidade dos serviços tiveram início com 

Oliver (1980), ao desenvolver um projeto para avaliar a satisfação dos usuários do Programa 

Federal Americano de Prevenção à Gripe, concluindo que a satisfação dos participantes 
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estava relacionada à diferença entre as expectativas e a percepção após a utilização dos 

serviços. 

Parasuraman, et al. (1988, p.16) consideram que a “qualidade percebida do serviço é 

entendida pelos clientes como correspondendo à magnitude da discrepância entre as 

expectativas ou desejos dos clientes e as suas percepções relativamente ao serviço recebido”. 

 Em outras palavras, a qualidade do serviço que é percebida pelo cliente é formada pela 

comparação entre as expectativas do serviço e o resultado percebido do serviço fornecido.  

Então, a qualidade do serviço pode ser determinada pelo nível de satisfação do cliente em 

relação a ele, ou seja, como o cliente percebe o serviço previsto e o entregue. Para Magalhães 

(2007), para se determinar o nível de satisfação do cliente, é necessário saber que existem 

cinco fatores que influenciam a avaliação de um serviço. Os quais são apresentados 

juntamente com suas relações na Figura 1. 

 

Figura 1- Modelo conceitual da avaliação dos serviços 

 
              Fonte: Magalhães (2007, p. 54). 

Para o cliente o serviço esperado é o que ele espera receber em troca do valor pago 

pelo serviço. Enquanto que o serviço adequado é o que atende às suas necessidades. Quanto 

ao serviço desejado, é o que o cliente deseja receber a mais do que ele expressou necessitar ao 

tomar conhecimento do serviço previsto ou o que é recebido em termos de serviço, ou seja, o 

acordado com o fornecedor. Finalmente o serviço percebido é como o cliente percebe o 

serviço prestado, considerando suas expectativas em relação ao que entende ser o serviço 

adequado e o serviço desejado. 

Na visão de Magalhães (2007), o ideal para satisfação do cliente é que o serviço 

previsto fosse igual aquele percebido e este por sua vez, igual ao esperado.  



 
28 

Parasuraman et al. (1988) definem “qualidade percebida” como um juízo global, ou 

atitude, relacionada com a superioridade do serviço. E que os serviços são intangíveis, 

constituindo-se em performances e experiências, o que impede o estabelecimento de 

especificações precisas para se alcançar uniformidade de qualidade no processo de produção e 

também são heterogêneos: o seu desempenho varia de pessoa para pessoa, de consumidor 

para consumidor e de dia para dia. Então, a qualidade percebida do serviço é a discrepância 

entre as percepções dos consumidores dos serviços oferecidos por uma empresa em particular 

e das suas expectativas acerca da oferta das empresas em tais serviços, resultando de uma 

comparação entre o que considera que deve ser o serviço oferecido pela empresa (as suas 

expectativas) e a sua percepção do resultado dos prestadores do serviço. 

Gianesi e Corrêa (1994) utilizam-se da seguinte argumentação, um cliente perceberá 

um serviço como dotado de qualidade quando a sua experiência com a prestação de um 

determinado serviço iguale ou supere as suas expectativas iniciais. Do contrário, o serviço 

será julgado de qualidade inaceitável quando as expectativas não sejam consideradas 

cumpridas, como mostra a Figura 2. 

 

Figura 2– Percepção da Qualidade de Serviços 

 
Fonte: Adaptado de Gianesi e Correa (1996). 

 

Assim, a excelência em serviços é obtida quando a satisfação do cliente é superior às 

suas expectativas. Todavia, essa expectativa aumenta proporcionalmente com a percepção do 

cliente, dessa forma a eficiência do serviço deve passar por uma constante avaliação. Para o 

autor, a qualidade dos serviços está relacionada com a capacidade em satisfazer uma 

necessidade, solucionar um problema ou fornecer benefícios aos clientes. Em síntese, a 

qualidade do serviço é percebida pela realização das necessidades dos clientes.  
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Então a forma mais eficiente para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos é 

através do gerenciamento das falhas na execução desses, através da verificação do nível de 

satisfação de seus clientes, propondo ações corretivas para os aspectos que não estejam 

atingindo os objetivos desejados. Assim, é durante um encontro de serviço que se tem a 

chance de se fazer mudar uma avaliação de qualidade.  

 

2.3.2 Encontro de Serviços 

 
Gronroos (1993) utiliza-se da seguinte argumentação, os encontros de serviço são 

verdadeiros “momentos de oportunidade”, para o prestador de serviço transmitir ao cliente a 

qualidade dos seus serviços. Como em cada encontro de serviço ocorre a interação entre 

cliente e o prestador de serviços, entende-se que neste processo cada participante tem seu 

papel a ser desempenhado como mostra a tríade do encontro de serviço apresentada na Figura 

3, onde se percebe as três partes do encontro e os possíveis conflitos que podem ocorrer.  

Para Bateson (1985), um encontro de serviço satisfatório e efetivo deve tentar 

equilibrar a necessidade de controle em todos os elementos da tríade de serviço. 

 

Figura 3 - A Tríade do encontro de serviço 

 
 Fonte: Adaptado por John E. G. Beterson, (1985, p. 76). 

 

Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2002, p. 225), “na interação em um momento 

verdade o que se procura é buscar um equilíbrio entre as partes participantes do encontro para 

que o resultado seja benéfico a todos”. Todavia, nem sempre isso ocorre e um dos 

participantes passa a dominar a interação com intuito de manter o controle da situação em três 

cenários distintos: 

a) dominado pela organização do Serviço - em busca da eficiência ou da liderança 
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em custos, a organização padroniza e impõe procedimentos operacionais 

rigorosos. Serviços personalizados não estão disponíveis. Ensinam ao cliente o 

que não esperar dos seus serviços. Ex: Mcdonalds; 

b) dominado pelo executor do serviço - o executor limita o escopo do encontro 

para reduzir assim suas ações e conseqüentemente seu desgaste. O executor se 

coloca em uma posição autônoma no processo de atendimento. Ex: Relação 

Médico x Paciente; 

c) dominado pelo cliente - a padronização representa uma oportunidade para os 

clientes controlarem o encontro. O autoatendimento é uma opção que dá aos 

clientes o controle total sobre o serviço, limitando-se apenas ao que esta sendo 

fornecido. Ex: Autoatendimento em posto de gasolina. 

Para Albrecht (1998), o cliente ao receber um serviço passa por uma sequência de 

“momentos verdade” que pertence ao “Ciclo de Serviço”, definindo um fluxo contínuo de 

eventos pela qual o cliente passa na medida em que experimenta o serviço e tem contato com 

os aspectos utilizados na avaliação da qualidade, como mostra a Figura 4. 

 

   Figura 4 – Momento Verdade No Ciclo de Serviço 

 
                Fonte: Autor, adaptação de Albrecht (1998). 

 

Na visão de Albrecht (1998), é durante um momento verdade do ciclo de serviço que o 

cliente entra em contato com qualquer aspecto relacionado ao serviço solicitado: atendentes, 

instalações físicas, sistemas, materiais, formulários e prestadores de serviços, etc. Portanto, as 

falhas na qualidade dos serviços ocorrem dentro de cada momento verdade, o que facilita sua 

identificação e posterior correção. 
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Quanto ao nível de contato Lovelock e Wright (2001), classificam os serviços em três 

níveis de encontro de serviço conforme o grau de interação com o pessoal de serviços e o grau 

de interação com os elementos tangíveis do serviço:  

a) os serviços de alto contato - envolvem significativa interação entre os clientes, 

pessoal de serviços, equipamentos e instalações; 

b) os serviços de médio contato - envolvem menos contato entre os clientes e os 

elementos da operação de serviço; 

c) os serviços de baixo contato - envolvem pouco ou nenhum contato direto entre 

clientes e fornecedores de serviço; 

Como descrito por Fitzsimmons e Fitzsimmons (2002, p. 42), “no caso de um produto 

físico, o consumidor formará suas expectativas de acordo com a imagem real do mesmo, pois 

seu referencial não é abstrato”. Fato este que não ocorre com serviços, pois o consumidor não 

depende da imagem real, mas sim das informações e comunicações passadas através da 

prestação do serviço e também de outras fontes que contribuem para a formação de suas 

expectativas. 

Na visão de Jardim e Costa (2010), a avaliação da qualidade dos serviços deve 

verificar se estão sendo atendidas as expectativas, necessidades e desejos dos interessados: 

clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores. Em outras palavras, a qualidade representa o 

grau de satisfação dos stakeholders. Para os autores, o gerenciamento da qualidade dos 

serviços, torna-se ainda mais complexo e essencialmente dependente das equipes que estão 

em contato direto com o consumidor. Essa complexidade se deve ao fato de o serviço ser algo 

intangível, impossível de armazenar e transportar o que obriga a simultaneidade entre o 

processo de produção e o consumo, assim a idéia de conformidade com especificações é 

substituída pelo sentimento e a experiência de valor proporcionada pelo resultado do serviço. 

Costa e Jardim (2010), ainda alegam que a avaliação da qualidade dos serviços pode 

ser realizada através da medição do grau de satisfação do usuário considerando um conjunto 

de critérios relevantes, sendo esses critérios predominantemente qualitativos e subjetivos.  

Devido à característica de intangibilidade, avaliar o desempenho de serviços é 

considerado na literatura como um desafio. Esse desafio decorre da grande diferença entre 

serviços e produtos. Para avaliar produtos, em geral utilizamos métricas previamente 

definidas, possibilitando inclusive realizar comparações. Por sua vez, avaliar qualidade de 

serviços requer métricas que nem sempre existem ou não são suficientemente precisas. 

 Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2002, p. 250), “a avaliação da distancia entre o 
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serviço esperado e o percebido é um processo rotineiro de retorno de informaçao do cliente, 

praticado pelas principais companhias de serviços”. Realmente, as grandes empresas 

prestadoras de serviço enviam aos seus clientes um questionário para que avaliem a qualidade 

do serviço vivenciado por eles. Nestes questionários são solicitadas informações para 

avaliação entre suas expectativas e o que foi vivenciado por ele no encontro de serviço.  

Portanto, fica claro que é inevitável uma consulta direta aos clientes para avaliação da 

percepção de qualidade de serviço dos usuários.  

 

2.3.3 Dimensões de Avaliação da Qualidade dos serviços 

 
Na visão de Lovelock e Wrigth (2001), os clientes criam expectativas sobre a 

qualidade dos serviços com base em necessidades individuais, experiências passadas, 

recomendações de terceiros e divulgação do fornecedor de serviços. Após o encontro de 

serviço, os clientes realizam uma comparação entre a qualidade esperada e o serviço que 

efetivamente receberam. Assim, caso a qualidade real percebida fique abaixo do nível 

adequado esperado pelos clientes ocorre um gap entre o desempenho do fornecedor de 

serviços e as expectativas do cliente, os gap podem ocorrer durante várias partes do 

desempenho de um serviço. 

Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2002), existem cinco dimensões de qualidade de 

serviços usadas pelos clientes na organização mental das informações sobre a qualidade de 

serviço:  

a) confiabilidade - capacidade de prestar o serviço prometido com confiança e 

exatidão, cumprindo prazos. Zeithaml e Bitner (2006), afirmam que no seu 

sentido mais amplo, a confiabilidade significa que a empresa fornece o serviço 

com base naquilo que foi prometido; 

b) responsividade - disposição para auxiliar os cliente e fornecer o serviço. Deixar 

o cliente esperando por razões não aparentes cria desnecessariamente uma 

percepção negativa da qualidade; 

c) segurança - relacionada ao conhecimento e cortesia dos funcionários, bem 

como sua capacidade de transmitir confiança e confidencialidade. Considera as 

seguintes características: competência para realizar os serviços, cortesia e respeito 

ao cliente, comunicação efetiva com o cliente e a idéia de que o funcionário está 

realmente interessado no melhor para o cliente; 

d) empatia - demonstração de interesse e atenção personalizada aos clientes. 
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Considera as seguintes características: acessibilidade, sensibilidade e esforço para 

entender as necessidades do cliente. A essência da empatia é assumir que os 

clientes são inigualáveis e especiais por meio de um serviço personalizado ou 

formatado individualmente às necessidades de cada um; 

e) aspectos tangíveis - aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e 

materiais para comunicação. Tudo isso proporciona representações físicas da 

imagem dos serviços, a qual será usada pelos clientes, em especial por novos 

clientes, para avaliar a qualidade.  

Segundo Parasuraman et al. (1988), existem dois tipos de qualidade, a qualidade 

percebida e a qualidade objetiva, sendo a segunda mecanicista, envolvendo os aspectos 

objetivos de um produto ou evento e a primeira, humanista, envolvendo aspectos subjetivos, 

relacionados especificamente à experiência.  

Para Parasuraman et al. (1985), a avaliação da qualidade dos serviços é realizada em 

função da diferença entre o valor da medida da expectativa de desempenho para o aspecto 

presentes em cada dimensão e o valor de medida de percepção de desempenho para o mesmo 

aspecto presente em cada dimensão, sendo mostrada na Equação 1. 

 

Qualidade = Expectativa – Desempenho      (01) 

 

Por conseguinte, essa diferença (gap) entre a expectativa e o desempenho, é uma 

medida de qualidade do serviço em relação a um aspecto específico. Estando as dimensões ou 

critérios presentes na avaliação de qualquer serviço, sendo dividida em aspectos que 

delineiam o serviço sob o ponto de vista do cliente que irá julgá-lo. 

O modelo de gap de Parasuraman et al. (1985), é mostrado na Figura 5, onde é 

possível visualizar a forma pela qual o cliente avalia a qualidade do serviço e como as 

empresas podem avaliar analiticamente a qualidade de um serviço prestado. Demonstra as 

influências das várias discrepâncias ocorridas na qualidade dos serviços divididas em dois 

segmentos distintos o contexto gerencial e o contexto do cliente.  
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Figura 5 - Modelo de GAP de qualidade de serviço 

 
               Fonte: Parasuraman (1985). 

 

Para Parasuraman (op. cit.) cada gap é resultante das seguintes comparações:  

a) gap (1) - diferença entre a expectativa do cliente e a percepção da gerência 

sobre essas expectativas; 

b) gap (2) - diferença entre as percepções da gerência e os padrões de qualidade; 

c) gap (3) - diferença entre os padrões de qualidade e os serviços efetivamente 

prestados; 

d) gap (4) - diferença entre promessas anunciadas e o que realmente é oferecido; 

e) gap (5) - resulta dos outros quatro gap, é a diferença entre as expectativas dos 

consumidores e a percepção da qualidade dos serviços oferecidos, utilizado no 

método SERVQUAL. 

Parasuraman et al. (1988), afirmam ainda que as características listadas são válidas 

também para os serviços internos ou clientes internos de uma empresa. Na verdade, o que se 

espera é fazer com que a satisfação dos clientes internos venha a proporcionar incrementos de 

satisfação aos clientes externos. 

Para avaliação da percepção de qualidade de serviço dos usuários, existem vários 

modelos desenvolvidos ou aprimorados para ajudar nessa mensuração. Seth et al. (2004), 

analisou vários modelos de mensuração de qualidade em serviços, onde se destacam os 

modelos: 
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a) SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988), que utiliza 22 aspectos a serem 

analisados distribuídos em 5 dimensões: tangibilidade, confiabilidade, 

receptividade, segurança e empatia, para medir a qualidade do serviço pela 

diferença (gap) entre as expectativas do consumidor em relação a algum 

serviço específico e o desempenho real do serviço; 

b) SERVPERF (Cronin e Taylor, 1992) que utiliza as mesmas dimensões e itens 

do SERVQUAL, mas argumenta que a qualidade dos serviços é mais bem 

mensurada considerando apenas as medidas da percepção dos consumidores 

acerca do desempenho do serviço. Os autores o consideram mais eficiente uma 

vez que reduz diretamente à metade o número de itens a avaliar para 

mensuração de Qualidade de Serviços. 

Na visão de Cronin e Taylor (1992) a qualidade dos serviços é um construto abstrato e 

ilusório, sendo, dessa forma, de difícil mensuração. Existindo uma mistura entre a satisfação e 

a atitude na definição da qualidade de serviço proposta por Parasuraman et al. (1985). Ao 

passo que a satisfação é um antecedente da qualidade do serviço prestado, e, após essa 

descoberta, esses autores testam um método alternativo de operacionalização da qualidade 

percebida de serviço, que se baseia unicamente no desempenho do serviço. Concluindo que a 

ferramenta SERVPERF pode ser melhor para medir a qualidade em serviço baseada no 

desempenho. 

 

2.3.4 SERVPERF 
 

Desenvolvido por Cronin e Taylor (1992), o método SERVPERF tem como princípio 

a percepção de desempenho dos serviços. Em outras palavras, o instrumento possibilita 

analisar o nível de satisfação dos clientes com o desempenho dos serviços oferecidos e não 

com o nível da qualidade percebida. Para o autor, a qualidade é conceituada mais como uma 

atitude do cliente com relação às dimensões da qualidade, e que não deve ser medida por meio 

das diferenças entre expectativa e desempenho, e sim somente como uma percepção de 

desempenho. Pois o que realmente interessa é o resultado, pois a expectativa de qualidade dos 

serviços não tem a mesma influência nas intenções de compra que a satisfação do cliente. 

Dentro das pesquisas realizadas por Cronin e Taylor (1992), em diferentes setores e 

tipos de atividades, os autores acabaram optando pelo modelo SERVPERF com o argumento 

de que essa ferramenta se mostra mais adequada para a avaliação do desempenho em serviços 
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se comparado ao SERVQUAL, alegando em seus estudos que a avaliação do serviço a partir 

da avaliação do desempenho da empresa é o método mais adequado para avaliar e medir a 

qualidade do serviço prestado. Esta relação trata-se da percepção do cliente em relação ao 

desempenho do serviço prestado e pode ser identificada de forma mais eficiente pelo modelo 

SERVPERF. 

Na visão de Paladini (2012), o SERVPERF leva em consideração as premissas da 

qualidade total, pelo qual a gestão da qualidade é vista não apenas através dos resultados 

obtidos, mas de uma forma ampla envolvendo todos os funcionários e todo o processo 

produtivo para o atendimento do cliente. 

Para Gronroos (1993), o método permite que as empresas obtenham um feedback 

sobre a qualidade percebida pelos serviços que a empresa oferece aos seus clientes  

O método SERVPERF proposto por Cronin e Taylor (1992) considera que os 22 itens 

mostrados no Quadro 3 e que representavam as dimensões da qualidade dos serviços 

propostas anteriormente por Parasuraman et al. (1988) na escala SERVQUAL, estavam 

suficientemente fundamentados.  

 

      Quadro 3 – Aspectos utilizados na Escala Servqual (Continua) 

Item Descrição do aspecto 

1 Equipamentos modernos.  
2 Instalações físicas são visualmente atrativas.  
3 Os empregados são bem vestidos e asseados.  
4 A aparência das instalações físicas é conservada de acordo com o serviço 

oferecido.  
5 Quando algo é prometido em certo tempo é cumprido.  
6 Quando há algum problema com a empresa, ela é solidária e o deixa seguro.  
7 Tem confiabilidade.  
8 Fornece o serviço no tempo prometido.  
9 Mantém seus registros de forma correta.  
10 Informa exatamente quando os serviços serão executados.  
11 Recebe serviço imediato.  
12 Empregados estão sempre dispostos a ajudar os clientes.  
13 Empregados não estão sempre ocupados para responder aos pedidos dos 

clientes.  
14 Empregados são confiáveis.  
15 O sentimento de segurança em negociar com os empregados da empresa.  
16 Empregados são educados.  
17 Suporte adequado da empresa para cumprir suas tarefas corretamente.  
18 Atenção individual.  
19 Empregados dão a você atenção especial.  
20 Empregados sabem das suas necessidades.  
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     Quadro 3 – Aspectos utilizados na Escala Servqual (Conclusão) 

Item Descrição do Aspecto 
21 Os objetivos da empresa são os seus objetivos.  
22 Horário de trabalho conveniente.  

      Fonte: Parasuraman e Berry (1988). 

 

Cronin e Taylor (1992) argumentam que o instrumento SERVPERF é mais sensível 

em retratar as variações de qualidade em relação às outras escalas testadas, com a vantagem 

adicional de reduzir o tamanho do instrumento de pesquisa.  

Como vantagens, Miguel e Salomi (2004) argumentam que as escalas SERVPERF e 

SERVQUAL são viáveis para medir a qualidade do serviço, não sendo identificadas restrições 

quanto aos coeficientes de confiabilidade e validade, destacando vantagens no uso da escala 

SERVPERF em função do menor número de questões a serem respondidas pelos clientes, por 

utilizar apenas uma fase. Esse cenário torna o instrumento estatisticamente mais confiável, 

pois a qualidade é avaliada em um único momento após a prestação do serviço, ou seja, a nota 

da avaliação é a própria percepção de desempenho impetrada pelos consumidores  

Loures (2009) alega que o modelo SERVQUAL fornece um “esqueleto” básico por 

meio do seu formato de expectativas e percepções que inclui sentenças para cada uma das 

cinco dimensões da qualidade de serviço. Esse “esqueleto” pode ser adaptado quando 

necessário e complementado para atender as necessidades de cada pesquisa.  

Para Salomi et al., (2005) o modelo SERVPERF se destaca em relação ao modelo 

SERVQUAL como instrumento de avaliação de desempenho em clientes internos por possuir 

um menor número de questões, se comparado ao modelo SERVQUAL. Em outras palavras, o 

entrevistado leva menos tempo para responder às questões, o que contribui para a não 

desmotivação dos respondentes, como quando se deparam com questionários mais extensos. 

  

2.4 Considerações 

 

Obter medidas de desempenho é dispor de um excelente instrumento para orientação 

das estratégias de uma organização. Desta forma, conforme o exposto até aqui, pode-se 

concluir pela importância de se compreender, ainda que de forma geral, a avaliação da 

qualidade dos serviços, suas características predominantes e as diferenças básicas entre uma 

avaliação na perspectiva da qualidade do serviço e uma avaliação na perspectiva do 

desempenho do serviço por parte do cliente. 
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 Sendo ainda demonstrado que o modelo SERVPERF apresenta os atributos 

necessários para avaliação em relação às medidas de desempenho na prestação de serviços.  
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3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

 
Este capítulo faz um alinhamento dos conceitos abordados no Capítulo 2 com conceitos 

inerentes a Tecnologia da Informação e Gerenciamento de Serviços de TI sempre voltados 

para a expectativa e a percepção de desempenho na perspectiva dos usuários dos serviços de 

suporte de TI. 

 

3.1 Evolução da Tecnologia da Informação 
 

No Brasil, ao final dos anos 50 e 60 utilizava-se o computador para automação dos 

serviços considerados repetitivos nas áreas contábeis e administrativa das organizações. 

Cestari Filho (2011) afirma que com o desenvolvimento da eletrônica e dos equipamentos de 

informática, foi possível utilizar os computadores visando à melhoria da eficiência e 

produtividade, gerando assim várias mudanças nos segmentos corporativos das 

organizações.A evolução da TI no Brasil pode ser vista na Figura 6. 

 
        Figura 6-Evolução da TI no Brasil 

 
                   Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Na visão de Cruz (2008), foi na a década de 70 que as empresas começaram a investir 

na utilização dos computadores como forma de agilizar o trabalho por meio do uso da 

tecnologia que surgia como promissora. Para De Sordi (2008) a TI aplicada ao negócio 

aconteceu realmente na década de 60, com a introdução de máquinas de grande porte, 

chamadas de mainframes. 

Cestari Filho (op. cit.) argumenta que nos anos 70 predominava a administração 

centralizada e todas as decisões de informática eram tomadas pelos gerentes dos Centros de 

Processamento de Dados (CPD), subordinados aos setores financeiros e que tinham 
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competência essencialmente técnica, muitas vezes alheia as necessidades e estratégias da 

organização, seu foco era o desenvolvimento de sistemas para atividades puramente 

administrativas, não eram considerados os benefícios que a informatização trazia para 

empresa, por conseguinte, muitas vezes era considerada como um setor apenas gerador de 

custos, ou seja, era vista como um mal necessário. 

Para Reinhard (1996, p. 5), “a TI nas décadas de 1970 e 1980 trabalhava a informação 

de uma maneira fácil e rápida, integrando departamentos e processos, assim, tornou-se uma 

ferramenta que originava um diferencial”. Nesse momento, o uso da TI passava a exigir novos 

conhecimentos dos gestores que precisavam demonstrar habilidade no tratamento de grande 

número de informações vindas de vários setores das organizações. 

Na visão de Cestari Filho (2011), foi após os anos 80 iniciou-se a revolução da 

informação, ocorrendo às principais mudanças, principalmente com o uso de computadores na 

automação de escritórios, passando o termo Tecnologia da Informação (TI) a ser usado, que 

por sua vez trouxe consigo a difusão do uso dos gerenciadores de banco de dados, dominando 

o mercado pelo baixo custo dos softwares.  

  Já para Porter & Millar (1985), TI é considerada todas às formas que processam 

informação, entre elas os computadores, tecnologia de comunicações, automação e outros. 

Cestari Filho (op. cit.) afirma que os primeiros desafios da TI no inicio da década de 

80 surgiram em decorrência dos seguintes fatos: 

a) os computadores eram incompatíveis entre si, dificultando a integração dos 

sistemas; 

b) insuficiência na capacidades das memórias; 

c) passava-se a exigir respostas em tempo-real, com respostas a medidas que as 

transações eram efetuadas; 

d) maior exigência na qualidade das redes que interligavam os computadores.  

Em Cartwright (2005, p. 38) vamos encontrar o seguinte esclarecimento, “a TI é a 

sinergia entre computadores e dispositivos de comunicações e constitui uma parte importante 

do mundo moderno”. 

Cestari Filho (op. cit.), ainda argumenta que na década de 90 os terminais dos 

mainframes foram substituídos por microcomputadores que desempenham o papel de estação 

de trabalho, tornando a interface homem computador mais amigáveis, nesse período a 

informática começa a ser utilizada por empresas de pequeno e médio porte. 

Os recursos financeiros gastos em TI passam agora a serem vistos como investimentos 
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e vantagem competitiva, tendo como missão prover a inovação tecnológica para o negócio.  

Bartolomé & Aliaga (2005, p.2) definem TI como sendo “o conjunto de meios e 

serviços que permitem recolher, armazenar e transmitir a informação com auxilio de meios 

eletrônicos”. 

Esta revolução possibilitou a aceleração no processo de globalização dos mercados 

causando mudanças e transformações nos processos de troca e de criação de valor.  

Cestari Filho (2011) afirma que o aumento da complexidade dos ambientes de TI 

tornou-se um grande desafio para os gestores e técnicos envolvidos no suporte aos recursos de 

TI, pois as respostas às necessidades dos negócios passam a ser extraídas dos recursos de TI e 

da estratégia de negocio da organização, aumentando assim a troca de informações nos 

relacionamentos entre organização e parceiros de negócios. Exigindo dos profissionais de 

informática novas características como flexibilidade e a abertura para entender a organização 

como um único sistema, tornando os aspectos técnicos apenas insumos para tomada de 

decisão, devendo ser considerada a experiência e habilidades de cada um e sua capacitação 

torna-se condição para obtenção de melhores resultados. Ao passo que, com a sua evolução, a 

TI passou a fazer parte da gestão dos negócios, que por sua vez trouxe consigo um novo perfil 

de clientes ou usuários de serviços de TI, provocando o aprimoramento dos profissionais 

envolvidos na oferta desses serviços. Os departamentos de TI passaram a ter um caráter 

imprescindível nos negócios, porém a visibilidade da qualidade do departamento quanto ao 

serviço pouco evoluiu. 

Turban et al. (2004) fundamentam a TI nos seguintes componentes:  
a) hardware com seus dispositivos e periféricos;  

b) software e seus recursos, sistemas de telecomunicações e gestão de dados e 

informações; 

c) o recurso humano, pois mesmo não fazendo parte da TI, esta tecnologia não 

teria utilidade. 

Segundo Cruz (1998, p. 20), “TI pode ser todo e qualquer dispositivo que tenha 

capacidade para tratar dados e ou informações, tanto da forma sistêmica como esporádica, 

tanto aplicada ao produto, como aplicada no processo”. 

Rezende e Abreu (2003, p. 31), ainda alegam que “TI são recursos tecnológicos e 

computacionais para geração e uso da informação”. 

Por fim, Cestari Filho (2011) afirma que a TI passou a ser um fator crítico de sucesso 

para as organizações, saindo do tratamento técnico e isolado, passando a ser incorporada na 
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estratégia da empresa para alcançar seus objetivos, pois utiliza a TI como vantagem 

competitiva, deixando de lado a obtenção de vantagens apenas com a redução de custos 

através da automação e passa a considerar também o aumento da eficiência dos processos 

através da melhoria na qualidade das informações e sua disponibilidade na tomada de 

decisões. 

Em resumo as informações são tratadas como elemento de fundamental importância 

para o funcionamento das organizações, com ênfase para atividades de gestão que utilizam a 

TI a seu favor. 

 

3.2 Benefícios da Tecnologia da Informação 
  

Quantos aos benefícios, para Albertin e Albertin (2008, p.280), “os mesmos podem ser 

relacionados ao custo, produtividade, flexibilidade, qualidade e inovação, sendo entendido 

como a oferta que a tecnologia traz para as organizações”. Por sua vez, o aproveitamento 

dessa oferta deve ser medido pelos solicitantes e usuários, e verificado se realmente estão se 

transformando em benefícios para o negócio da organização. 

Complementa Gibson (1988, p. 67), “os benefícios de TI podem ser relacionados 

através da matriz eficiência, eficácia e transformação em relação a seus beneficiários, o 

indivíduo, a unidade funcional e a organização toda”. 

Na visão de Albertin e Albertin (2008, p. 276), “a TI é um dos componentes mais 

importantes do ambiente empresarial atual, e as organizações brasileiras têm utilizado ampla e 

intensamente essa tecnologia, tanto em nível estratégico como operacional”. 

 Turban et al. (2004, p. 463) esclarecem que “as capacidades relacionadas a TI estão 

avançando e crescem cada vez mais, permitindo novas e maiores aplicações em TI, 

possibilitando às empresas melhorar sua eficácia e eficiência”. 

Para Cestari Filho (2011), a TI passa a ter como missão prover a inovação tecnológica 

para os negócios, aumentando a competitividade e melhorando a adaptação das organizações 

no novo cenário econômico mundial, principalmente quanto à forma das empresas se 

relacionarem com o mercado, impulsionada pela grande onda da Internet, que passa a acelerar 

a dinâmica dos negócios, ao passo que as estratégias passam a ter foco no consumidor final e 

no conhecimento, principalmente depois que empresas tradicionais passam a fazer parte deste 

processo.   

Castells (2003) utiliza-se da seguinte argumentação quanto aos benefícios da TI, as 

empresas aos poucos foram descobrindo os benefícios desta mudança e alternativas de 
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conduzirem seus negócios desenvolvendo formas inovadoras de se relacionar com outras 

empresas no mercado, através de novas estratégias de negócios. 

Como caracteriza Tavares (2000) a informação torna-se o ativo de maior valor para as 

organizações, por ser imprescindível, passando a apoiar a tomada de decisão e servindo de 

apoio para a gestão estratégica. O que deixa claro a importância da disponibilidade dos 

recursos de TI, mecanismos capazes de realizar a coleta, o tratamento e a difusão dessa 

informação de forma rápida e eficiente. 

Para Cash Junior et al. (1994), TI pode ser definida como sendo o conjunto de recursos 

existentes capazes de manipular dados. Portanto, compõem a TI os recursos de softwares e 

hardwares utilizados no tratamento da informação, por conseguinte devem ser administrados 

de forma a trazer benefícios a organização. 

Como caracterizam Laudon e Laudon (2005), a TI contemporânea vai além do 

computador isolado, englobando as redes de comunicação, impressoras e copiadoras 

inteligentes, estações de trabalho, processamento de imagens, gráficos multimídia e 

comunicações em vídeo. Sendo de grande importância o papel do setor de suporte de TI para 

os usuários inseridos neste novo cenário, garantindo a utilização dos recursos tecnológicos e 

suprindo as necessidades de infra-estrutura exigidas pelo tipo de negócio da organização, ou 

seja, as aplicações ou softwares, o hardware e as redes de comunicação. 

  De fato, Rezende (2003) afirma que a TI deve atender às necessidades das atividades 

operacionais, gerenciais e estratégicas das organizações, tornando-se uma ferramenta 

essencial para auxiliar na tomada de decisão e, consequentemente, para atingir seus objetivos. 

  É fundamental que a TI esteja focada na inovação tecnológica, buscando sempre um 

melhor desempenho e a satisfação dos seus usuários. Entretanto, os recursos dos 

investimentos em TI devem estar alinhados com o planejamento estratégico da organização, 

evitando assim desperdício de recurso.  

Para Beal (2002), o desempenho da área de TI em uma organização não deve 

considera apenas a eficiência e eficácia, mas sua efetividade e economicidade em relação à 

estratégia de negócio da organização, forçando a utilização de um Gerenciamento de Serviços 

de TI que maximize e se perceba o retorno dos investimentos efetuados em Tecnologia da 

Informação. 

Por fim, o aprimoramento dos processos, a qualidade de serviço e o alinhamento 

estratégico dos serviços de TI ao negócio, surgem como melhores práticas a serem adotadas, 

deixando de lado o método da tentativa e erro adotado em muitas organizações. 

 



 
44 

3.3 Serviços de TI 
 

Com o grande crescimento do número de usuários, o gerenciamento do setor de TI 

torna-se cada vez mais complexo, surgindo à necessidade de uma gestão focada nos objetivos 

e alocação eficiente dos recursos disponíveis. 

Para Sortica et al. (2004), esta necessidade de gerenciamento provocou a busca por 

metodologias e práticas para viabilizar o gerenciamento de um ambiente de TI, geralmente 

complexo pela quantidade de tecnologias existentes e pela baixa tolerância a falhas, 

necessitando de um uso racional de recursos financeiros, tecnológicos e humanos. Ter a 

melhor tecnologia não significa estar utilizando esta tecnologia de forma confiável, pois o 

gerenciamento do serviço orientado ao profissional e as suas responsabilidades é que agrega 

confiabilidade e qualidade aos serviços oferecidos. 

Assim, de acordo com Kakabadse e Kakabadse (2001), para atender a esta nova 

demanda, as grandes empresas usuárias de TI passam a aplicar regras análogas a outros 

serviços prestados, dando início ao movimento para qualificação dos serviços prestados pela 

TI. 

Quando se fala em serviços, entende-se como uma atividade com objetivo de suprir 

necessidades. Do ponto de vista do itSMF-International o processo de prover um serviço é 

uma combinação de produção e uso, onde cliente e fornecedor interagem simultaneamente. 

Permeando todos os processos que envolvem o negócio de uma organização. Sendo utilizada 

por diferentes pessoas e de setores diferentes, operando computadores e sistemas dos mais 

diferentes tipos. Certamente, uma falha na área de TI pode ocasionar enormes prejuízos. Por 

certo, a prestação de serviços de suporte de TI passa a ter então papel fundamental na 

realização do negócio da organização. 

Por outro lado o produto entregue pela área de suporte de TI é intangível, uma vez que 

é um ou mais serviços, assim, a sua qualidade deve ser percebida, ou seja, deve trazer 

satisfação ao usuário. 

Já do ponto de vista de Sommerville (2003), a qualidade dos serviços de TI é um 

conceito complexo, pois um serviço entregue pode atender os requisitos, porém, os usuários 

podem não considerá-lo um serviço de alta qualidade. Assim, percebe-se que a qualidade está 

atrelada aos processos que envolvem a gestão dos serviços de TI, ao próprio serviço prestado 

e à percepção que o usuário tem quando da realização desses serviços. Segundo Fitzsimmons 

e Fitzsimmons  (2002, p. 77), “em serviços o processo é o produto”. Desta feita, o sucesso das 

inovações tecnológicas, particularmente para função de atendimento, depende da aceitação do 
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cliente e essa aceitação requer o aprendizado de novas habilidades. Devendo essa participação 

dos clientes no processo de serviço e suas necessidades serem consideradas antes de se 

efetivar qualquer mudança na prestação do serviço. 

Em Fitzsimmons e Fitzsimmons (Op. cit.), vamos encontrar o seguinte esclarecimento, 

a inovação é uma destruidora da tradição, por isso impõe um planejamento cuidadoso para 

assegurar o sucesso. Então, como clientes internos, os servidores de qualquer organização 

devem sempre ser capacitados, quando houver mudança tecnológica na oferta de um serviço.  

Assim, ao considerar um processo de melhoria continua, deve ser identificado quem 

são os usuários e quais as suas expectativas e necessidades, fortalecendo o relacionamento da 

área de TI com os mesmos e garantindo que a qualidade dos serviços será percebida à medida 

que se entrega o que é esperado. 

Para Magalhães (2007, p. 45), “não existe uma única definição de serviço”. Desta 

feita, e com objetivo de subsidiar a elaboração de uma definição pertinente à área de TI, 

contribui com este trabalho listando cinco definições: 

a) atividades, benefícios ou satisfações que são colocadas a venda proporcionados 

em conexão com a venda de bens (American Marketingo Association, 1960); 

b) quaisquer atividades colocadas à venda que proporcionem benefícios e 

satisfação valiosa; atividades que o cliente prefira ou não possa realizar por si 

próprio (Bessom, 1973); 

c) uma atividade colocada a venda que gera benefícios e satisfações, sem levar a 

uma mudança física na forma de um bem (Stantion, 1974); 

d) qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer a outra, que seja 

essencialmente intangível e que não resulte propriedade de alguma coisa. Sua 

produção pode ou não estar ligada a um produto físico (Kotler, 1988); 

e) serviço ao cliente significa todos os aspectos, atitudes e informações que 

ampliem a capacidade do cliente de compreender o valor potencial de um bem 

ou serviço essencial (Uttal e Davidson, 1991). 

Percebe-se então que o serviço é sempre executado por uma pessoa ou algo, é 

intangível, é produzido à medida que é consumido, e não existe estoque de serviço por não 

poder ser armazenado. 
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3.4 Serviço de Suporte de Infraestrutura de TI em uma IFES 

 
Para Meneses (2001), as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

desempenham papel central no desenvolvimento científico e tecnológico do país, respondendo 

por cerca de 90% da produção científica brasileira e pela formação de profissionais nas mais 

diversas áreas do conhecimento. Entre as IFES estão universidades, instituições isoladas e 

centros de ensino tecnológico.  

Turban (2009) afirma que a forma de gerir a administração pública torna-se 

semelhante à gestão privada no momento em que se faz necessária a tomada de decisões 

baseada em dados quantitativos. Dessa forma, os gestores podem analisar o desempenho 

anterior que servirá de base para buscar as melhorias necessárias das ações já implantadas, 

aprimorando assim a tomada de decisão, tornando a administração pública mais eficiente.  

Gouveia e Ranito (2004) utilizam-se da seguinte argumentação, a informação, sendo 

um dos principais motores da atividade humana, é a principal causa da existência das 

organizações, pois independentemente de sua natureza, tamanho ou atividades ela precisa de 

informações para poder executar e prosseguir a sua missão cumprindo os seus objetivos. 

Assim, os recursos de TI são instrumentos essenciais para o aperfeiçoamento da oferta de 

serviços prestados pelo governo, servindo para o fortalecimento dos mecanismos utilizados 

para conferir transparência, governança e responsabilização da administração pública. 

Do ponto de vista de Beal (2002), o principal benefício que a tecnologia da 

informação traz para as organizações é a sua capacidade de melhorar a qualidade e a 

disponibilidade de informações e conhecimentos importantes para a empresa, seus clientes e 

fornecedores. Os sistemas de informação mais modernos oferecem às empresas oportunidades 

sem precedentes para a melhoria dos processos internos e dos serviços prestados. Portanto, 

podemos afirmar que para uma IFES, a TI oferece melhoria em suas atividades 

administrativas e acadêmicas.  

Silva e Oliveira (2004) afirmam que a TI não se restringe a equipamentos (hardware), 

programas (Softwares) e comunicação de dados. Devendo ser considerado o planejamento de 

informática, o desenvolvimento de sistemas, o suporte a software e suporte ao hardware.  

Sendo portanto o suporte a software e o suporte ao hardware fundamentais para 

manutenção da infraestrutura de TI responsável por manter disponíveis as informações, como 

mostra a Figura 7, demonstrando sua dependência e relação com a tomada de decisão, 

legislação, transparência pública, atividades administrativas e acadêmicas, no contexto de 

uma IFES. Assim, a TI, área essencialmente prestadora de serviços, assume um papel 
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fundamental na conquista de diferencial competitivo por partes das organizações. Desta 

forma, quanto mais presente os recursos de TI estiverem presentes nestas organizações, maior 

é a responsabilidade da área de suporte de infraestrutura de TI em prover serviços de 

qualidade.  

 
Figura 7 - Suporte de Infraestrutura de TI 

 
Fonte: Autoria própria. 
 
 

 De acordo com Byrne (1991), as empresas utilizam sistemas de medição de qualidade 

e produtividade para:  

a) facilitar a comunicação;  

b) identificar áreas que precisam ser melhoradas;  

c) obter dados que ajudam a entender problemas; 

d) avaliar alternativas; acompanhar progressos na direção de metas;  

e) quantificar e informar resultados de melhorias;  

f) fornecer feedback do desempenho obtido para os clientes;  

g) além de, é claro, alimentar as análises estatísticas.  

Para Ward (1996, p. 59), “medidas selecionadas adequadamente fornecem a base 

necessária para atuação de um processo, uma vez que apóiam análises eficazes das atividades 

monitoradas e são essenciais para qualquer esforço direcionado à melhoria de qualidade”.  

Em Byrne (1991) vamos encontrar o seguinte esclarecimento, as medidas de qualidade do 

serviço devem englobar dois tipos de medidas: as “essenciais” e as de “valor agregado”. As 

essenciais são os indicadores de produtividade e as de valor agregado são os indicadores de 

qualidade.  

Para atingir suas metas, uma IFES necessita gerar indicadores que possam mensurar 

níveis de qualidade de todas as suas atividades. Desta feita, para obter ganhos na realização 
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das atividades de suporte de infraestrutura de TI, é necessário monitorar essa tarefa tornando 

possível a mensuração das necessidades para a garantia e consistência do processo. Devendo 

ainda ser considerada um processo contínuo, utilizando metodologias sistemáticas que 

permitam uma análise dos problemas que afetam os resultados, identificando as causas de 

possíveis problemas que permitirão a elaboração de um plano de ação para combater esses 

desvios através de um processo de melhoria contínua. 

 

3.5 Melhoria contínua para serviços de TI - ITIL e ISO/IEC 20.000  
 

Como caracteriza Magalhães (2007), o gerenciamento de serviços de tecnologia da 

informação é considerado uma ferramenta com objetivo de se adotar uma postura proativa em 

relação às exigências no atendimento das necessidades de uma organização, contribuindo 

dessa forma para a geração de valor por parte da TI. Por conseguinte, esse gerenciamento visa 

alocar os recursos de forma adequada, fazendo com que a qualidade do conjunto seja 

percebida pelos usuários e clientes, evitando-se problemas na entrega e na operação dos 

serviços de Tecnologia da Informação.  

Então, foram desenvolvidas ao longo do tempo boas práticas para o gerenciamento de 

serviços de TI como a ITIL (Information Technology Infrastructure Library) e a Norma 

ISO/IEC 20.000. 

 

3.5.1 ITIL - Information Technology Infrastructure Library 
 

Em Cestari Filho (2011), vamos encontrar o seguinte esclarecimento, em meados de 

1980, o Office Government of Commerce (OGC) realizou uma pesquisa selecionando dentre 

as empresas que tinham sucesso na implantação gerenciamento e manutenção da TI, uma 

coletânea de boas praticas que apresentaram resultados positivos orientando as organizações 

pelo melhor caminho dentro da TI. Mais tarde essas boas práticas seriam compiladas se 

tornando a biblioteca de gestão de infra-estrutura de Tecnologia da Informação, a Information 

Technology Infrastructure Library (ITIL).  

Segundo Magalhães (2007), uma pesquisa realizada pela International Network 

Service com 194 organizações demonstrou que o conjunto de boas pratica ITIL era a mais 

utilizada para o gerenciamento de serviços de TI no mundo quando se trata de código aberto, 

conforme pode ser observado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Práticas utilizadas para Gerenciamento de serviço de TI no mundo. 

 
  Fonte: Magalhães (2007). 
 
 

Como metodologia utilizada no processo de melhoria continua, a ITIL recomenda o 

PDCA (Plan, Do, Check e Act) criada por William Edwards Deming (2003), sendo utilizado 

com objetivo de aperfeiçoar custos e o gerenciamento dos serviços de TI. O ciclo de PDCA 

deve ser executado para identificar e agir no processo de melhoria contínua sobre todas as 

fases do ciclo de vida dos serviços, tendo como foco principal a qualidade. Dessa forma e 

considerando que um serviço não é estático, podendo ser considerado de qualidade hoje, e no 

dia seguinte não, principalmente se considerada a demanda dos usuários que aumenta a cada 

dia, o ciclo de vida de um serviço deve ser avaliado constantemente e se necessário deve-se 

repensar e implantar novas a estratégias para o serviço. 

Para Magalhães (2007), a ITIL contém um conjunto de melhores práticas para a 

identificação de processos de TI e o alinhamento dos seus serviços às necessidades da 

empresa, mostrando uma abordagem qualitativa para o uso econômico, eficaz e eficiente da 

infraestrutura de TI. O processo de melhoria da qualidade tem com principal característica os 

esforços coletivos e coordenados de melhoria contínua dos serviços de TI prestados para a 

organização, baseado na introdução de melhorias passíveis de medição de seus resultados em 

áreas especifica, visando alcançar um novo patamar de desempenho, base para as próximas 

melhorias, como demonstra a Figura 8. 
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Figura 8 – Processo de Melhoria Continua da ITIL 

 
              Fonte: Magalhães (207, p. 58). 
 
 

Magalhães (2007), ainda argumentam que por ser um padrão aberto e trazer um grande 

enfoque em qualidade, o ITIL passou a ser adotado pelas organizações europeias privadas, 

pois era possível utilizá-lo em conjunto com a ISO 9000 e o modelo de referência da 

European Foundation of Quality Management (EFQM). Passando em seguida a ser utilizado 

pelos países da América do Norte, tornando-se um “padrão de fato” na área de serviços em 

tecnologia da Informação. Atualmente ele é conhecido e adotado por organizações públicas e 

privadas em países de todo mundo. 

Na opinião de Fernandes e Abreu (2008, p. 272),  
a Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é um agrupamento das 
melhores práticas utilizadas para o gerenciamento de serviços de tecnologia da 
informação de alta qualidade, obtidas em consenso após décadas de observação 
prática, pesquisa e trabalho de profissionais de TI e processamento de dados em todo 
o mundo.  
 

Para Cestari Filho (2011, p. 6), “o Gerenciamento de Serviços de TI é um instrumento 

que permite a adoção de um comportamento proativo em relação ao atendimento das 

necessidades da organização, contribuindo para evidenciar a sua participação na geração de 

valor”. Permitindo assim a alocação adequada dos recursos disponíveis e o gerenciamento de 

forma integrada. Portanto, o usuário percebe a qualidade do processo como um todo e 

principalmente evita a percepção de problemas na entrega do serviço.  

Na visão de Fernandes e Abreu (2008), o valor de um serviço é percebido pelo cliente 

através de duas variáveis: 

a) utilidade – o serviço possui o desempenho desejado ou a redução das restrições 

de desempenho; 

b) garantia - disponibilidade, capacidade, continuidade e segurança suficientes 

para o uso. 
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Magalhães (2007), ainda argumenta que no contexto do Gerenciamento de Serviços de 

TI, esta percepção de valor pode ser medida através de quatro parâmetros: 

a) alinhamento estratégico com o negócio – grau em que o serviço de TI está 

alinhado com as atuais e futuras necessidades do negócio; 

b) custo – valor monetário necessário para disponibilização do serviço de TI e em 

cada interação; 

c) qualidade – nível de atendimento do serviço de TI em relação aos Acordos de 

Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) e Acordos de Nível 

Operacional (Operational Level Agreement – OLA), estabelecidos 

externamente e internamente, respectivamente; 

d) independência em relação ao tempo – capacidade da área de TI em reagir a 

demandas de suporte e em atender as mudanças planejadas em relação aos 

serviços de TI disponibilizados. 

Do ponto de vista de Cestari Filho (2011), para maximizar o valor dos serviços de TI, 

o Gerenciamento de Serviços de TI deve envolver a integração e gestão de três elementos 

básicos de um serviço de TI entre si (pessoas, processos e tecnologia), juntamente com os 

objetivos estratégicos definidos pela organização, como demonstra a Figura 9. Garantindo que 

a equipe de TI (pessoas) execute e gerencie os processos de forma que os serviços de TI 

(tecnologia) possam ser entregues dentro dos padrões acordados com a área de negócios (em 

termos de custo, qualidade e desempenho) e atendendo aos objetivos estratégicos da 

organização. 

 

Figura 9 – Serviços de TI – Integração dos componentes 

 
               Fonte: Magalhães e Pinheiro (2007). 
 

Cestari Filho (2011) argumenta que para se chegar à integração entre pessoas, 
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processos e tecnologia, de forma alinhada aos objetivos estratégicos, é necessário estabelecer 

uma “Fronteira de Eficiência”. Caracterizada por uma representação gráfica onde se 

estabelece uma relação entre onde se quer chegar (ponto A) e o status atual (ponto B), 

estabelecendo assim um plano de ação que conduzirá a transformação do desempenho atual 

no desempenho desejado, conforme verificado na Figura 10. 

 

            Figura 10 – Fronteira da Eficiência 

 
            Fonte: Cestari Filho (2011). 
 

Complementa Cestari Filho (op. cit.), as boas práticas contidas na ITIL buscam 

equilibrar as necessidades dos usuários dos serviços com a capacidade disponível e os custos 

definidos pelo negócio. O que significa dizer que, setores diferentes podem exigir 

disponibilidade de serviços diferentes para desempenhar suas atividades. O Gerenciamento de 

Serviços de TI busca garantir a entrega dos serviços de TI dentro do acordado com as áreas de 

negócios da organização, em termos de custo e de nível de desempenho, sem deixar de lado 

os objetivos estratégicos previamente definidos para o serviço, executando assim o 

gerenciamento dos diversos processos de TI.  

 Como descrito por Magalhães (2007), uma vez estabelecido um plano de ação, é 

necessário que se garanta mecanismos adequados para o Gerenciamento dos Serviços de TI, 

haja vistas a extrema necessidade de controlar os processos e como eles afetam o desempenho 

dos serviços disponibilizados para a organização, evoluindo assim em sua maturidade.  

Na visão de Cestari Filho (2011), o conjunto de melhores práticas contidas na ITIL 

proporciona a identificação de processos da área de TI e o alinhamento dos seus serviços às 

necessidades da organização. Ao passo que promove uma abordagem qualitativa para o uso 

da infraestrutura de TI, tornando-se eficiente na entrega e suporte dos serviços oferecidos. A 

utilização das melhores práticas contidas nos cinco livros da ITIL, mostrados na Figura 11, 

permite a implantação de um Gerenciamento de Serviços de TI que tem como princípios o 

Ciclo de Vida do Serviço e a contínua mensuração da melhoria da qualidade dos serviços a 
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partir da perspectiva do negócio e do cliente. Cada um dos livros descritos a seguir, atende a 

necessidades estratégicas ou operacionais. Sendo uma estrutura utilizada no planejamento de 

processos, papéis e atividades, proporcionando ainda os relacionamentos entre eles e como a 

comunicação deve acontecer. Seu foco principal é a disponibilidade de infra-estrutura de TI, 

através do gerenciamento dos processos que envolvem a gestão dos serviços. 

 
Figura 11: O Núcleo ITIL 

 
              Fonte: Cestari Filho (2012). 
 

 Desta forma, Cestari Filho (2011) caracteriza os cinco livros em sua versão 

mais atualizada (ITIL V3):  

a) estratégia do serviço - prevê e conceitua um conjunto de serviços que ajuda o 

negócio a alavancar seus objetivos, ou seja, onde são tomadas as decisões 

estratégicas relacionadas aos serviços que vão ser desenvolvidos; 

b) desenho do serviço - desenha ou projeta os serviços para obtenção dos 

objetivos de utilidade e de garantia. Basicamente projeta o que a estratégia 

decidiu; 

c) transição do serviço - move os serviços para o ambiente de produção. Os 

serviços são desenvolvidos, testados e liberados de forma controlada; 

d) operação do serviço - gerencia os serviços em produção para assegurar que 

seus objetivos de utilidade e de garantia sejam alcançados, ou seja, gestão 

sobre os processos do dia-a-dia que mantém os serviços funcionando; 

e) melhoria contínua de serviço - avalia os serviços e identifica como melhorar 

sua utilidade e garantia do suporte aos objetivos do negócio. 
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Segundo Cater-Steel e Pollard (2008) a implementação de um projeto ITIL deve variar 

de acordo com as necessidades da organização e setor de atividade. Estas variações têm uma 

forte influência na satisfação do cliente e na qualidade do serviço. Sendo, portanto, um 

modelo de boas práticas que tem como objetivo aperfeiçoar a qualidade e eficiência dos 

serviços de TI.  

Para Cestari Filho (2011), os cinco processos do ITIL se relacionam através de cada 

estágio do ciclo de vida do serviço com orientações para uma abordagem integrada de 

gerenciamento de serviços, sendo tudo norteado por práticas subjacentes de melhoria contínua 

de serviço baseadas no ciclo PDCA. 

 

3.5.2 Ciclo PDCA e as Ferramentas de Qualidade 
 

Segundo Agostin Netto (2006), o conceito do ciclo PDCA nasceu no escopo do TQM 

(Total Quality Management) como uma ferramenta que melhor representava o ciclo de 

gerenciamento de uma atividade. As primeiras contribuições para o seu desenvolvimento 

foram feitas por Walter Shewhart na década de 20. Posteriormente foi aplicado e disseminado 

seu conceito por Edwards Deming, o que fez com que o ciclo ficasse conhecido também por 

Ciclo de Deming.  

Segundo Ishikawa (1993) o ciclo PDCA mostrado na Figura 12 é composto das 

seguintes etapas:  

a) planejamento (P) - Essa etapa consiste em estabelecer metas e estabelecer o 

método para alcançar as metas propostas.  

b) execução (D) - Executar as tarefas exatamente como foi previsto na etapa de 

planejamento e coletar dados que serão utilizados na próxima etapa de 

verificação do processo. Na etapa de execução são essenciais educação e 

treinamento no trabalho.  

c) verificação (C) - A partir dos dados coletados na execução comparar o 

resultado alcançado com a meta planejada.  

d) atuação Corretiva (A) Etapa que consiste em atuar no processo em função dos 

resultados obtidos, adotando como padrão o plano proposto, caso a meta tenha 

sido atingida ou agindo sobre as causas do não cumprimento da meta, caso o 

plano não tenha sido efetivo.  
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                                      Figura 12 – Ciclo PDCA 

 
                                        Fonte: Adaptação de Ishikawa (1993). 
 
Para Agostin Netto (2006), após o Ciclo PDCA ser “rodado” e a(s) melhoria(s) 

implementada(s), o Ciclo PDCA pode se utilizado novamente para manter a qualidade. 

Werkema (2006) argumenta que o Ciclo PDCA é um método gerencial de tomada de 

decisões utilizado para garantir o alcance das metas necessárias à sobrevivência de uma 

organização. Afirma ainda que esse método representa um processo sem fim, fazendo 

repetidamente um questionamento dos trabalhos detalhados de um determinado processo. Na 

visão do autor, a cada encerramento da quarta e última etapa do ciclo, se inicia novamente a 

primeira etapa e “roda-se” novamente o ciclo (PDCA) através de uma sequência de atividades 

percorridas de uma maneira cíclica para melhorar as práticas das organizações dos processos 

de fabricação ou qualquer outro processo de negócios da empresa. 

Como descrito por Campos (2004), na utilização do método PDCA poderá ser preciso 

empregar várias ferramentas para a coleta, o processamento e a disposição das informações 

necessárias à condução das etapas, denominadas de sete ferramentas da qualidade, mostradas 

a seguir:  

a) Estratificação - Para Werkema (2006), estratificação é a divisão de um 

determinado grupo de dados em diversos subgrupos de acordo com fatores 

desejados, os quais são conhecidos como fatores de estratificação. As causas 

que atuam nos processos produtivos e geram algum tipo de variação, 

constituem possíveis fatores de estratificação de um conjunto de dados; 

b) Folha de Verificação - Vieira (1999) utiliza da seguinte argumentação, a folha 

de verificação é utilizada para facilitar a coleta dos dados pertinentes a um 

determinado problema. Essa folha de verificação se apresenta sob a forma de 

uma planilha e/ou tabela para coleta de dados; 
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c) Gráfico de Pareto - Na visão de Vieira (1999) o gráfico de Pareto tem o 

objetivo de mostrar uma determinada distribuição de frequência distribuída por 

categorias. No caso de analise de perdas a experiência tem mostrado que a 

maioria das perdas é explicada por poucas causas, através do gráfico de Pareto 

após a identificação das causas pode-se verificar esta afirmação graficamente. 

O Pareto não identifica automaticamente o defeito mais importante, mais sim o 

que ocorre com mais frequência; 

d) Diagrama de Causa e Efeito - Segundo Slack (1997) o diagrama de causa e 

efeito também chamado de espinha de peixe e diagrama de Ishikawa se trata de 

um método efetivo na investigação das raízes dos problemas. Levantando 

questões do tipo o que, onde, como e por que dos problemas, acrescentando 

possíveis respostas o diagrama de causa e efeito é uma das ferramentas 

extensivamente usadas nos programas de melhoramentos; 

e) Histograma - Lopes (1999) utiliza-se da seguinte argumentação, o Histograma 

é um gráfico de colunas utilizado na estatística. É composto de vários 

retângulos adjacentes, representando a tabela de frequências com perda de 

informações (valores agrupados por classes) de um conjunto de valores. Na 

escala horizontal, marcam-se os intervalos de classes, e cada intervalo é à base 

de cada retângulo ou barra; na escala vertical, marcam-se as alturas dos 

retângulos ou barras, que são as respectivas frequências absolutas das classes. 

f) Diagrama de Dispersão - Segundo Slack (1997) o diagrama de dispersão 

também conhecido como diagrama de relacionamento é um método simples de 

identificar se há uma conexão entre dois conjuntos de dados. Este diagrama 

pode mostrar o quanto é forte o relacionamento entre as variáveis analisadas, 

porém este relacionamento não afirma se há uma relação de causa e efeito 

entre as variáveis; 

g) Gráfico de Controle - Samohyl (2009) argumenta os gráficos de controle são 

elementos visuais para o monitoramento de produtos e processos onde através 

deles podemos identificar rapidamente alterações desproporcionais, causas 

especiais, alertando sobre a necessidade de agir no processo. Os gráficos de 

controle podem ser utilizados para monitorar características de qualidade que 

se expressam como variáveis ou como atributos. 
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3.5.3 Norma ISO/IEC 20.000  
 

Segundo Magalhães (2007), a Norma ISO/IEC 20.000 baseia-se no conhecimento e 

experiência de especialistas que trabalham com Gerenciamento de Serviços de TI (GSTI) em 

organizações públicas e privadas. É utilizada para certificação de empresas no Gerenciamento 

de Serviços de TI, com base nas melhores práticas das disciplinas ITIL.  

Para Cierco (2010, p. 72), a certificação não é uma ação isolada e pontual, mas um 

processo que se inicia com a conscientização da necessidade de qualidade para a manutenção 

da competitividade e consequente permanência no mercado, passando pela utilização de 

normas técnicas e pela difusão do conceito da qualidade por todos os setores da empresa, 

abrangendo seus aspectos operacionais internos e o relacionamento com a sociedade e o 

ambiente. 

Sua evolução seguiu as seguintes etapas: 

a) o governo da Inglaterra lança a Biblioteca de Infraestrutura de TI (ITIL) em 

1989; 

b) a partir de 1990, a ITIL se torna um padrão de fato e em 1991 é criado o itSMF 

para desenvolver práticas adicionais para o Gerenciamento dos Serviços de TI 

tendo como base a combinação de produção e uso dos serviços, onde cliente e 

fornecedor interagem simultaneamente, devendo seguir três premissas básicas: 

serviço deve atender às expectativas, o serviço deve ter qualidade igual, ou 

melhor, ao longo do tempo e o serviço oferecido deve ter um custo aceitável. A 

insatisfação com o serviço é gerada se não há estabilidade sempre que um 

serviço é oferecido; 

c) em 1 de julho de 2000 surge a BS 15000 no Reino Unido, sendo substituída 

pelo padrão internacional ISO/IEC 20000 após a formalização em Dezembro 

de 2005, tornando-se o primeiro padrão mundial especificamente focado para o 

Gerenciamento de Serviços de TI Que se divide em duas partes: a ISO 20000-

1, que trata da especificação para a gerência de serviços de TI e a ISO/IEC 

20000-2 que trata do código de prática para a gerência dos serviços de TI. 

Em seu arcabouço, a ISO/IEC 20000 utiliza mecanismos como o ITIL e o CMM 

(Capability Maturity Model). O ITIL como um conjunto de melhores práticas, e o CMM 

como um modelo de maturidade direcionado às empresas prestadoras de serviços de TI, tais 

como gestão, operação e manutenção de hardware e software. Segundo Weill (2004), a gestão 

de serviços do ITIL indica as melhores práticas a serem utilizadas de diferentes maneiras 
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dentro de uma organização, independentemente do tamanho desta ou de seu nicho de atuação. 

Para Magalhães (2007), o Gerenciamento de Serviços de TI da ISO/IEC 20000 ao 

utilizar as melhores práticas reunidas na ITIL e no CMM, tem com único objetivo a melhoria 

do planejamento, fornecimento, suporte, controle e acompanhamento dos serviços de TI. 

Assumindo as seguintes características: 

a) alinhamento com o ITIL, apesar da independência dos padrões; 

b) o padrão verifica se o conceito do Gerenciamento de Serviços de forma geral 

está sendo fornecido corretamente; 

c) define um nível de qualidade para as atividades de GSTI as quais podem ser 

auditadas; 

d) procura se fixar no ciclo de qualidade do PDCA; 

e) promove a adoção de um processo integrado para entregar serviços que 

satisfaçam os requisitos do negócio e do cliente; 

f) enfatiza processos para apoiar a qualidade real de fornecimento; 

g) ajuda as organizações a gerar receita ou a ter um custo efetivo via um 

gerenciamento de serviço profissional; 

h) melhorar a confiabilidade e disponibilidade dos serviços. 

Para Magalhães (2007, p. 580) “a norma ISO/IEC 20.000 propõe uma abordagem 

baseada em processos, como um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que 

usa recursos para transformar entradas em saídas”. A abordagem de processo identifica 

sistematicamente e gerencia a interligação, combinação e interação de um sistema de 

processos dentro de uma organização como mostra a Figura 13. Onde a saída de cada 

processo servirá de entrada para o próximo, com metodologia PDCA se aplicando em todos 

os processos. Estando dividida em duas grandes áreas:  

a) sistema de gestão - fortemente alinhada com a ISO 9001:2000 e constitui a base 

para a implantação dos processos de gerenciamento; 

b) processos de gerenciamento - relacionados às melhores práticas reunidas no 

ITIL, dividindo-se em quatro outros processos de entrega, resolução, controle, 

liberação e Relacionamento. 
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Figura 13 – Estrutura da norma ISO/IEC 20.000  

 
Fonte: Autor. Adaptação de Magalhes (2007). 
 
Os macro-processos estão divididos em processos a exemplo de gerenciamento de 

incidentes ou problemas. Estas áreas de conhecimento estão diretamente relacionadas com a 

biblioteca de melhores práticas ITIL. Na busca por uma maior eficiência e eficácia dos 

serviços a ISO/IEC 20000 trabalha também com um ciclo PDCA. O ciclo PDCA na ISO/IEC 

20000 é responsável pelo processo de melhoria contínua, considerado a base da norma e deve 

ser utilizado como é demonstrada na Figura 14, onde:  

a) planejar (P) -  definição dos objetivos e metas que se procura buscar; 

b) executar (D) - a parte prática, as metas e os objetivos traçados anteriormente 
passam a ser executados; 

c) verificar (C) - analisa-se se os objetivos e metas estão sendo executados de 
forma correta; 

d) agir (A) - parte do diagnóstico, a fim de verificar e corrigir os erros, sendo 

feedback do ciclo. 
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Figura 14 – Ciclo do PDCA na ISO/IEC 20000 

 
Fonte: ISO/IEC 20000 (2005). 
 

Na visão de Rodrigues (2006), é através do Ciclo PDCA que se busca monitorar os 

processos produtivos para a melhoria contínua, através da identificação e análise de resultados 

indesejáveis e da consequente busca de novos conhecimentos para auxiliar nas soluções. 

 

3.6 Considerações 

 
A revisão da literatura apresentada neste capítulo visou à preparação e à sustentação 

do método proposto na pesquisa. Acredita-se que a estrutura teórica explorada neste capitulo 

possibilita a formulação de um procedimento de pesquisa capaz de avaliar a qualidade dos 

serviços de suporte de TI de uma IFES na perspectiva de seus usuários quanto à percepção do 

desempenho.  
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4 METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

Este capítulo abordará a metodologia do estudo em duas partes distintas, 

primeiramente será explicitada a metodologia da pesquisa, onde o estudo será definido e as 

etapas necessárias para o desenvolvimento do mesmo serão descritas.  

Em seguida, será dado um detalhamento de todas as etapas do método proposto. 

 

4.1 Metodologia da Pesquisa 
 

Marconi e Lakatos (2010) definem método científico como o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

Para Ganga (2012, p. 203), “as abordagens e métodos de pesquisa podem ser 

classificados quanto aos propósitos de pesquisa, a natureza dos resultados, a abordagem da 

pesquisa e os procedimentos técnicos”.  

Dessa forma, esta pesquisa encontra-se classificada quanto à natureza, como uma 

pesquisa aplicada. Para Ganga (op. cit.), “a pesquisa aplicada tem como objetivo gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos”. Para 

Silva (2005) uma pesquisa aplicada gera conhecimento para aplicação na pratica e dirigidos a 

soluções de problemas, envolvendo verdades e interesses universais. 

Quanto à forma de abordagem esta pesquisa se caracteriza como quantitativa. Para 

Silva (2005) uma pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que 

significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las, 

requerendo o uso de recursos estatísticos como média, porcentagem, mediana, etc. Ganga (op. 

cit., p.208) caracteriza a pesquisa quantitativa como a capacidade de se quantifica reconfirmar 

estatisticamente as relações de causa e efeito que ocorrem entre as variáveis de pesquisa, que 

explicariam os fatores que influenciam um determinado fenômeno. Sendo os instrumentos de 

coleta de dados geralmente utilizados em pesquisas quantitativas os questionários para 

Survey, geração de dados aleatórios para modelagem e simulação e dados empíricos para os 

experimentos. 

  Do ponto de vista de seus propósitos esta pesquisa é considerada exploratória. Para 

Bervian et. al. (2007, p.63), “a pesquisa exploratória tem como objetivo familiarizar-se com 
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um fenômeno ou obter uma nova percepção dele e descobrir novas idéias”.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos a pesquisa é caracterizada como um 

estudo de caso. Ganga (op. cit., p. 260) afirma que “o papel do pesquisador no estudo de caso 

é obter informações do fenômeno segundo a visão dos indivíduos, bem como observar e 

coletar evidências que possibilitem interpretar o ambiente onde a problemática ocorre”. 

Portanto, o cenário real apresentado através de um estudo de caso permite uma 

reprodução da realidade para o estudo.  

 

4.2 Método proposto 

 
Para Ander-Egg (1978, p.28), “a pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, 

controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em 

qualquer campo do conhecimento.  

Já para Marconi e Lakatos (2010, p.156), “nem sempre é fácil determinar o que se 

pretende investigar, e a realização da pesquisa é ainda mais difícil, pois exigem do 

pesquisador, dedicação, persistência, paciência e esforço contínuo”. De fato, toda pesquisa 

deve ter um objetivo específico e bem delimitado para guiar o que se vai procurar e o que se 

pretende alcançar, baseada em conhecimentos adquiridos e utilizando-se uma metodologia 

adequada. 

Outro ensinamento de Ander-Egg (1978, p.62), “uma pesquisa deve partir de um 

objetivo limitado e claramente definido, sejam estudos formulativos, descritivos ou de 

verificação de hipóteses”. Decerto, os objetivos definem o material a coletar e a natureza do 

trabalho a ser realizado. Uma vez decididos os objetivos da pesquisa, e com objetivos de 

facilitar a sua execução e seu acompanhamento, determinando assim maior objetividade e 

ordem na sua realização, deve-se construir um esquema dividindo o método proposto em 

etapas. Neste trabalho o método proposto foi dividido em quatro etapas, como mostra a Figura 

15. 
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Figura 15 - Etapas do método proposto 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Abaixo pode ser verificado o detalhamento de cada uma das etapas anteriormente 

descritas. 

 

4.2.1 Etapa1- Descrever o contexto organizacional 

 
Percebe-se, neste ponto, que um conhecimento profundo da instituição e dos processos 

envolvidos no atendimento aos usuários se faz necessário com objetivo de mensurar a 

importância dos serviços de suporte de infraestrutura de TI para a instituição estudada e, por 

conseguinte mensurar a qualidade dos serviços oferecidos. 

Yin (2005) utiliza a seguinte argumentação, ao conduzir um estudo de caso, o 

pesquisador deve utilizar uma combinação de técnicas diferentes para a obtenção dos dados, 

visando a garantir a maior qualidade e a confiabilidade dos resultados.  

Sendo de fundamental importância a validação desta etapa por parte dos responsáveis 

pelo processo de atendimento a fim de evitar suposições errôneas na realização da pesquisa, 

dessa forma, somente com o apoio da administração do órgão a pesquisa deve ser realizada. 

Assim, após a conclusão desta etapa, o pesquisador terá alcançado os seguintes 

objetivos:  
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a) um bom entendimento do funcionamento e objetivos da organização e do setor 

estudado; 

b) coletado informações através de uma combinação da análise documental e 

entrevista com os gestores do setor em estudo, possibilitando a elaboração do 

Ciclo de Serviço dos atendimentos de suporte de infraestrutura de TI, 

identificando os fatores que venham a influenciar o julgamento dos usuários 

durante um encontro de serviço ou momento verdade. 

c) Definido os intervalos de classificação dos resultados para priorização das 

ações. 

4.2.2 Etapa2 - Construção do questionário de pesquisa 
 

O objetivo desta etapa é a construção do instrumento de coleta de dados adaptado a 

partir da versão do método SERVPERF (Cronin e Taylor, 1992). 

Ganga (2012, p. 221) afirma que “uma das maneiras de se obter informações sobre 

uma determinada população é coletar dados sobre todos os seus elementos”. Entretanto, 

apesar de imprescindível, esse procedimento pode significar um alto custo e elevado consumo 

de tempo para sua realização quando a população é representada por um numero muito grande 

de participantes, um censo demográfico por exemplo. Recomendando o uso do método 

Survey como solução para o problema apontado, uma vez que a pesquisa de avaliação ou 

Survey coleta informações somente de uma parte da população denominada de amostra. 

Sendo possível com o uso de métodos de inferência estatística, presumir probabilisticamente, 

por exemplo, que o comportamento de uma determinada amostra pode ser generalizado para 

toda a população. 

Yaremko et al. (1986, p. 186) afirmam que “o instrumento utilizado no Survey, o 

questionário, pode ser definido como um conjunto de perguntas sobre um determinado tópico 

que não testa a habilidade do respondente, mas mede sua opinião e seus interesses”. 

Segundo Oliveira (1997) um o questionário de pesquisa deve apresentar as seguintes 

características: 

a) deve ser a espinha dorsal de qualquer levantamento; 

b) deve reunir todas as informações necessárias (nem mais nem menos); 

c) deve possuir linguagem adequada. 

Marconi e Lakatos (2010) argumentam que um questionário é um instrumento 
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desenvolvido cientificamente, composto de um conjunto de perguntas ordenadas de acordo 

com um critério predeterminado, que deve ser respondido sem a presença do entrevistador. 

Devendo ser realizado um pré-teste após a elaboração do questionário. 

Hair et al. (2004) afirma que um pré-teste pode ser realizado por meio da aplicação do 

questionário a um pequeno grupo de respondentes com características semelhantes à 

população alvo. Quanto ao número de participantes a aplicação de um pré-teste deve ser 

realizada com no mínimo quatro ou cinco indivíduos e o máximo não deve ultrapassar a 30.  

Ganga (2012, p. 248) utiliza-se da seguinte argumentação quanto aos objetivos na 

realização de um pré-teste:  

a) a linguagem das questões deve está condizente com o público alvo; 

b) não devem existir muitas questões no questionário, tal fato resulta em tempo de 

preenchimento excessivo; 

c) as instruções de preenchimento devem ser estão claras; 

d) a formatação (cor da folha de papel ou da página; tipo e tamanho da fonte; 

espaçamento do texto; etc.) do questionário deve ser adequada; 

e) os recursos de Internet devem ser dimensionados para suportar um 

preenchimento maciço e em curto espaço de tempo por parte dos respondentes; 

f) a sequência das questões deve ser ajustada; 

g) as questões estão livres de erros ortográficos, gírias, expressões muito técnicas, 

ambigüidade etc. 

Outro ensinamento de Ganga (op. cit., p. 245), é que “todo questionário deve ser 

precedido por uma carta de apresentação, que dará aos respondentes informações como”: 

a) instituição promotora da Pesquisa; 

b) objetivo da pesquisa; 

c) importância da pesquisa e da participação do entrevistado no preenchimento do 

questionário; 

d) professor ou membros da equipe responsável e seus contatos; 

e) confidencialidade e sigilo dos dados; 

f) possibilidade de retorno com os resultados da pesquisa; 

g) tempo de preenchimento do questionário; 

h) agradecimento, mesmo quando o respondente não quer participar. 

Segundo Mattar (1999), mesmo aparentando ser um instrumento de simples feitura, o 



 
66 

desenvolvimento de questionários que meçam atitudes ou crenças é considerada pela 

literatura uma tarefa complexa e que demanda um esforço continuado e intenso. Por isso 

recomenda-se, sempre que possível, que se utilizem ou adaptem instrumentos previamente 

validados em outras pesquisas.  

O Survey a ser utilizado no método se classifica de acordo com Ganga (2012), como: 

a) quanto ao número de momentos - o Survey utilizado se classifica como Corte-

Longitudinal, definido como uma coleta de dados que ocorre ao longo do 

tempo e em períodos específicos, buscando estudar a evolução ou as mudanças 

de determinadas variáveis ou, ainda, as relações entre elas; 

b) quanto aos propósitos - o Survey utilizado se classifica como exploratório ou 

investigativo, pois seu objetivo é obter uma percepção preliminar a respeito de 

um tópico, fornecendo a base para um levantamento mais detalhado. 

O questionário Survey com base no método SERVPERF (Cronin e Taylor, 1992) 

utiliza as percepções das dimensões da qualidade dos serviços por parte dos usuários para 

analisar o desempenho percebido, portanto, não serão consideradas medidas de satisfação 

baseada na diferença entre expectativa e desempenho, e sim com uma percepção somente de 

perspectiva de desempenho.  

O questionário utilizará em sua avaliação uma escala de Likert de 5 pontos. Para uma 

melhor interpretação dos resultados, os valores utilizados no questionário com base na Escala 

de Likert serão convertidos segundo o Quadro 4. 

 

                              Quadro 4 - Conversão da Escala de Likert 

Valor Descrição da conversão 

1 Discordo totalmente 

2 Discordo parcialmente 

3 Valor Neutro 

4 Concordo parcialmente 

5 Concordo totalmente 
                             Fonte: Autoria própria. 

 

 Ao final desta etapa, o pesquisador terá elaborado e validado o instrumento de coleta 

de dados utilizado nesta pesquisa. 
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4.2.3 Etapa 3 – Coleta de dados 

 

Barros e Lehfeld (2007) afirmam que, o universo da pesquisa significa o conjunto, a 

totalidade dos elementos ou indivíduos que possuem determinadas características definidas 

para um estudo. Sendo cada unidade representativa deste universo denominado de elemento.  

Do ponto de vista de Schiffman e Kanuk (2000) a definição do universo é condição 

essencial para que se possa calcular uma amostra que valide a pesquisa e a validade dos dados 

obtidos, devendo ainda responder aos seguintes questionamentos: 

a) quem pesquisar (unidade de amostragem); 

b) quantos pesquisar (o tamanho da amostra); 

c) como selecionar (o procedimento da amostragem).  

Do ponto de vista de Barros e Lehfeld (2007), existem basicamente dois procedimentos de 

seleção de elementos ou de determinação de uma amostra: 

a) amostras probabilísticas – onde os elementos do universo da pesquisa têm a 

mesma chance de ser escolhidos. Sendo necessário para sua utilização listar 

todos os elementos que formam a população, de tal maneira que, por meio de 

determinado método, se possa selecionar aleatoriamente elementos para 

construção da amostra; 

b) amostras não probabilística – os elementos não são selecionados 

aleatoriamente. Com o uso desta tipologia, não é possível generalizar os 

resultados da pesquisa realizada em termos de população. Não dando certeza 

alguma quanto à representatividade do universo.  

Para esta pesquisa a população será composta por todos os servidores docentes e 

técnicos administrativos da instituição estudada que solicitaram atendimento técnico de 

suporte de infraestrutura de TI no mês de Dezembro de 2015. Os dados do universo da 

pesquisa serão fornecidos pelo Setor de Suporte de infraestrutura de TI da instituição. 

Ao final desta etapa, o pesquisador terá identificado e validado uma amostra 

probabilística, que será utilizada para coleta de dados através de um questionário 

disponibilizado para preenchimento utilizando-se um meio eletrônico, no caso a Internet. 

  Para Malhotra (2006), o meio eletrônico é uma forma de proporcionar ao respondente 

alta percepção do anonimato. Assim conclui-se que esta pesquisa não utilizará métodos 

tradicionais citados na literatura. Cada usuário do universo da pesquisa receberá um e-mail 



 
68 

contendo o objetivo da pesquisa, orientações de como responder o questionário de 

participação da pesquisa e link para acesso ao questionário.  

 

4.2.4 Etapa 4 – Análise e apresentação dos resultados 

 
Os resultados obtidos na pesquisa serão dispostos em uma planilha Excel servindo de 

base para análise dos dados realizada utilizando-se técnicas de estatística descritiva.  

 As variáveis definidas no modelo conceitual utilizado na pesquisa nortearão as 

análises com objetivo de estabelecer a percepção de desempenho dos serviços de suporte de 

infraestrutura de TI da instituição estudada, sendo operacionalizadas pelo instrumento de 

pesquisa. Ao final será possível: 

a) caracterizar a amostra; 

b) calcular a confiabilidade da escala utilizada; 

c) realizar a análise descritiva dos resultados através da média alcançada em todos 

os aspectos e dimensões. 

Os dados serão analisados de forma univariada. Para Malhotra (2006), a técnica 

univariada é adequada para a análise de dados quando há uma medida única de cada elemento 

na amostra, ou no caso de existir várias medidas de cada elemento quando cada variável é 

analisada isoladamente. 

A confiabilidade de cada Dimensão do formulário será calculada utilizando-se o 

coeficiente a de Cronbach. Para Hair at. al (2005), a confiabilidade de um instrumento de 

medida pode ser definida como o grau em que um conjunto de variáveis é consistente com o 

que se propõe a mensurar. Calculado a partir da variância dos itens individuais e das 

covariâncias entre os itens, como mostra a equação (1). Sendo k o número de itens da 

dimensão, Si
2 é a variância do item i e St

2 é a variância total da dimensão, com a α [0,1]. 

 

 

 

 

      (2) 

 

Como descrito por Gliem e Gliem (2003), quanto mais próximo de 1, maior a 

consistência interna dos itens de uma escala tipo Likert. Freitas e Rodrigues (2005) 

argumentam que, apesar da literatura científica a respeito das aplicações do coeficiente α nas 
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diversas áreas do conhecimento ser ampla e abrangente, ainda não existe um consenso entre 

os pesquisadores acerca da interpretação da confiabilidade de um questionário obtida a partir 

do valor deste coeficiente. Para contribuir com o assunto os autores classificam a 

confiabilidade de um instrumento de pesquisa através do valor de α, conforme mostra o 

Quadro 5.  

                            Quadro 5 – Interpretação da confiabilidade 

Valor do (α) Confiabilidade 

α > 0,9 Excelente 

0,8 <  α < 0,9 Muito alta 

0,7 <  α < 0,8 Alta 

0,6 <  α < 0,7 Moderado 

0,5 < α < 0,6 Baixo 

α < 0,5 Muito baixo 
   Fonte: Adaptado de Freitas e Rodrigues (2005). 

 

Ao final desta etapa o pesquisador poderá mensurar a percepção da qualidade dos 

serviços na perspectiva de desempenho, apresentando ao final um quadro de priorização das 

ações de correção conforme os resultados encontrados. A classificação das prioridades seguirá 

os valores definidos pelos Gestores do setor. 

 

4.3 Considerações 

 

Neste capítulo, este trabalho foi classificado como um estudo de caso com 

características de uma pesquisa exploratória, sendo ainda considerada uma pesquisa aplicada 

e quantitativa.  

Em seguida foram descritas as quatro etapas do método proposto com a finalidade de 

mensurar percepção da qualidade do serviço de suporte de infraestrutura de TI com uma 

perspectiva de desempenho.  

O método proposto é particularmente importante para que os gestores do setor 

estudado possam desencadear ações corretivas para os casos onde o desempenho possa se 

apresentar como insuficiente de acordo com a classificação utilizada. 
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5. Aplicação do Método 

 

O quinto capítulo desta dissertação traz a aplicação efetiva do método proposto e a 

análise dos resultados alcançados. 

Através das características da instituição estudada, foi possível aplicar 

consistentemente o método proposto e alcançar bons resultados.  

 

5.1 Etapa1- Descrever o Contexto organizacional 
 

O objetivo deste trabalho é mensurar a percepção da qualidade do serviço de suporte 

de infraestrutura de TI com uma perspectiva de desempenho em uma IFES em particular – 

Universidade Federal do Ceara (UFC). 

A instituição sediada em Fortaleza, capital do Estado, é um braço do sistema do 

Ensino Superior do Ceará e sua atuação tem por base todo o território cearense, de forma a 

atender às diferentes escalas de exigências da sociedade (UFC, 2015).  

O setor estudado, Divisão de Suporte e Manutenção (DSM) pertence à Secretaria de 

Tecnologia da Informação (STI) que foi criada em 01 de julho de 2010, em substituição ao 

Núcleo de Processamento de Dados (NPD), como órgão suplementar subordinado à 

administração superior, que trata de questões envolvendo a TI, no que tange propor políticas e 

plano estratégico na área de tecnologia da informação, bem como planejar e executar ações 

visando à implantação de novos processos de TI. Além de estimular a utilização de modernas 

tecnologias da informação como mecanismos de promoção de comunicação no seio da 

comunidade universitária, mas também com a sociedade (UFC, 2015). 

O setor de suporte de infraestrutura de TI presta indispensável apoio às atividades 

oriundas dos departamentos acadêmicos e dos setores administrativos, reforçando sua posição 

de sustentáculo do parque computacional da UFC.  

O numero de atendimentos no ano de 2014 pode ser visto no Gráfico 2, estratificado 

em suporte de eletrônica e suporte de software e hardware.  
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          Gráfico 2 - Número de atendimentos por tipo de chamado 

 
          Fonte: Anuário Estatístico da UFC, ano base 2014 (2015). 

 

A totalização de ocorrências nos últimos cinco anos pode ser verificada no Gráfico 3, 

demonstrando assim a importância do setor. 

                Gráfico 3 - Número de atendimentos nos últimos cinco anos 

 
                           Fonte: Anuário Estatístico da UFC, ano base 2014 (2015). 

 

A principal atribuição do setor é oferecer suporte aos usuários da instituição quanto a: 

a) instalação de software básicos; 

b) instalação e manutenção em redes de computadores; 

c) instalação de periféricos; 

d) manutenção em hardware; 

e) manutenção em eletrônica (fontes, estabilizadores, No-Breaks, monitores); 

f) sistemas operacionais (Windows, Linux); 

Os servidores (técnicos) exercem a maior parte das atividades em atendimentos 

externos em todos os campi da instituição, sendo o restante de suas atividades laborais 

realizadas em um ambiente físico denominado Laboratório de Hardware e Software, 

localizado na Secretaria de Tecnologia da Informação (STI). As atribuições são 
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predominantemente técnicas.  

 

5.2 Etapa 2 - Construção do questionário de pesquisa 
 

Inicialmente buscou-se construir o Ciclo de Serviço do Setor em estudo com base no 

conceito de momento verdade do Ciclo de Serviço de Albrecht (1998), mapeando assim os 

aspectos envolvidos em cada momento verdade e em cada dimensão utilizada no método 

SERVPERF de Cronin e Taylor (1992), como mostra a Figura 16. 

 

             Figura 16 – Ciclo de Serviço do setor em estudo (UFC) 

 
            Fonte: Adaptação de Albrecht (1998). 

 

Após a definição do Ciclo de Serviço do setor em estudo, o questionário inicial da 

pesquisa foi elaborado através de uma adaptação do método SERVPERF de Cronin e Taylor 

(1992), segundo as cinco dimensões da qualidade. Foram considerados apenas três aspectos 

para cada dimensão, diferentemente da versão original do método, com duas perguntas 

adicionais para caracterização desta pesquisa, como mostra o Quadro 6.   
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Quadro 6 – Questionário inicial – Versão 1 

Itens Aspectos 

1/17   Os técnicos de suporte utilizam equipamentos modernos e adequados para realização 
dos serviços solicitados.  

2/17   O ambiente físico (salas e laboratórios) do setor de suporte é agradável e adequado 
para realização dos atendimentos presenciais no setor (entrega e retirada de 
equipamentos).  

3/17   O relatório de atendimento do serviço solicitado tem fácil compreensão. 
4/17   Os técnicos de suporte executam os serviços nos prazos prometidos. 

5/17   A solução para sua a solicitação é sempre dada na primeira visita. 

6/17   Os técnicos de suporte demonstram sincero interesse em resolver os problemas dos 
usuários.  

7/17   Os técnicos de suporte se comunicam de forma clara, atendendo as suas necessidades 
de respostas. 

8/17   Os técnicos de suporte são rápidos na solução do problema. 

9/17   Sempre que solicitados os técnicos de suporte respondem as perguntas dos usuários. 

10/17   Você se sente seguro com o comportamento dos técnicos de suporte. 

11/17   O usuário se sente seguro quanto à realização dos serviços solicitados ao setor de 
suporte. 

12/17   Os técnicos de suporte possuem conhecimentos necessários para resolver as suas 
solicitações. 

13/17   Percebe-se claramente que o atendimento do setor de suporte é sempre realizado por 
um técnico que demonstra um atendimento individualizado, não dividindo o tempo 
com outras atividades. 

14/17   O horário de atendimento é conveniente para todos os usuários. 

15/17   O técnico de suporte se preocupa com os interesses dos usuários. 

16/17   De uma forma geral, qual é o seu nível de satisfação com os serviços de suporte de 
TI? Muito insatisfeito       Insatisfeito      Satisfeito        Muito satisfeito 

17/17  Perfil do usuário? Técnico Administrativo ou Docente 

Fonte: Autoria própria. 

Em seguida foram definidos os intervalos de classificação dos resultados para 

priorização das ações de correção de desvios nos aspectos analisados, como mostra o Quadro 

7 e a carta convite como mostra o Apêndice A. 
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                                  Quadro 7 - Classificação das prioridades das ações 

Classificação Intervalo 

Prioridade Alta Média < 3,0 

Prioridade Média 3,0 ≤ Média < 4.0 
Prioridade Baixa 4,0 ≤ Média 

         Fonte: Autoria propria. 

 

Então, foi elaborado um formulário eletrônico através do Google Drive com os 

aspectos a serem analisados e a caracterização da pesquisa.  

Em seguida buscou-se identificar a interpretação por parte dos usuários quanto aos 

aspectos a serem analisados e se necessário, realizar ajustes no vocabulário para que reflita a 

realidade da instituição e a melhoria do seu entendimento. Dessa forma, foi realizado um pré-

teste.  

 

5.2.1 Pré-Teste do questionário da pesquisa 

 
A execução do Pré-teste foi dividida em duas fases distintas conforme mostra a figura 

17.  

      Figura 17 - Fases da Adequação do Questionário 

 
               Fonte: Autoria própria. 

 

Na primeira fase foi avaliado o questionário em sua versão 1. Sendo realizada uma 

reunião com dois servidores do setor de Governança de TI da instituição onde o formulário 

eletrônico foi apresentado seguindo os seguintes procedimentos para registro das observações 

realizadas: 
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a) apresentação do pesquisador e dos objetivos da pesquisa; 

b) apresentação da carta convite para participação na pesquisa; 

c) apresentação do formulário eletrônico. 

As observações realizadas durante a apresentação do questionário foram: 

1. Item 07/17, não fica claro o sentido da comunicação. Se entre os próprios 

técnicos ou entre técnicos e usuários; 

2. Item 15, sentido muito amplo do termo “interesse dos usuários”; 

3. A utilização do questionário sequencialmente sem a divisão por bloco foi 

considerado como uma melhor pratica na aplicação.  

 Em seguida, as observações foram efetivadas no formulário eletrônico, gerando a 

Versão-2 a ser utilizado na fase seguinte do pré-teste.  Com a nova versão do questionário 

pronta, foi realizada entrevista individual com 5 servidores da UFC, seguindo os mesmos 

procedimentos da fase anterior.  

Uma observação bastante relevante para pesquisa foi feita por um dos servidores 

quanto ao item 2/17, “O ambiente físico (salas e laboratórios) do setor de suporte é agradável 

e adequado para realização dos atendimentos presenciais no setor (entrega e retirada de 

equipamentos)”. Foi chamada a atenção para o fato de a maioria dos serviços serem 

realizados fora das dependências do setor, portanto, em sua maioria os usuários não têm 

contato com esse aspecto durante um ciclo de serviço. 

Somado a esta situação, quando necessário, a entrega e retirada dos equipamentos no 

setor ocorre quase sempre pelos os motoristas terceirizados da instituição que não participarão 

da pesquisa. Assim, a afirmação foi substituída por “2/17 - O sistema de solicitação de 

serviços atende a todas as necessidades do usuário. Sendo fácil a sua utilização e claras as 

informações solicitadas.”.  

Por fim as considerações levantadas nesta segunda fase foram consideradas 

importantes e efetivadas, gerando a versão final do formulário eletrônico mostrado no 

Apêndice B. Em seguida, foi realizada a fase de coleta de dados. 

 

5.3 Etapa 3 - Coleta de Dados 

 

Uma base de dados gerada pelo setor em estudo foi entregue aos pesquisadores com 

todas as solicitações atendidas no ano de 2015, contendo o e-mail do usuário, número da 
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ordem de serviço, data, hora e técnico responsável pelo atendimento. Cada linha da base de 

dados representava uma solicitação atendida.   

Inicialmente as solicitações foram estratificadas por mês e por email do usuário, 

acumulando dessa forma a quantidade de solicitações realizadas por cada usuário dentro de 

um determinado mês. Destacando-se aqui que, cada usuário pode realizar vários pedidos de 

suporte de infraestrutura de TI em um ano ou em um mês. 

Ao final uma nova base de dados onde estavam acumuladas e separadas mensalmente 

todas as solicitações de serviço foi criada, como mostra o recorte da base de dados no Quadro 

8.                           

                            Quadro 8 - Recorte da tabela universo da pesquisa 

E-mail do usuário Serviços Solicitado 

******saraiva@ufc.br 17 

*********@yahoo.com.br 8 

*****.rodrigues@ufc.br 6 

***paulo@ufc.br 3 

****udia@ufc.br 2 
                           Fonte: Autoria própria. 

 

Percebe-se claramente a confirmação da validação do Universo da pesquisa e da 

condição de envio do convite de participação onde somente é necessário o e-mail do usuário 

que se encontra no banco de dados. No recorte acima as iniciais foram suprimidas com 

objetivo de manter a confidencialidade dos respondentes.  

A amostra dos elementos do instrumento de pesquisa foi calculada utilizando-se um 

método probabilístico estratificado, que conforme Malhotra (2006) consiste em dividir a 

população em estratos para depois escolher os elementos de cada estrato por um processo 

aleatório. Assim, a amostra foi estratificada por mês de solicitação do serviço. O Quadro 09 

mostra a estratificação realizada com os respectivos resultados para o cálculo da amostra. 
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                       Quadro 09 – Estratificação mensal de solicitação de serviços (2015) 

Mês Total de Serviços Usuários solicitantes Amostra 

Jan 119 80 67 

Fev 242 114 89 

Mar 274 143 105 

Abr 284 163 115 

Mai 375 161 114 

Jun 154 97 78 

Jul 175 112 87 

Ago 130 77 65 

Set 177 90 74 

Out 182 111 86 

Nov 228 112 87 

Dez 97 59 52 
                         Fonte: Autoria própria. 

 Como referencia foi utilizado o mês de Dezembro de 2015 por anteceder o mês de 

finalização deste trabalho. Para o mês selecionado foram solicitados 97 serviços de suporte de 

infraestrutura de TI, dos quais 59 usuários distintos foram os solicitantes. Sendo, portanto 

necessária uma amostra com 52 respondentes para que se demonstre a percepção do estrato 

escolhido. 

  Para o calculo da amostra foi utilizada a equação (02) para amostras em populações 

finitas, Levin (1987), com margem de erro de 5 % e confiança de 95 %: 

 

 

(02) 

Onde: n - amostra calculada; 

N – População; 

Z – variável normal padronizada associada ao nível de confiança; 

P – verdadeira probabilidade do evento; 

E – erro amostral. 

A pesquisa foi iniciada no dia 06/01/2016 com o envio de 59 emails aos usuários 

respondentes. Representando assim o universo da pesquisa. No dia 19/01/2016 haviam sido 

respondidos 33 questionários. Nesta data foi realizado um reforço com um novo envio do 
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convite de participação.  No dia 02/02/2016 a pesquisa foi finalizada com 55 questionários 

respondidos, superando desta forma a amostra necessária (52) para validar o estrato.  

Em seguida, os dados coletados foram operacionalizados para se atingir os objetivos descritos 

na pesquisa.  

 

5.4 Etapa 4 - Análise e apresentação dos resultados 

 

           O processo de caracterização da amostra definiu o perfil dos usuários que utilizam os 

serviços de suporte de infraestrutura de TI na UFC. Nesta análise foram utilizadas as variáveis 

categoria funcional e nível de satisfação geral. 

Nesta pesquisa somente foram considerados os usuários que possuem acesso ao 

sistema de solicitação de serviços da instituição, neste caso, Docentes e Técnicos 

Administrativos, por possuírem número de SIAPE, condição para realização do pedido de 

suporte. Portanto, a amostra foi estratificada em duas categorias. Os resultados são 

apresentados na Tabela 1. 

 

                   Tabela 1 - Caracterização dos respondentes 

Categoria Freqüência Participação 
Docentes 8 14,55% 
Técnicos Administrativos 47 85,45% 
Total 55 100,00% 

                  Fonte: O Autor. 

 

Observa-se que a categoria de Técnicos Administrativos obteve a maior participação 

com 47 questionários, representando 85,45% das respostas. A alta participação desta categoria 

é explicada pelo fato dos Técnicos Administrativos utilizarem mais intensamente os recursos 

de TI em suas atividades administrativas diárias, sendo também os responsáveis pelas 

secretarias e laboratórios de informática dos Departamentos da instituição no momento do 

atendimento. A categoria de Docentes cumpre a maior parte de suas atividades em sala de 

aula.  

Porém é necessária uma reflexão a respeito da participação da categoria de Técnicos 

Administrativos da instituição durante um encontro de serviço. Bowen (2006) argumenta que 

quanto maior for à importância do serviço para o cliente maior é a participação do próprio 

cliente durante sua execução, fornecendo inputs para a solução do problema. Dessa forma a 
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participação dos usuários dos serviços de TI e suas necessidades devem ser observadas antes 

da realização de qualquer mudança na prestação do serviço, portanto, deve ser considerado 

pela Administração Superior da instituição um processo de capacitação voltado para a 

compreensão dos serviços oferecidos pelo setor de suporte de infraestrura de TI com objetivo 

de aumentar a interação dos usuários com os técnicos durante um processo de atendimento. 

Pois, em um encontro de serviço todos os participantes podem contribuir de forma positiva ou 

negativa, para a avaliação da qualidade deste serviço. 

Quanto ao Nível de Satisfação Geral, o resultado da pesquisa demonstra que a 

qualidade dos serviços oferecidos pelo setor de suporte é satisfatória para todas as categorias, 

pois apenas 8,31% dos respondentes manifestaram sua insatisfação com a qualidade dos 

serviços oferecidos. Por outro lado, 91,49% dos participantes demonstraram está satisfeitos 

com os resultados na oferta de serviços do setor analisado. O resultado geral é mostrado na 

Tabela 2. 

 

          Tabela 2: Caracterização da pesquisa quanto ao Nível de Satisfação Geral 

Docentes Técnicos Administrativos 
Nível de Satisfação Freqüência Percentual Freqüência Percentual 
Muito Insatisfeito 0 0,00% 1 2,13% 

Insatisfeito 0 0,00% 3 6,38% 
Satisfeito 5 62,50% 31 65,96% 

Muito Satisfeito 3 37,50% 12 25,53% 
Total 8 100,00% 47 100,00% 

          Fonte: Autoria propria. 

 

A avaliação do grau de consistência entre as múltiplas medidas do construto foi 

calculada e classificada para todas as dimensões do método SERVPEF através do coeficiente 

alfa de Cronbach, como mostra a Tabela 3. 
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                      Tabela 3 - Confiabilidade do Instrumento de Pesquisa (SERVPERF) 

Dimensão Alfa de Cronbach Classificação 

Tangibilidade 0,76 Alta 

Confiabilidade 0,65 Moderada 

Responsividade 0,83 Muito alta 

Segurança 0,85 Muito alta 

Empatia 0,78 Alta 
                     Fonte: Autoria própria. 

 

Portanto as confiabilidades das cinco dimensões apresentaram resultados que 

permitiram a utilização da escala nesta pesquisa.  

Decerto, como foi visto, na visão de Freitas e Rodrigues (2005), o coeficiente Alfa de 

Cronbach é admissível com valores acima de 0,6 e quanto maior for sua proximidade de 1, 

maior será sua confiabilidade.  

Em seguida foram calculadas as médias de cada Aspecto (1 – 15) da escala 

SERVPERF e ordenadas como mostra a Tabela 4. Com os resultados foram identificados os 

níveis de prioridade das ações de correção de falhas definidas pelo setor.  

 

Tabela 4 – Tabela de priorização das ações por aspecto analisado (Continua) 

Aspecto Analisado Resultado Classificação 
1/17. Os técnicos de suporte utilizam equipamentos 
modernos e adequados para realização dos serviços 
solicitados. 

 
3,38 

 
Média 

2/17. O sistema de solicitação de serviços atende a todas as 
necessidades do usuário. Sendo fácil a sua utilização e claras 
as informações solicitadas. 

3,78 Média 

3/17. O relatório de atendimento do serviço realizado tem 
fácil compreensão.  

3,96 Média 

6/17. O setor de suporte sempre informa quando os serviços 
são executados.  4,04 Baixa 
5/17. A solução para sua a solicitação é sempre dada na 
primeira visita. 

4,05 Baixa 

4/17. Os técnicos de suporte executam os serviços nos 
prazos prometidos. 

4,11 Baixa 

08/17. Os técnicos de suporte são rápidos na solução do 
problema. 

4,13 Baixa 

15/17. O técnico de suporte se preocupa com os interesses 
dos usuários quanto ao uso da TI em suas tarefas diárias. 

4,29 Baixa 

09/17. Sempre que solicitados, os técnicos de suporte 
respondem às perguntas dos usuários. 

4,38 Baixa 
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Tabela 4 – Tabela de priorização das ações por aspecto analisado (Conclusão) 

Aspecto Analisado Resultado Classificação 
12/17. Os técnicos de suporte possuem conhecimentos 
necessários para resolver às suas solicitações.  

4,38 Baixa 

11/17. O usuário se sente seguro quanto à realização dos 
serviços solicitados ao setor de suporte. 

4,42 Baixa 

13/17. Percebe-se claramente que o atendimento do setor de 
suporte é sempre realizado por um técnico que demonstra 
um atendimento individualizado, não dividindo o tempo com 
outras atividades. 

4,42 Baixa 

14/17. O horário de atendimento é conveniente. 4,44 Baixa 

07/17. Os técnicos de suporte se comunicam de forma 
simples e clara com os usuários. 

4,49 Baixa 

10/17. Durante um atendimento o usuário se sente seguro 
com o comportamento dos técnicos de suporte.   

4,51 Baixa 

Fonte: Autoria propria. 

 

Dessa forma, não foram encontrados aspectos com ações críticas de correção (valores 

< 3,0) de acordo com a classificação definida pelo setor. Porém, chama a atenção neste 

primeiro momento que todas as avaliações com classificação de ações com prioridade média e 

que são os menores valores encontrados nesta pesquisa, pertencem à dimensão Tangibilidade 

detalhada na Tabela 6. 

 

  Tabela 5 – Resultados da Dimensão Tangibilidade 

Dimensão Tangibilidade Média 

1/17. Os técnicos de suporte utilizam equipamentos modernos e adequados para 

realização dos serviços solicitados. 

3,38 

2/17. O sistema de solicitação de serviços atende a todas as necessidades do 

usuário. Sendo fácil a sua utilização e claras as informações solicitadas. 

3,78 

3/17. O relatório de atendimento do serviço realizado tem fácil compreensão.  3,96 
Fonte: Autoria propria. 

 

Neste resultado, o que mais chama a atenção é que enquanto o indicador 1/17 depende 

de um processo mais demorado para correção, pois dever ser considerada a aquisição de 

equipamentos através de um processo licitatório, os indicadores 2/17 e 3/17 depende única e 

exclusivamente de ações internas do setor, no sentido de realizar as alterações no relatório de 
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atendimento e no sistema de solicitação de serviços, portanto são ações que podem ser 

realizadas em um menor intervalo de tempo. 

O resultado geral por dimensão é mostrado na Tabela 6, onde a dimensão segurança 

obteve o melhor resultado.  

                             Tabela 6 – Média geral por dimensão 

Dimensão Média das Dimensões 

Tangibilidade  3,71 

Confiabilidade 4,07 

Responsividade  4,33 

Empatia  4,38 

Segurança  4,44 
                                        Fonte: Autoria propria. 

 

A comparação da dimensão com pior desempenho com o restante dos resultados, pode 

ser visualizado no Gráfico 4, onde as dimensões Tangibilidade e Confiabilidade estão com 

resultado abaixo da média geral de 4,19.  Ficando a dimensão Tangibilidade com um valor de 

0,48 abaixo da média, ou seja, quatro vezes a diferença da dimensão Confiabilidade que se 

encontra apenas com o valor de 0,12 abaixo da média. 

 

Gráfico 4 – Média das dimensões 

 
               Fonte: Autoria propria. 

Quanto aos resultados da dimensão Confiabilidade mostrado na Tabela 7, o aspecto 

6/17 (O setor de suporte sempre informa quando os serviços são executados) obteve a menor 

média com 4.04, esse indicador representa a comunicação entre o setor de suporte e os 
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usuários quando os serviços são finalizados, o maior impacto deste indicador é a demora na 

retirada dos equipamentos no laboratório de manutenção do setor. 

Zeithaml et al. (2006) argumentam que, o desempenho confiável de um serviço é uma 

expectativa do cliente e significa um serviço cumprido no prazo, sem modificações e sem 

erros. 

 

           Tabela 7 - Resultados da Dimensão Confiabilidade 

Dimensão Confiabilidade Média 
6/17. O setor de suporte sempre informa quando os serviços são 
executados.    4,04 
5/17. A solução para sua a solicitação é sempre dada na primeira 
visita. 

4,05 

4/17. Os técnicos de suporte executam os serviços nos prazos 
prometidos. 

4,11 

         Fonte: Autoria propria. 

 

Por sua vez, a dimensão Responsividade apresenta os resultados mostrados na Tabela 

8, o aspecto 8/17 (Os técnicos de suporte são rápidos na solução do problema.) apresentou a 

menor média da dimensão com um valor de 4,13.  Neste cenário, este aspecto pode ser 

influenciado pelo aspecto 1/17 (Os técnicos de suporte utilizam equipamentos modernos e 

adequados para realização dos serviços solicitados.) que obteve o pior resultado na avaliação, 

uma vez que a rapidez na solução dos problemas é influenciada diretamente pelo uso de 

equipamentos modernos e adequados para a solução de um serviço. 

Conforme Zeithaml et al. (2006), um bom desempenho nesta dimensão reflete a 

disposição de ajudar os clientes e fornecer o serviço prontamente e em caso de falhas do 

serviço, a capacidade de resolver o problema rapidamente pode gerar percepções positivas da 

qualidade. 

 

          Tabela 8 – Resultados da Dimensão Responsividade 

Dimensão Responsividade Média 

08/17. Os técnicos de suporte são rápidos na solução do problema. 4,13 

09/17. Sempre que solicitados, os técnicos de suporte respondem às 
perguntas dos usuários. 

4,38 

07/17. Os técnicos de suporte se comunicam de forma simples e clara 
com os usuários. 

4,49 

          Fonte: Autoria propria. 

 



 
84 

Quanto à dimensão Segurança, com os resultados mostrados na Tabela 9, o indicador 

mais baixo ocorre no aspecto 12/17 (Os técnicos de suporte possuem conhecimentos 

necessários para resolver às suas solicitações), que representa o conhecimento necessário para 

solucionar os problemas existentes. Podemos avaliar que embora qualificados, os técnicos de 

suporte estão em constante processo de aquisição de experiência devido à grande velocidade 

com que novas tecnologias são incorporadas ao parque computacional da instituição. Neste 

cenário, deve ainda ser considerado que na opinião de Zeithaml et al. (2006) afirmam que esta 

dimensão está relacionada ao conhecimento, cortesia e a capacidade de transmitir confiança e 

confidencialidade por parte de quem presta o serviço. Na visão de Gronroos (1993), embora a 

competência do prestador para realizar o serviço seja uma das características desta dimensão, 

os usuários percebem qualidade como um conceito mais amplo e a utilização de expressões 

como experiência, confiança tato e segurança para descrever serviços dificultam a avaliação 

do serviço por parte do usuário. 

 

          Tabela 9 – Resultados da Dimensão Segurança 

Dimensão Segurança Média 

12/17. Os técnicos de suporte possuem conhecimentos necessários 

para resolver às suas solicitações.  

4,38 

11/17. O usuário se sente seguro quanto à realização dos serviços 

solicitados ao setor de suporte. 

4,42 

10/17. Durante um atendimento o usuário se sente seguro com o 

comportamento dos técnicos de suporte.   

4,51 

          Fonte: Autoria propria. 

 

Na dimensão Empatia, com os resultados mostrados na Tabela 10, Zeithaml et al. 

(2006) argumenta que o principal aspecto desta dimensão é o aspecto 13/17 (Percebe-se 

claramente que o atendimento do setor de suporte é sempre realizado por um técnico que 

demonstra um atendimento individualizado, não dividindo o tempo com outras atividades.), 

que apesar de não representar a maior média da dimensão, obteve um resultado de média 4.42 

ficando apenas 0,02 abaixo da melhor avaliação da dimensão.  
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         Tabela 10 – Resultados da Dimensão Empatia 

Dimensão Empatia Média 

15/17. O técnico de suporte se preocupa com os interesses dos 

usuários quanto ao uso da TI em suas tarefas diárias. 

4,29 

13/17. Percebe-se claramente que o atendimento do setor de suporte 

é sempre realizado por um técnico que demonstra um atendimento 

individualizado, não dividindo o tempo com outras atividades. 

4,42 

14/17. O horário de atendimento é conveniente.  4,44 
           Fonte: Autoria propria. 

Os resultados encontrados com a utilização do método podem subsidiar os Gestores do 

setor de suporte de TI na elaboração de um plano de melhoria, ou ainda, essa avaliação deva 

fazer parte de um processo de melhoria contínua. Confirmando, portanto a viabilidade na 

utilização do método na avaliação dos serviços de suporte de infraestrutura de TI na 

instituição. 

 

5.5 Considerações 
 Neste capítulo, foi possível realizar a análise dos dados, a partir, das respostas 

registradas pelos respondentes da pesquisa. Foi apresentada a realidade sobre a percepção de 

desempenho por parte dos usuários dos serviços de suporte de TI da instituição. 

 O método foi devidamente aplicado em suas 04 etapas e no próximo capítulo serão 

apresentadas as considerações e conclusões sobre o estudo realizado. 
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6 CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES 

 

A compreensão da necessidade da avaliação da qualidade de serviços de suporte de TI 

deve passar pelo entendimento de conceitos relacionados ao tema qualidade de serviços e suas 

relações com as técnicas de gestão da Qualidade e às principais práticas de gerenciamento de 

serviço de TI.  

Assim, as características particulares dos serviços de suporte de TI em uma IFES, 

devem ser objetos de estudos com o propósito de investigar a compreensão de como as 

relações se desenvolvem dentro desse contexto, principalmente no que diz respeito aos 

usuários e a qualidade no atendimento oferecido. Neste sentido, neste trabalho buscou-se 

inicialmente o entendimento do conceito de qualidade, serviços e TI, conforme mostrado nos 

capitulos de referencial teórico.  

Pesquisas que utilizam ferramentas de mensuração de desempenho tornam-se 

extremamente importantes para avaliação e correção de possíveis falhas na execução dos 

serviços prestados. Dessa forma, mais do que a própria geração de indicadores os resultados 

devem subsidiar os gestores na tomada de decisão e na alocação de recursos. 

No que se refere ao objetivo específico de propor um modelo para avaliar a qualidade 

dos serviços de Suporte de Infraestrutura de TI de uma IFES utilizando o método 

SERVPERF, o assunto foi abordado na seção 5.2 da aplicação do método, onde com a 

metodologia utilizada e com a construção do questionário baseado na escala SERVPERF, foi 

possível realizar a adaptação do instrumento tornando a pesquisa capaz de aferir, identificar e 

analisar os resultados na percepção desempenho da qualidade de serviços em um cenário 

empírico. 

Em relação ao objetivo específico de medir a percepção de desempenho dos serviços 

através do instrumento de coleta de dados proposto e da metodologia apresentada neste 

trabalho, foi observado no item 5.4 do método proposto que a percepção de desempenho da 

qualidade dos serviços apresentou uma media geral de 4,19 para um valor máximo de 5,0 

pontos, enquanto que a satisfação geral com os serviços teve uma avaliação positiva para 

91.49% dos respondentes, sendo, portanto considerado como satisfatória a qualidade dos 

serviços oferecidos pelo setor em análise. 

Quanto ao objetivo específico de identificar pontos de insatisfação dos usuários dos 

serviços de suporte oferecidos à IFES permitindo assim o planejamento de ações de melhoria 

por parte dos gestores, a classificação dos resultados através de intervalos definidos pelo 

próprio setor estudado na seção 5.1 do método proposto, permitiu apoiar a priorização das 
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ações corretivas a serem implantadas, possibilitando a correção dos pontos de insatisfação e 

que nesta pesquisa representam todos os aspectos da dimensão tangibilidade. Quando se trata 

de oferecer suporte técnico aos usuários de TI, todas as dimensões utilizadas nesta pesquisa e 

amplamente difundidas na literatura são igualmente aplicáveis na prestação de serviços de 

suporte de TI, pois se refere a um atendimento pessoal e por acontecer de forma pontual, 

devem sempre sofrer um processo de avaliação em busca de melhores resultados. 

Atingidos todos os objetivos específicos, o objetivo geral de propor um método de 

avaliação de desempenho aplicado aos serviços de Suporte de TI de uma IFES, também foi 

atingido, pois o modelo gerado através da análise dos resultados permitiu que se 

estabelecessem parâmetros que conduzam à melhoria na prestação dos serviços avaliados 

através de métricas que o setor de suporte de TI estudado deve acompanhar e que se 

relacionem ao seu desempenho no atendimento.  

Quanto às contribuições, mensurar a percepção de desempenho na qualidade dos 

serviços oferecidos é fornecer aos gestores da instituição e principalmente ao gestor de setor 

de suporte de infraestrutura de TI, indicadores capazes de desencadear ações corretivas para 

os casos onde o desempenho é insuficiente ou mesmo, melhorar ainda mais os desempenhos 

considerados satisfatórios.  

Alem dos resultados apresentados, outra grande contribuição deste trabalho foi à 

aplicação do método SERVPERF no contexto de Suporte de Infraestrutura de TI, 

contribuindo para a pesquisa sobre a utilização de instrumentos que possam avaliar a 

percepção de desempenho por parte dos usuários desses serviços. Por outro lado, os 

resultados aqui apresentados retratam apenas uma avaliação em um determinado período. A 

continuidade das avaliações poderá fornecer resultados mais conclusivos, contribuindo para a 

verificação da efetividade das ações corretivas e preventivas realizadas.  

Espera-se que este estudo, possa constituir-se um trabalho que venha dar suporte a 

trabalhos futuros na sua agregação de conhecimento e experiência sobre a utilização do 

método SERVPERF na mensuração de desempenho por parte dos usuários dos serviços de 

suporte de TI existente em todos os setores públicos, servindo de modelo para estas 

instituições.  

As próximas etapas da presente pesquisa devem se estender para a utilização dos 

resultados em trabalhos futuros: 

a) que utilizem os resultados para subsidiar o processo de compra de 

equipamentos adequados para atendimento aos usuários, utilizando-se os 

resultados da dimensão aspectos tangíveis e que nesta pesquisa apresentou os 
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piores resultados; 

b) que utilizem os resultados desta pesquisa em um Sistema de Gerenciamento 

dos Serviços de TI (SGTI) dentro do seu ciclo de PDCA (Check) e que 

juntamente com as ferramentas da qualidade aqui apresentadas possa compor 

um processo de melhoria continua; 

que utilizando os resultados da dimensão segurança possa subsidiar a necessidade de 

capacitação dos servidores envolvidos no processo de atendimento. 
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APENDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 
Mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior 

 
Prezado (a), 
  
Como aluno do Mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior (POLEDUC) 
convido-lhe a responder a pesquisa que tem como objetivo avaliar o desempenho dos serviços 
de suporte de TI na perspectiva dos usuários, que levará apenas 2 minutos. 
 
Link para acessar a pesquisa: 
  
https://docs.google.com/forms/d/1O32AefD7UpxGOHTUjtj9GPSW9Mky1fGhMPIt6MGHp
So/viewform?usp=send_form 
  
Sua participação é vital para o sucesso deste trabalho e para que se consiga chegar a um 
cenário fidedigno sobre a qualidade dos Serviços de Suporte de TI na UFC.  
Conto com a sua participação. Quanto mais pessoas responderem, maior será o entendimento 
desse serviço. 
  
Desde já, agradecemos a contribuição e informamos que ao responder o questionário o 
respondente terá as informações concedidas sob o mais absoluto sigilo. 
  
 Qualquer dúvida quanto ao questionário  ou outras informações sobre o trabalho, não 
hesitem em contatar Amarildo Rolim, ramal: 9997 ou amarildo.rolim@sti.ufc.br. 
Atenciosamente, 
Amarildo Maia Rolim 
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APENDICE B – Formulario Eletrônico da Pesquisa (Continuação) 
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APENDICE B – Formulario Eletrônico da Pesquisa (Continuação) 
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ANEXO A – FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO DO SETOR DE SUPORTE 

 

 
 


