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Resumo

Apresenta uma proposta à aplicação do Princípio da total satisfação do cliente / Gestão da Qualidade Total,
ao Serviço de Informação demonstrando algumas ferramentas da qualidade. Ressalta a necessidade do Profissi-
onal da Informação estar atento às mudanças e ter flexibilidade necessária para se adaptar às inovações que
surgem a cada momento em sua profissão.

Palavras Chave: Qualidade Total; Princípios da Qualidade, Serviço de Informação.

1 Introdução

A importância da qualidade é hoje amplamente reconhecida, tanto menos em termos teóricos como no
campo das intenções.

O envolvimento com a qualidade nasce de diferentes perspectivas, seja nos indivíduos, seja nas organiza-
ções. A principal perspectiva vem da necessidade da mudança para melhor, da busca da melhor utilização da
energia potencial das pessoas e organizações, da quebra de paradigmas, onde competitividade e felicidade são
possíveis.

Para Rocha e Gomes (1993, p. 143):

O Sistema da Qualidade em uma organização deve retratar uma visão holística em que todos os elementos
compreendidos em uma ação ou movimento, observados a qualquer momento, estarão sempre em harmonia,
equilíbrio e sincronia. O elemento primordial dessa visão é o indivíduo, que, devidamente consciente, motivado,
engajado e em interação com os métodos, técnicas e ferramentas da qualidade, estará em busca permanente de

níveis ascendentes de excelência.

Todavia, algumas pessoas simplesmente não vêem necessidade de mudanças, ou por estarem satisfeitas
com a situação atual ou por se acomodarem com a realidade que as cercam, aceitando passivamente a situação
do modo como está. Assim sendo, não há razão (ou vontade?) para transformar as organizações, e cada pessoa
em particular, em algo diferente, melhor do que o estágio em que se encontram.

Conforme vem sendo freqüentemente repetido, a sobrevivência empresarial depende de produtos e servi-
ços com qualidade, o que parece óbvio. Nesse sentido, qualidade é geralmente vista como a adequação dos
produtos e serviços às exigências dos clientes; infelizmente, esta alegada importância dada à qualidade, nem
sempre tem sido traduzida em produção ou prestação de serviços, com qualidade. Qualidade, é algo que
sempre interessa, mas para alcançá-la é preciso mais do que palavras bem intencionadas: é preciso planejamen-
to, processo bem gerenciados, pessoas comprometidas.... e muito esforço!

Assim sendo, é mister que as pessoas entenda e percebam as verdadeiras razões para mudanças e o porque
da qualidade se apresentar como foco central na Gestão Empresarial.

Por outro lado, por que não aceitar a qualidade como indutora das transformações de que necessitamos? Ela
não deve ser tratada metodologicamente como um  “produto enlatado “ ou “ pacote fechado “, que bloqueie a
criatividade da pessoas no sentido de buscar adaptações à realidade de cada organização em particular.

Para que essas mudanças sejam alcançadas, talvez não haja uma única e definitiva solução. Entretanto, a
filosofia e os conceitos pertinentes à Qualidade Total representam a base de sustentação mais difundida e
consagrada em nossos dias, onde os dez Princípios da Qualidade Total : Total Satisfação dos Clientes/Usuários;
Desenvolvimento Humano; Constância de Propósitos; Melhorias Contínua; Gerência Participativa; Gerência
de Processos; Poder na Execução(delegação); Comunicação e Disseminação de Informações; Garantia da Qua-
lidade e Busca da Perfeição; não aceitação de erros são estimulados e devem ser rotineiramente praticados.
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O Sistema de Informação, que é caracterizado
pelo processo de transformações de um conjunto de
dados em algo organizado e que atenda a um deter-
minado funcionamento, deve ser capaz de proporcio-
nar a seu usuário um integral atendimento de suas ne-
cessidades. Esta preocupação com a perfeição não pode
se ater tão somente no que tange a este produto final,
a saber a recuperação e prestação da informação; há
de ser bem mais ampla, abrangendo todo o sistema,
processos e procedimentos que findam por gerar este
produto perfeito. Na busca deste ideal deve-se seguir
os dez Princípios da Qualidade Total.

Dá-se ênfase neste trabalho ao princípio da total
satisfação do cliente/usuário, uma vez que orienta o
fluxo e a adequação dos componentes do ciclo de co-
municação do Sistema de Informação de forma a vol-
tar-se especificamente para o usuário final.

2 Total Satisfação dos
Clientes/Usuários

Os autores clássicos como Deming e Juran da te-
oria da qualidade concordam em que o princípio da
total satisfação dos clientes/usuários é a mola mestra
da gestão pela qualidade. Os clientes são a razão de
ser de uma organização e esta deve conhecer como os
clientes avaliam os produtos e serviços que lhe são
prestados. Esta avaliação deve ser transformada em
indicadores concretos de modo a permitir a mensura-
ção do grau de satisfação dos clientes. A organização
deve estabelecer um processo sistemático e regular
de troca e muito aprendizado com clientes, procuran-
do antever suas necessidades e superar suas expecta-
tivas.

As técnicas e os programas para se alcançar a qua-
lidade e produtividade são bastantes variadas, porém
apresentam pontos em comum: a estratégia adminis-
trativa, voltada para as necessidades do usuário, a eli-
minação de problemas e a responsabilidade partilhada
pelo cumprimento das metas.

Segundo Belluzzo e Macedo (1983, p.128),
“[...]para se obter a qualidade total em um serviço de
informação, deve-se escolher, dentre as abordagens e
filosofias existentes na área de administração, aquela
que melhor se aplicar a cada caso em particular[...]”.
Entretanto, a teoria de W. Edward Deming, é a mais
indicada. Alguns autores apresentam uma síntese da
aplicação do Método Deming de gerenciamento total
da qualidade aos diferentes processos de trabalho nas
bibliotecas.

Assim a qualidade passa existir, quando cada in-
divíduo na biblioteca compreende e adota a filosofia
da melhoria constante, e quando todos os processos/
atividades estiverem sob controle estatístico. Além
disso, com um compromisso  longo prazo e o desejo
de mudar velhos hábitos, como enfoca o método De-
ming, as bibliotecas poderão criar uma cultura na qual

a qualidade de todos os “produtos” – desde atender ao
telefone, colocar livros nas estantes, preparar progra-
mas de divulgação, planejar edifícios até responder às
questões de referência – estejam sempre melhorando
e satisfazendo os seus usuários cada vez mais.

Estas são as principais dimensões do princípio da
Qualidade Total, satisfação do cliente, as quais serão
adaptadas de modo a se amoldarem aos Sistemas de
Informação, como demonstraremos a seguir:

2.1 Atendimento aos
Requisitos dos Usuários

O usuário é a razão primordial da existência de
um Serviço de Informação, uma vez que inútil seria o
trabalho de armazenar e recuperar informação, se não
houvesse quem desta necessitasse.

Baseado nesta idéia, temos que a satisfação dos
requisitos dos usuários é condição “sine qua non” para
o sucesso de um Sistema de Informação.

Sob este aspecto, a informação, necessidade prin-
cipal do usuário, há de ser prestada de forma rápida e
precisa, para o que se faz necessário que o Serviço de
Informação disponha de meios atuais e confiáveis para
a recuperação da informação desejada, atendendo pron-
tamente aos requisitos dos usuários.

É erro pensar que a efetiva prestação da informa-
ção para satisfazer aos requisitos dos usuários é única
meta de um Serviço de Informação. Mais que a infor-
mação prestada de forma rápida e precisa, o usuário
necessita também de um atendimento qualificado, de
pessoas que entendam perfeitamente sua necessidade
e que sejam capazes de atendê-la plenamente.

2.2 Conhecimento das
Necessidades Explícitas

dos Usuários

Ao buscar o Serviço de Informação, via de regra,
o usuário tem necessidades explícitas, as quais são
expostas ao Profissional da Informação. Entretanto tal
concepção nem sempre acontece. Muitas vezes, tais
necessidades não são corretamente formuladas ao pro-
fissional, que, por sua vez, tem como função ajudar a
este usuário a formular sua questão, estimulando-o com
perguntas, para delimitar corretamente o problema.
Além das necessidades explícitas, das quais o usuário
tem consciência, existem também as necessidades
implícitas, que por vezes nem ele próprio considera.
O Profissional da Informação leva estes aspectos em
consideração, quando do atendimento a uma solicita-
ção. Sua experiência sobre as informações requeridas,
aliada ao seu bom senso, podem permitir que este
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profissional auxilie o usuário, na identificação de opor-
tunidades e conhecimentos, que sejam úteis.

Para tanto. Faz-se necessário que o Profissional da
Informação tenha amplo conhecimento do acervo, abran-
gendo ainda o tema objeto da consulta do usuário.

Por vezes, o Sistema de Informação possui em
seu acervo, obra diversa da pretendida pelo usuário,
porém que trata do mesmo tema ou outro intimamen-
te relacionado àquele, podendo assim, vir a ser de
utilidade.

Do mesmo modo, segundo Whitehall (1992, p.
26):

Ainda que o Serviço de Informação não possua
em seu acervo a obra pretendida, nem tão pou-
co um similar ou equivalente que venha a subs-
tituí-la, não pode o Profissional da Informação,
simplesmente se esquivar com um enfático “in-
felizmente não posso ajudá-lo”, muito ao con-
trário, deve sim lançar mão de todos os meios
disponíveis para obter a informação, satisfazen-

do o usuário e “vendendo seu produto”.

2.3 Avaliação Sistemática
da Satisfação do Usuário

Para melhor satisfazer os anseios do usuário, é
bastante útil que dele seja traçado o perfil que é obti-
do através de uma avaliação sistemática, a qual pode
se dar através de questionários, entrevistas e outros
meios de aferição.

A identificação do “usuário padrão”, possibilita o
direcionamento do atendimento, da formação do acer-
vo, e demais atividades, tudo com vistas ao pronto
atendimento àquele usuário.

2.3.1 Uso da informação

Para Klobas (1995, p.96-96), “[...}a satisfação quan-
to ao uso da informação, é analisada segundo 2 aspec-
tos:  qualidade e  acessibilidade[...]”.

Qualidade

Qualidade da informação é definida de muitas
maneiras. Dependendo do foco do estudo, qualidade
tem sido usada para referi-se à:

a) qualidade da informação;
b) qualidade técnica;
c) relevância; e
d) interpretação da qualidade conforme o julga-

mento do participante (onde nenhum esforço
é feito para definir qualidade ou seus atribu-
tos: trata-se da opinião espontânea do usuário).

a) Qualidade da Informação

Qualidade da Informação refere-se ao conteúdo
da fonte de informação. Os atributos da qualidade da
informação são:

•exatidão; e
•aceitação geral.

Outros indicadores de qualidade da informação
podem ser medidos incluindo:

• autoridade – extensão na qual a fonte de infor-
mação contém informação de fontes autoriza-
das; e

• inovação – extensão na qual a fonte contém
informação nova para o usuário.

b) Qualidade Técnica

A facilidade do uso é o aspecto mais comum da qua-
lidade técnica em estudos de avaliação da informação.

Qualidade da informação e qualidade técnica são
atributos do produto de informação. Juntas, elas po-
dem ser descritas como qualidade do produto. Quali-
dade do produto de informação pode ser medida inde-
pendentemente do uso a que se destina o produto, e
desta forma o fator atratividade deve ser o primeiro
indicador da qualidade de fontes de informação ele-
trônica a serem lançadas par determinada clientela.

c) Medida da relevância

Medida da relevância é distinta da medida de
qualidade do produto. Conta com o entendimento
do contexto no qual o produto de informação vai ser
usado. Na maioria dos estudos sobre uso da informa-
ção, relevância refere-se a extensão na qual a fonte
de informação é útil para o trabalho do usuário em
potencial.

d) Interpretação da qualidade

pelo usuário

Esta interpretação é coletada formal ou informal-
mente. Nela, o usuário simplesmente revela ao Siste-
ma de Informação o seu grau de satisfação com o ser-
viço, aí ficando implícita a sua opinião sobre a quali-
dade do mesmo, uma vez que a satisfação total do
cliente já é “sinônimo” de Qualidade.

Para melhor satisfazer os anseios do usuário, é
bastante útil que dele seja traçado o perfil que é obti-
do através de uma avaliação sistemática, a qual pode
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se dar através de questionários, entrevistas, estatísti-
cas e outros meios de aferição.

A identificação do “usuário padrão”, possibilita o
direcionamento do atendimento, da formação do acer-
vo, e demais atividades, tudo com vistas ao pronto e
eficaz atendimento àquele padrão.

Acessibilidade

Um outro aspecto indicativo da avaliação da qua-
lidade do serviço de informação é a acessibilidade.
Acessibilidade tem sido definida de várias maneiras.
Em geral são identificadas três dimensões de acessibi-
lidade. Estas dimensões coincidem com as atribuições
da qualidade técnica. Elas incluem:

a) facilidade de uso;
b) aspectos do acesso físico às fontes de informa-

ção; e
c) “compreensão” ou “acesso intelectual” : ex-

tensão na qual o usuário em potencial será ca-
paz de entender o conteúdo.

2.4 Superação das
Expectativas dos Usuários

O Serviço de Informação, ciente dos anseios de
seus usuários, pode e deve se antecipar superando as
expectativas dos mesmos.

Esta superação pode se dar, dentre outras manei-
ras, através de aquisição de obras atualizadas, de um
eficaz serviço de recuperação e informação e de um
bom atendimento ao usuário.

Outro instrumento bastante eficaz é o Serviço de
Disseminação de Informação (SDI), em bases de da-
dos apropriadas, através do qual, o Serviço de Infor-
mação deixa sua posição passiva, de aguardar o usuá-
rio, e de certo modo, vai até ele atraindo-o e infor-
mando-o.

Atualmente os Sistemas de Informação, além dos
métodos tradicionais, como mala direta, sumários de
periódicos, etc., têm ainda à sua disposição os moder-
nos meios eletrônicos de disseminação de informação
como correio eletrônico, disseminação de boletins de
novas aquisições via online, distribuição de produtos
obtidos em pesquisas em bases online e produtos em
Multimídia. Todas esta inovações auxiliam a supera-
ção das expectativas dos usuários, sobretudo quando
esta se apresenta em nível mais elevado.

A superação das expectativas dos usuários, entre-
tanto, pode não depender única e exclusivamente dos
esforços e meios materiais e humanos de que dispo-
nha o Serviço de Informação. De pouca utilidade será
por exemplo, um serviço de disseminação de boletins
de novas aquisições, de forma online, se o Setor de

aquisição não tiver agilidade necessária para adquirir
os últimos lançamentos.

Assim, temos que para um Sistema de Informa-
ção lograr superar as expectativas dos usuários é mis-
ter que os setores internos estejam vinculados e traba-
lhando de maneira coordenada.

2.5 Momento da Verdade

Na concepção de Carlzon (1993, p.48) “[...] Mo-
mento da Verdade seria necessariamente a impressão
derivada do 1º contato do usuário com o Profissional
da Informação [...]” entretanto tal conceituação é fa-
lha, posto que restritiva. Momento da Verdade, pode
se dar, e é o que ocorre, com o contato do usuário
com o próprio Sistema da Informação e não com a
pessoa do Profissional da Informação.

Assim, Momento da Verdade é o primeiro ins-
tante em que o usuário toma contato com o Serviço
de Informação, formando uma opinião sobre a quali-
dade do serviço.

Uma série de Momentos da Verdade atribuída a
um usuário, deflagrada a partir do momento em que
este toma maior contato com o Serviço de Informação
é denominado Ciclo de Serviço.

Para que tenhamos um instrumento eficaz na bus-
ca da qualidade é necessário que identifiquemos Ci-
clos de Serviços prioritários, e dentro deles Momen-
tos da Verdade prioritários, e então, neles concentrar
atenção e recursos visando a melhoria do sistema e o
preparo adequado das pessoas envolvidas.

3 Considerações Finais

O relacionamento travado entre o Profissional da
Informação e o usuário, embora de modo geral relega-
do a segundo plano, é tão importante quanto a própria
informação prestada, posto que a satisfação do usuário
passa, necessariamente, também por um atendimen-
to, não somente eficaz, mas sobretudo harmonioso.

Assim, o gerenciamento de um relacionamento
eficiente e cortês é essencial à qualidade do Serviço
de Informação.

Entretanto, embora pareça que já temos tudo, o
muito que já temos ainda é pouco para quem preten-
de alcançar a Qualidade Total.

Como foi visto, o relacionamento humano é de
capital importância para o sucesso de um Sistema de
Informação. No entanto, para quem almeja a Qualida-
de Total, esta preocupação não pode se restringir à
relação Usuário-Profissional da Informação; ao contrá-
rio, deve ser muito mais ampla e abranger todo aque-
le que faz parte do processo de armazenamento e dis-
seminação de informações.

Em suma, para se atingir a Qualidade Total, sob o
ponto de vista ora analisado, são necessários não so-
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mente discursos ou atitudes em parte da organização,
mas o empenho e mesmo a cumplicidade de todas as
peças dessa engrenagem, desde o maior até o menor
posto hierárquico do Serviço de Informação, respeita-
das as suas atribuições, responsabilidades e autorida-
des funcionais.

Qualidade é um grande processo de mudança que
começa nas pessoas. Qualidade não começa com algo,
mas com alguém. Ao incorporar os preceitos da Qua-
lidade Total, o profissional estará apto a provocar mu-
danças no seu ambiente de trabalho.

Referências

BELLUZZO, Regina Célia Baptista, MACEDO, Neusa
Dias de. A gestão da qualidade em serviços de infor-
mação: contribuição para uma base teórica. Ciência

da Informação, Brasília, v.22, n.2, p.128, maio/ago.,
1993.
CARLZON, Jan. A hora da verdade. Brasil: COP Edi-
tora Ltda, 1990. Apud LOBOS, Júlio. Encantando o

cliente. São Paulo: Instituto da Qualidade, 1993. p.48.
KLOBAS, Jane E. Beyond information quality: fitness
for purpose and electronic information resource use.
Journal of Information Science, v.21, n.2, p.95-96,
1995.
MACKEY, T., MACKEY, K. Think quality! The De-
ming approach does work in libraries. Library Jour-

nal, v. 117, n.9, p.57-61, 1992.
ROCHA, Eliana da Conceição, GOMES, Suely Henri-
que de. Gestão da qualidade em unidades de informa-
ção. Ciência da Informação, Brasília, v.22, n.2, p.143,
maio/ago., 1993.
WHITEHALL, Tom. Quality in library and informati-
on service. Library Management, v.13, n.5, p.26,
1992.


	Sumário

