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RESUMO 

O nosso trabalho versa sobre a importância da qualidade de uma organização 

específica, a biblioteca de um estabelecimento de ensino superior, da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro. Concebendo-a como um serviço público integrado num 

organismo de ensino e aprendizagem superior, pretendemos, através de uma análise por 

inquéritos, aferir o grau de percepção dos seus frequentadores acerca da qualidade da 

prestação de serviços, para optimizarmos os procedimentos e maximizarmos os 

recursos, indo ao encontro das suas necessidades. 

A qualidade é um conceito cujo significado é em grande medida determinável 

pela sua inscrição espaço – temporal e aferido por critérios que variam em função de 

diferentes sistemas de valores e de múltiplas percepções subjectivas. Enquanto termo 

substantivo implicando não propriamente uma propriedade ou condição, mas uma 

aferição ou atribuição de valor, a sua pertinência é de âmbito multidimensional e, 

portanto, aplicável ao funcionamento das organizações. 

Tornar as Bibliotecas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro num 

serviço público de qualidade em linha com as modernas formas gestionárias da Nova 

Administração Pública – assentes numa clara definição de objectivos e resultados a 

alcançar, em metodologias de trabalho em rede e de participação activa, colaborativa 

eficiente, célere, simplificada, transparente, e centradas na satisfação e proximidade do 

cliente-utilizador – é esse, em suma, o propósito central que está na base desta reflexão. 

 

Palavras-chave: Qualidade de serviços; Bibliotecas universitárias; modelos de 

avaliação. 



 

 

ABSTRACT 

The main focus of our study is on the quality assessment of a particular 

organization, the library of a Portuguese higher education institution, the University of 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). In order to optimize procedures and maximize 

resources, our aim is to assess the quality of its services, by means of a survey analysis 

on the degree of awareness of their users.  

Quality is a concept whose meaning is largely determined by its space and time 

location and measured by criteria that vary according to different value systems and 

multiple subjective perceptions. It is a term not exactly implying a property but rather 

meaning a process, and in its multidimensional scope is therefore applied to the 

functioning of organizations.   

To provide the libraries of the University of Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) with higher quality services, in accordance with modern managing policies – 

based on a clear definition of targets, on methodologies for networking and focused on 

customer satisfaction – that is, in short, the main subject of this thesis.   

 

 

Key words: Quality services; Academic Libraries; Assessment systems. 
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Delivering a quality service is an essential strategy for success and 

survival in any organization (Hakala, 2010) 

 

“(…) academic organizations have several unique organizational 

characteristic. They have unclear and contested goal structures; (…) 

as a result, academic organizations are important instances of 

professionalized organizations where professionals serving the clients 

demand a large measure of control over the institution's decision 

processes.” (Baldrige, et al, 1998) 

 

“To achieve quality services, it is important to understand that 

expectations are dynamic and will vary depending on aspects that 

range from the client’s personal needs to environmental factors that 

may intervene and modify his or her parameters or points of view.” 

(Pinto, M.; Fernándes-Marcial, V. & Gómez-Camarero, C., 2009)  

 

“As Universidades portuguesas terão de se assumir plenamente como 

organizações "biológicas", capazes de aprender institucionalmente 

("learning organizations") e de se adaptar, com criatividade, a um 

futuro de incertezas e de mudança vertiginosa, preparadas para fazer, 

com coragem e convicção, as reformas necessárias ainda que 

conjunturalmente impopulares.” (Carneiro, 1998) 
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1.1 Enquadramento 

O nosso trabalho versa sobre a importância da qualidade de uma organização 

específica, a biblioteca de um estabelecimento de ensino superior. Concebendo-a como 

um serviço público integrado num organismo de ensino e aprendizagem superior, 

pretendemos, através de uma análise por inquéritos, aferir o grau de percepção dos seus 

frequentadores acerca da qualidade da prestação de serviços, para optimizarmos os 

procedimentos e maximizarmos os recursos, indo ao encontro das suas necessidades. 

As organizações são exemplos modelares de organismos vivos cujas identidades 

específicas promovem contínua e insistentemente a sua sobrevivência, a sua 

diferenciação e a sua plena razão de ser. Tal como um organismo, as organizações 

mantêm a sua vida na incessante busca de um equilíbrio estruturante, mesmo que 

efémero, capaz de dar respostas às exigentes e céleres mutações contextuais. 

A diversidade e a multiplicação das organizações, sobretudo das que são 

concebidas para gerir a produção, a circulação e a recepção de bens simbólicos – nestes 

compreendidos quer os que comportam um elevado índice de criatividade estética ou de 

elaboração teórica, quer os que operam como fontes diversificadas de informação –, 

constituem uma das marcas da complexidade funcional da sociedade contemporânea.    

De facto, as respostas aos desafios colocados às organizações, sobretudo numa 

conjuntura histórica como a actual, marcada por uma combinação complexa de 

inúmeras variáveis, autorizam-nos a comparar o seu comportamento identitário ao dos 

seres vivos. Tal como os seres orgânicos, inseridos num ecossistema que condiciona o 

seu ciclo de vida, as organizações reagem a um complexo sistema de redes de 

interacção, fazendo uso das suas capacidades – das suas funções vitais – de adaptação, 

inovação e criatividade. Mas para que sejam bem sucedidas nessa sua adaptação às 

envolventes conjunturais, e logrem superar os exigentes factores condicionantes da sua 

existência, as organizações devem ser capazes de se auto regularem e se auto avaliarem. 

Só a partir dessa atitude é que estarão em condições de assumirem uma posição pró-

activa face aos ambientes e mercados competitivos em que se inserem.  
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Gerir com eficácia é um exercício equilibrado de orientação, uma frágil e 

complexa arte combinatória. Esta arte combinatória consiste em articular a vontade de 

afirmar uma identidade organizacional singular – definida com base num programa de 

acção que integre antevisões de desenvolvimentos gerais prováveis – com as 

necessidades determinadas pela dinâmica da realidade objectiva e circundante em que 

ela se situa. É, portanto, praticando essa arte – a de combinar a vontade de afirmação da 

identidade organizacional singular com as necessidades decorrentes das circunstâncias 

objectivas – que se coloca a questão essencial do saber fazer e do saber inovar das 

organizações. Adaptados ao corpo sistémico destas últimas, os modelos dinâmicos de 

gestão operam com variáveis que integram as áreas da tecnologia, dos produtos, dos 

serviços, dos processos e das pessoas. De uma forma peculiar todas essas variáveis são 

percepcionadas pelos clientes-utilizadores. A avaliação dessa percepção é sustentada 

por questionários e inquéritos, cuja fiabilidade é demonstrada por modelos utilizados 

neste trabalho. Através destes instrumentos de consulta, poderemos aferir com maior 

precisão o grau de satisfação dos clientes-utilizadores, assim como adoptar medidas e 

procedimentos que melhorem a prestação dos serviços a que eles se aplicam.   

Convirá, no entanto, esclarecer que um trabalho orientado para uma temática 

como a da qualidade de serviços só poderá ser realizado com proveito e consistência se 

delimitarmos essa mesma temática a um determinado campo de estudo ao qual se possa 

aplicar uma metodologia de análise passível de revelar, por amostragem, a sua extensão 

e a sua profundidade. Para tanto, utilizaremos como objecto circunscrito de estudo a 

área de trabalho em que nos situamos. Esta área diz respeito à aferição do grau de 

satisfação no âmbito da avaliação de um serviço de qualidade da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, em concreto, a sua biblioteca, de forma a podermos redefinir 

e/ou consolidar novas práticas gestionárias que visem a melhoria geral da prestação dos 

seus serviços. A partir de critérios de reflexão que decorrem da nossa própria 

experiência profissional, pretendemos reflectir o conceito de qualidade, sondando-o 

nalgumas das suas dimensões observáveis e quantificáveis. Para tal, utilizaremos pistas 

e propostas enunciadas pelos frequentadores do espaço biblioteca, os quais, de acordo 

com o objecto do nosso trabalho, centrado na satisfação do acesso a serviços, 
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designaremos por “clientes-utilizadores”.1 No essencial visamos analisar a relação entre 

a prestação de um serviço de qualidade e a expectativa/satisfação dos clientes-

utilizadores (Hernon, Nitecki & Altman, 1999)2. 

A qualidade é um conceito cujo significado é em grande medida determinável 

pela sua inscrição espaço – temporal e aferido por critérios que variam em função de 

diferentes sistemas de valores e de múltiplas percepções subjectivas. Enquanto termo 

substantivo implicando não propriamente uma propriedade ou condição, mas uma 

aferição ou atribuição de valor, a sua pertinência é de âmbito multidimensional e, 

portanto, aplicável ao funcionamento das organizações (Hernon, 2002)3.  

A qualidade além de ser um conceito abstracto – ela é uma das dez categorias de 

Aristóteles – possui um significado dinâmico e, como tal, um valor semântico relativo, 

variável no tempo e no espaço. Ao permear todas as áreas do conhecimento, científico, 

tecnológico, económico e cultural, define-se actualmente, e em grande medida, pelas 

suas implicações pragmáticas e, portanto, como um conceito determinante na definição 

do funcionamento das organizações. A qualidade, enquanto vector de definição da 

estratégia das organizações, tornou-se, assim, num dos principais atributos da sua 

existência. A qualidade é, consequentemente, um conceito utilizado no domínio da 

gestão. Quando aplicado ao campo da actividade desenvolvida pelas bibliotecas ela 

caracteriza-se, sobretudo, pelo modo como são prestados os serviços que lhes estão 

                                                 
1 Iremos adoptar ao longo do nosso trabalho, tal como Paula Ochôa propôs no seu relatório de 

investigação, publicado em 2001, a noção de “cliente”, identificado também pelos termos de 
“consumidor”, “utilizador”, “utente”, “beneficiário”, e “leitor”. O termo cliente possui um significado 
mais abrangente do que qualquer um dos outros termos, uma vez que por ele se designa o destinatário a 
quem é fornecido um produto ou a quem é prestado um serviço por um funcionário devidamente 
qualificado. Nesse sentido, e porque a questão nevrálgica do nosso corpus se centra na qualidade, 
qualquer pessoa que participa no processo de transacção será identificada pelo estatuto de “cliente”. E 
uma vez que esse “cliente” não é propriamente um consumidor, mas um utilizador dos serviços prestados 
pelo “organismo” biblioteca, ao longo do trabalho, iremos designá-lo por “cliente-utilizador”. 

2 A análise acerca da qualidade de serviço e a sua relação com a satisfação do cliente-utilizador 
foi genericamente abordada no artigo Service quality and customer satisfaction: an assessment and future 
directions da autoria de Peter Hernon, Danuta A. Nitecki e Ellen Altman, The Journal of Academic 
Librarianship, vol.25, n.º1 de Janeiro de 1999.  

3 Peter Hernon (2002), no seu artigo intitulado Quality: new directions in the research publicado 
no The Journal of Academic Librarianship, 28, 4, p.224, esclarece-nos que a Qualidade é actualmente 
reconhecida como um conceito multifacetado o qual pode ser entendido segundo diferentes perspectivas. 
“Quality is now recognized as a multifaceted concept, one that can be approached from different 
perspectives”  
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adstritos visando a máxima satisfação das múltiplas necessidades do cliente-utilizador. 

Pode, portanto, ser aferida não só como um princípio ordenador de uma filosofia 

gestionária visando instituir relações de uso desburocratizadas e de proximidade com as 

necessidades dos seus utentes como também pode ser pragmaticamente avaliada pelos 

níveis crescentes e amplificados de satisfação na óptica de quem usufrui bens ou 

serviços. 

É, portanto, fundamental, para assegurar a qualidade do funcionamento das 

bibliotecas em geral e das bibliotecas universitárias em particular, que os bibliotecários 

procurem atender ao horizonte de expectativas do cliente-utilizador e estabeleçam uma 

relação de proximidade com o mesmo.  

As bibliotecas universitárias, enquanto entidades administrativas de apoio à 

difusão pluridimensional do conhecimento, possuem particularidades exclusivas face ao 

conjunto genérico das organizações prestadoras de serviços.  

Enquanto espaços e plataformas de práticas culturais, de estudo e de 

consolidação dos saberes, as bibliotecas universitárias ocupam, como sempre o fizeram 

ao longo da sua história, um lugar central no mapeamento de qualquer política 

sociocultural, educativa e científica. Em grande medida, o cumprimento eficaz da sua 

missão passa actualmente pela capacidade de integrarem, segundo parâmetros de 

actuação orientados por princípios de gestão norteados pelo critério da qualidade, o 

potencial de processamento informativo e comunicativo oferecido pelas novas 

tecnologias  

No sentido de se atribuir pleno sentido à missão das bibliotecas universitárias é 

essencial, porém, que a sua gestão contemple uma monitorização contínua e sistemática 

de todos os seus domínios e serviços. Só assim serão reconhecidas como centros vitais 

das instituições de ensino superior. No actual contexto educacional, em que se 

experimentam e se aplicam novos modelos de ensino aprendizagem visando uma 

relação crítica e inter-activa com o conhecimento em geral, o papel das bibliotecas 

universitárias assume ainda maior relevância no cumprimento das suas funções. Para 

tanto, torna-se necessário proceder a um consequente redesenho da estrutura de 

funcionamento dos seus serviços com base num modelo de gestão concebido a partir 

das necessidades do cliente-utilizador. 
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No caso que iremos estudar, procuraremos analisar em que medida esse modelo 

de gestão ancorado nas competências e nos meios técnicos que dispõem os 

bibliotecários universitários se articula com as expectativas/necessidades percepções e 

juízos dos clientes-utilizadores. Em concreto, procuraremos determinar em que medida 

a aferição do grau de satisfação dos cliente-utilizador dos serviços bibliotecários pode 

contribuir para a implementação monitorizada de políticas de qualidade visando o 

aumento do valor dos serviços prestados na área do acesso à informação do 

conhecimento académico. 

Este estudo incide sobre o funcionamento do complexo de bibliotecas da UTAD, 

que integra a Biblioteca Central, localizada no campus universitário de Vila Real, e as 

bibliotecas “satélites” dos pólos universitários de Chaves e Miranda do Douro 

(entretanto extinta). Em comum, as três unidades documentais definem-se por serem 

bibliotecas híbridas quanto à natureza tradicional e electrónica dos seus recursos 

impressos e digitais, respectivamente.  

As três unidades documentais escolhidas como objecto de estudo desta 

investigação foram seleccionadas por duas ordens de razão. Por um lado, por serem as 

mais representativas quer em termos de frequência quer quanto ao nível de utilização 

dos espaços e dos seus recursos (dados estatisticamente validados). Por outro lado, 

porque a sua diferente localização geográfica e a relativa especificidade do seu 

respectivo funcionamento possibilitaram analisar diferentes perfis e expectativas dos 

clientes-utilizadores e assim alargar a amplitude da amostra e complexificar o objecto 

do próprio estudo.  

Tornar as Bibliotecas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro num 

serviço público de qualidade em linha com as modernas formas gestionárias da Nova 

Administração Pública – assentes numa clara definição de objectivos e resultados a 

alcançar, em metodologias de trabalho em rede e de participação activa, colaborativa 

eficiente, célere, simplificada, transparente, e centradas na satisfação e proximidade do 

cliente-utilizador – é esse, em suma, o propósito central que está na base desta reflexão. 

Tomando em consideração estas reflexões gerais e introdutórias precisemos, 

então, que a construção deste estudo empírico, baseado em dados obtidos a partir de um 

processo de monitorização do desempenho dos vários domínios e serviços da biblioteca 
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da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tem como objectivo demonstrar a 

relevância prática do conceito de qualidade, ligado à teoria da gestão, tomado como 

vector de orientação da actividade multifuncional da biblioteca universitária.  
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1.2 Motivação 

O progresso societal e as novas mudanças globais exigem, de acordo com o 

processo de Bolonha, uma atenção redobrada. Devido ao repto da partilha de boas 

práticas no que concerne às dimensões de competitividade e mobilidade, exige-se uma 

maior transparência e cooperação entre os diferentes stakeholders4 envolvidos na 

questão do desenvolvimento sustentável e da qualidade da educação no ensino superior. 

Sendo a educação do ensino superior indissociável das bibliotecas universitárias, 

naturalmente, do impacto que tais reformas estruturais suscitaram nas bibliotecas 

académicas, emergiram aspectos desencadeadores de mudanças profundas. 

Alguns aspectos reportam-se, segundo Pinto (2009), à qualidade de serviços 

prestados pelas bibliotecas universitárias, à aquisição de novas competências, à 

autonomia nas pesquisas, ao acesso e avaliação da informação e construção do 

conhecimento dos estudantes, docentes e investigadores e às novas orientações 

gestionárias que tal reforma educacional propiciou às bibliotecas académicas (Pinto; 

Fernández-Marcial & Gómez-Camarero, 2010). 

Quando iniciámos este trabalho, Portugal encontrava-se numa fase de transição 

na adopção das novas políticas de educação europeias. Tornava-se, pois, uma 

oportunidade única para a validação da qualidade da prestação de serviços de uma 

biblioteca de ensino superior e para a obtenção do grau de percepção e satisfação dos 

seus clientes-utilizadores num modelo tradicional em fase mudança. O desafio radicaria 

na aferição de resultados clarificadores sobre a avaliação da qualidade na óptica do 

cliente-utilizador. O novo modelo educativo, ao apontar estratégias para o 

desenvolvimento de competências e para a autonomia da aprendizagem poderia, 

eventualmente, implicar novas posturas e comportamentos, novos desenhos gestionários 

e novos paradigmas da biblioteca. Urgia, pois, a necessidade de consolidar, em jeito de 

encerramento de ciclo tradicional, visões acerca da prestação de serviços 

biblioteconómicos, e averiguar se os mesmos iam ao encontro das novas suas 

necessidades. Em suma, e em sintonia com o proposto por Hernon (2002), éramos 

                                                 
4 O termo Stakeholders foi caracterizado por Peter Brophy (1995) no seu artigo Quality Management in 

Libraries e inclui estudantes, staff académico, staff de suporte universitários, gestores de bibliotecas, staff de 
bibliotecas, gestores universitários, governo, sociedade e comunidade regional, nacional e internacional de 
investigadores. (p.3) 
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movidos por um desejo de apurar e perceber quais os serviços de qualidade que agora se 

exigiam da biblioteca da UTAD, de que maneira se articulavam com a satisfação do 

cliente-utilizador e quais as bases que os diferenciavam. 

Exercendo funções de gestão, há quase duas décadas, nas áreas 

biblioteconómicas de âmbito universitário, a natureza, as dimensões e os impactos do 

conceito de qualidade foram sendo integradas na aspiração da obtenção de respostas 

quanto à sua relevância, não apenas na perspectiva de um profissional que norteia o seu 

desempenho em busca de uma melhoria contínua maximizando o seu valor, mas 

enquanto visão do cliente-utilizador que, através dos seus quadros conceptuais, 

manifesta o seu (des)agrado face à prestação de um serviço. 

 Conhecer as necessidades do cliente-utilizador (através de inquéritos) e 

aspirações e, consequentemente, conseguir responder às mesmas de uma forma 

proficiente desenhando boas práticas de natureza funcional, dissipando hiatos e 

convergindo vontades num processo gradativo de melhorias contínuas, optimizando 

recursos, respeitando a integridade institucional, criando uma coesão imagética 

sustentada por dinâmicas de competitividade para conferir um maior grau de exigência e 

de confiança como garante da satisfação dos clientes – utilizadores, foram, em suma as 

grandes aspirações sobre as quais norteámos o nosso desempenho.  

Reflectir sobre o grau de satisfação de quem se acerca das unidades de natureza 

documental e informacional localizadas no campus da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, e nas cidades de Chaves e Miranda do Douro, 

enquanto extensões da própria universidade e, procurar incorporar, através de um 

processo dialogante e sistemático, os benefícios da participação dos estudantes e demais 

clientes-utilizadores na construção de uma realidade mais ajustada às exigências do 

mundo foi, sem dúvida, uma oportunidade que conseguimos abraçar ao iniciar este 

projecto de trabalho.  

Esta reflexão constituiu, em si mesmo, uma aprendizagem bastante 

enriquecedora tanto ao nível pessoal como profissional pois, permitiu-nos, através de 

uma convergência de interesses, compreender o fenómeno com maior profundidade e ao 

mesmo tempo com maior equidistância. 
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1.3 Objectivos 

Renovar, renascer, recriar eis os reptos e os objectivos que estarão na base deste 

esforço contínuo de adaptação, por parte das bibliotecas universitárias da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, num exercício exploratório de grandeza 

multidimensional e polifacetada implicando uma correlação de variáveis. Fazendo uso 

de uma observação perscrutadora e de uma predisposição persistente em escutar as 

diferentes vozes que se manifestam em torno dos serviços prestados, aceitando com a 

versatilidade desejável as novas exigências que o ensino superior nos oferece, foi-nos 

possível olhar o fenómeno da qualidade numa perspectiva dinâmica, construtiva e 

apelativa. 

Com este trabalho pretendemos ampliar horizontes gerando valor para o cliente-

utilizador e para a instituição que nos integra em seu receptáculo. Tal revela-se possível 

conhecendo e medindo a qualidade do serviço e, sobretudo, relevando, 

aprioristicamente, a percepção do cliente-utilizador sobre a qualidade baseado na 

estrutura de um modelo questionário para, dessa forma, podermos melhorar as 

dimensões da acessibilidade (horário, colecções), da funcionalidade (tecnologia, Web), 

da usabilidade dos serviços (fim a que se destina) e para podermos aferir quais os 

serviços de valor acrescentado (novas tendências) a serem, num outro momento 

recriados. 

Assim, foi nosso propósito apostar na referência da qualidade como novo 

paradigma pedagógico de Bolonha. Já que de uma transição se tratava, centramo-nos 

essencialmente, nos processos e nas condições que conduzem a uma aprendizagem mais 

eficaz, melhorando, continuamente, a prestação dos serviços e o grau de percepção dos 

mesmos e procurando, nessa aposta dialéctica, minimizar o impacto da volatilidade do 

próprio fenómeno. 

O trabalho que nos propomos apresentar tem como objectivo nuclear responder 

às seguintes questões, tendo por base a adequação dos modelos de aferição da qualidade 

de serviços biblioteconómicos à realidade da UTAD e a caracterização do papel do 

cliente-utilizador no desenvolvimento de um serviço de qualidade: 

1. Qual a percepção global dos clientes-utilizadores em relação ao serviço 

prestado pela Biblioteca da UTAD? Ou seja, a Biblioteca da UTAD, tal 
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como se apresenta, vai ao encontro das necessidades sentidas ou percebidas 

pelos clientes-utilizadores? 

2. Em que áreas pode existir melhorias da qualidade do serviço prestado? 

3. Podem as bibliotecas da UTAD alcançar a esfera da qualidade? Que 

variáveis devem estar envolvidas no julgamento sobre a qualidade? 

Procuraremos responder a estas perguntas colocando as seguintes hipóteses: 

H1 – As estruturas de apoio (principais serviços) existentes influenciam o grau 

de satisfação dos clientes-utilizadores 

H2 – Os recursos disponíveis influenciam o grau de satisfação dos clientes- 

utilizadores 

H3 – O género influencia a percepção do grau de satisfação nas bibliotecas 

universitárias. 

A partir da recolha e posterior análise aos inquéritos procurámos discutir as 

respostas e validar as variáveis com significância para ir ao encontro das necessidades 

dos clientes-utilizadores explorando as vantagens e benefícios organizacionais de modo 

a acrescentar valor ao processo de ensino - aprendizagem no contexto académico. Dessa 

forma, os dados relacionados com a satisfação, qualidade de serviços e expectativas 

estarão construtivamente articulados no sentido de uma optimização estratégica global 

esperando os clientes-utilizadores esperam obter o feedback dos serviços face aos seus 

apelos e experiências partilhadas.  

Procuraremos, assim saber em que medida a biblioteca universitária pode 

contribuir positivamente para o ensino ministrado, pode apoiar a investigação e pode 

ajudar a fomentar a aprendizagem.  
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1.4 Processo de investigação metodológica 

Para que um processo metodológico seja eficaz ele deverá ser desenvolvido com 

base num modelo científico, objectivo, claro, coerente e capaz de responder às questões 

suscitadas pela inquirição da realidade em estudo. 

Iniciámos este trabalho pela selecção e escolha do tema. Após esta incursão 

inicial, o processo de investigação em curso foi desenvolvido com base numa extensa 

revisão da literatura sobre o tema da qualidade em bibliotecas universitárias, conforme 

se pode verificar na figura 1. 

Figura 1 – Modelo de investigação 
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Posteriormente, delimitámos os objectivos da investigação e formulámos as 

questões a investigar. Para responder às hipóteses anunciadas no ponto anterior 

recorremos à aplicação de um inquérito a uma amostra representativa de clientes-

utilizadores, que frequentam regularmente o espaço da biblioteca universitária da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

É de referir que o lugar/ espaço (biblioteca) é, de per si, determinante para o 

cliente-utilizador e para o seu grau de satisfação [Nitecki (1996, 2001), Alton (1998), 

Hernon e Whitman (1998, 2001), Calvert (2001), Cook (2001), Altman (2001), Brophy 

(2001, 2004), Kyrillidou (2002, 2009), Satoh (2005), Hakala & Nygrén (2010), 

Thompson & Heath (2010)]. Neste sentido considerámos ser importante incluir este 

item na avaliação de um serviço de qualidade. Igualmente relevante foi verificar a 

elevada ponderação que as colecções e o acesso às mesmas têm na avaliação da 

qualidade da prestação de serviços, (Nagata, 2004, Satoh, 2005, Ashok, 2007), e como a 

empatia, a cortesia, a confiança são determinantes na atribuição do factor da qualidade, 

[Nitecki, 1996, 2000, 2001), Cook (2001), Calvert (2001), Brophy (2001, 2004), Nagata 

(2004), Satoh (2005), Kyrillidou (2002, 2006, 2009), Pinto (2009), Andaleeb & 

Simmonds (1998), Hernon (2000), Ashok (2007), Kiran (2010), Hakala & Nygrén 

(2010)]. 

Os processos relacionados com o serviço de empréstimo, associado às colecções 

existentes, a informação prestada e a tecnologia, variáveis associadas à satisfação e à 

aferição da qualidade, têm vindo também a ser estudados para a melhoria dos serviços 

[Nitecki (2001), Satoh (2005), Pinto, Fernandéz Maciel & Gomez-Camarero (2009) 

(Edwards & Browne (1995), Hernon & Altman (1998), Satoh (2005), Ashok (2007), 

Kiran (2010)], e foram, por isso, contemplados no âmbito do nosso trabalho.  

O resultado do serviço prestado e a satisfação dos clientes-utilizadores entram 

neste levantamento de itens ou critérios, uma vez que também têm sido estudados ao 

longo de décadas por diversos investigadores [Cook e Thompson, (2000), Calvert 

(2001), Brophy (2004), Nagata (2004), Satoh (2005), Hakala e Nygrén (2010), Pinto; 

Fernandéz Maciel & Gomez-Camarero (2009) Martensen & Gronholdt (2003), Satoh 

(2005), Balagué &Anglada. (2007); Pinto (2007, 2009), Fernandéz Maciel & Gomez-

Camarero (2009)]. 
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O inquérito foi estruturado de forma a aferir as questões associadas ao grau de 

satisfação, tendo-se baseado na literatura existente sobre a avaliação de serviços 

biblioteconómicos. De acordo com Lima (2000), optámos por considerar uma 

população específica, os clientes-utilizadores das principais bibliotecas da UTAD, 

configuradora do campo de análise e ilustrativa de uma amostra representativa. A seguir 

procedemos à recolha dos dados apurados através de inquéritos devidamente elaborados 

para o efeito. Por fim inferimos, a partir da análise dos referidos inquéritos, as 

conclusões sobre a amostra. 

Utilizámos o inquérito sob a forma de questionário tido como um instrumento, 

estruturado e uniformizado, de recolha e registo de dados, que tem como “objecto o 

progresso científico” (Lima, 2000, p. 13) e que permite verificar que as “ (…) realidades 

idênticas correspondam a resultados idênticos e as realidades diferentes a resultados 

distintos” (Idem, p. 17). 

Assim considerámos prioritário: 

1. O perfil do cliente-utilizador da biblioteca; 

2. O objectivo da sua utilização; 

3. A adequação dos serviços face aos seus objectivos. 

Para este estudo de caso utilizaram-se, por conseguinte, os inquéritos como 

metodologia qualitativa de recolha e validação de opiniões e dados primários baseados 

numa amostra representativa e realizou-se a sua distribuição e recolha. Esta amostra 

consiste num total de 820 inquéritos, os quais foram distribuídos, durante o ano lectivo 

de 2005-2006, nas principais unidades biblioteconómicas da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, a saber, Vila Real, Chaves e Miranda do Douro, com o propósito 

de afinar um diagnóstico organizacional, descrever sustentadamente as hipóteses 

formuladas e corresponder às expectativas dos que utilizam estes serviços.  

Procurámos que a sua distribuição fosse realizada in loco (no espaço físico das 

bibliotecas), no período de abertura das bibliotecas ao público e que ocorresse em 

diferentes horas dos dias, das 10h às 23h, para que abrangesse uma população mais 

heterogénea e permitisse registar diferentes olhares sobre o mesmo objecto de estudo, 

enriquecendo, assim a amostra. 



1. Introdução 

Do conceito à prática: A importância da qualidade na Biblioteca da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  
 

 
15 

A análise dos resultados, que compreende “o controlo da amostra”, a 

“codificação das respostas”, a “transposição dos dados” para o programa estatístico, a 

“leitura e apuramento da informação”, e o seu “tratamento “ desta (Lima, 2000, p. 36) 

foi realizada com vista ao apuramento das conclusões essenciais ao nosso estudo. 

Tomando em consideração a afirmação de Bachelard, citada por Lima, que a 

ciência “emerge da construção teórica do seu objecto” (Lima, 2000, p. 87), ou seja, que 

se processa do plano teórico e racional para o plano real, os dados que recolhemos, 

através do instrumento inquérito, permitiram-nos não apenas interrogar o objecto de 

estudo (o real) de uma forma organizada e sistemática, mas também, a partir dele 

construirmos e teorizarmos sobre esse objecto de estudo construído. 

Deste ponto de vista, procurámos, a partir dos dados recolhidos, responder às 

interrogações que nortearam o corpus temático deste trabalho, de maneira a conduzir 

todo o “(…) processo de investigação tendente à apresentação de conclusões, para poder 

alcançar credibilidade científica (…)” (Sousa, 1998, p.28).  

Seguidamente, realizámos o tratamento dos dados recorrendo à ferramenta 

estatísticas SPSS e a respectiva análise. 

Utilizámos, em suma, uma metodologia aplicada ao processo de investigação, de 

maneira a podermos desenvolver o objecto da nossa dissertação. 
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1.5 Estrutura da dissertação 

Este trabalho está estruturado em sete capítulos principais, organizados 

sequencialmente sob o tópico da qualidade. 

No primeiro capítulo será realizada uma breve abordagem à relevância do tema 

assim como uma breve análise aos objectivos, à metodologia utilizada e ao contexto 

motivacional da investigação. 

No segundo capítulo abordar-se-á a questão dos serviços e a sua importância na 

administração pública. Faremos uma breve exposição acerca do universo das bibliotecas 

em geral e sobre o seu impacto na história da civilização, e abordaremos também a 

questão da importância e mudança ocorridas nas bibliotecas universitárias.  

No terceiro capítulo, serão abordados os temas da Nova Gestão Pública e as 

questões associadas ao serviço de qualidade e a articulação desta com o papel central 

que clientes-utilizadores desempenham na sua esfera., apresentando a evolução histórica 

do conceito de qualidade. Serão ainda abordados, de uma forma sucinta, os principais 

sistemas normativos associadas à qualidade tais como EFQM, CAF, ISO 9001. Ainda, 

neste capítulo, analisaremos o papel das TIC e o seu impacto num serviço de qualidade.  

No quarto capítulo faremos uma breve análise à importância da gestão da 

qualidade nas bibliotecas académicas e o acréscimo de valor que tal postura trará ao 

contexto do ensino-aprendizagem no ensino superior. Neste capítulo integraremos, 

ainda, uma breve caracterização dos modelos utilizados para a implementação e 

avaliação da qualidade e aplicados em ambientes de bibliotecas universitárias, a saber 

SERVQUAL, LibQual, BiQual. 

No quinto capítulo, caracterizaremos a biblioteca da UTAD e a relevância da 

satisfação dos seus clientes-utilizadores como demonstração do valor operacional da 

qualidade. Descreveremos, sucintamente a região onde se encontra integrada a UTAD e 

a sua posição no contexto do ensino superior. Os Serviços de Documentação e 

Bibliotecas (SDB), objecto de estudo desta dissertação serão também caracterizados. 

No sexto capítulo procederemos ao desenvolvimento da metodologia de 

investigação, à fundamentação da amostra, e apresentaremos a estrutura do inquérito, as 

dimensões do estudo e as técnicas associadas. 
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No capítulo sétimo apresentaremos os dados e a sua discussão analisados com 

base no programa estatístico SPSS.  

No oitavo e último capítulo anunciaremos as conclusões do estudo e algumas 

sugestões para a melhoria do desempenho dos serviços das bibliotecas da UTAD. 

Referiremos também as limitações encontradas no decurso do nosso trabalho e 

apresentaremos propostas de orientação de novas linhas de investigação. 
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2.1. Serviços: definição e caracterização 

Definição e tipo de serviços 

 

“As a whole, the public sector has been identified as more reluctant to 

embrace quality approaches such as Total Quality Management.” 

(Brysland & Curry, 2001) 

 

“Services are the major differentiator and source of competitive 

advantage for natural growth in today’s global economy.” (Jamali & 

Tooranloo, 2009) 

De acordo com Kotler (1991), Grönroos (2000), Johnston & Clark (2001), 

Zeithaml & Bitner (2003) e Fitzsimmons (2004) (Leal, et al, 2009, p. 80)5 não é simples 

definir e caracterizar o conceito de serviço a partir dos factores envolvidos no acto da 

prestação. Um serviço é uma combinação de processos, acções, resultados e 

experiências prestados e recebidos por um cliente-utilizador. A sua complexidade 

reside, justamente, no facto de as características específicas que configuram a sua 

natureza não serem fixas e independentes, mas processuais, dinâmicas e interactivas, 

envolvendo o prestador do serviço e o cliente-utilizador. De sublinhar que este último se 

constitui como um agente de participação nos serviços e não como seu mero receptor 

passivo.  

De acordo com Sofia Pinto (2003), um serviço é descrito por ser um conjunto de 

actividades, com características muito específicas em que prevalece uma relação entre 

um consumidor (receptor do serviço) e um prestador de serviço (produtor). Um serviço 

é “(…) um processo constituído por um conjunto de actividades mais ou menos 

intangíveis que, geralmente, mas nem sempre, são concretizadas por interacção entre o 

cliente e os recursos (humanos e/ou físicos, e/ou informáticos) da entidade prestadora de 

serviços, actividades essas que são prestadas como soluções para os problemas do 

cliente”. (Pinto, Sofia, apud Grönroos, 2000). 

                                                 
5 “Fitzsimmons define serviço como uma experiência intangível, perecível no tempo, e na qual o cliente 

desempenha o papel de co-produtor.”  
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Kotler (1991), por seu lado, define serviço como um acto ou um desempenho 

que ocorre entre duas pessoas sendo a sua natureza intangível. Também Grönroos 

(2000) afirma que um serviço é essencialmente uma actividade sem definidos contornos 

materiais. Fitzsimmons (2004) caracteriza-o igualmente como uma experiência 

intangível, mas perecível no tempo (Leal; Requeijo & Pereira, 2009). E Hakala (2010), 

numa versão mais completa, descreve ‘serviço’ como processo composto por um 

conjunto de actividades, envolvendo o uso de diferentes tipos de recursos – 

frequentemente em interacção directa com o cliente-utilizador, sendo a sua natureza 

mais ou menos imaterial. 

Na perspectiva de diferentes autores, o tema da gestão dos serviços encontra- 

-se orientado, na sua caracterização, pelas seguintes vertentes:  

a. Intangibilidade;  

b. Simultaneidade;  

c. Perecibilidade;  

d. Heterogeneidade. 

Segundo Grönroos (2000), os serviços são entendidos como processos 

constituídos por actividades que se produzem e se consomem em simultâneo. Nestes 

processos as posições ocupadas pelo produtor do serviço e pelo seu beneficiário 

definem uma relação de interdependência não propriamente de solidariedade mas de 

conveniência e interesse funcional. O seu grau de interdependência é determinado pela 

maior ou menor participação do cliente-utilizador no serviço prestado (Pinto, 2003).  

Parafraseando Sylvie Mayeur (2004), a palavra serviço compreende dois 

sentidos: a da prestação propriamente dita e a designada “alma” do negócio que 

compreende as atitudes e comportamentos singulares dos clientes (2004, p. 100). 

Os serviços são, por conseguinte, actividades de natureza mais ou menos 

imaterial ou intangível envolvendo dinâmicas de reciprocidade numa cadeia processual 

de interacções humanas. Assim sendo, a noção de serviço engloba não só a execução do 

mesmo, como o resultado obtido, as actividades/acções envolvidas e o feedback do 

cliente-utilizador. Nessa medida, a criação de valor resultante dependerá directamente 

das acções desencadeadas (Pinto, 2003). 
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Leal et al. (2009), baseando-se na classificação apresentada por Browning, 

Singlemann e Téboul, distingue três tipos de serviços:  

i. Os destinados ao produtor, com especial ênfase nas actividades de 

manutenção, limpeza ou segurança; 

ii. Os destinados ao consumidor final, particularmente descritos para os de 

natureza comercial ou serviços públicos; 

iii.  Os de fornecimento de auto-serviços, aqueles que contribuem para que o 

consumidor produza ele mesmo o serviço desejado (Leal, et al., 2009). 

Mas como articular o conceito de serviço com a ideia de excelência de qualidade 

da sua prestação? Serão os clientes-utilizadores determinantes para se alcançar um 

serviço de qualidade? 

Na nossa perspectiva, e reportando-nos ao modo como concebemos a 

especificidade dos serviços biblioteconómicos, eles enquadram-se, como veremos no 

decorrer do nosso trabalho, na alínea ii). No entanto as bibliotecas virtuais poderão, 

facilmente, enquadrar-se na alínea iii).  
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2.2. A importância das bibliotecas na história da civilização 

"So long as human beings continue to use the knowledge they have 

inhered from their ancestors and learned from their contemporaries, 

so long as human ingenuity and creativity increase the store of 

information, there will be a need for persons and institutions to 

collect, to catalog, to preserve, and to guide. Books, and libraries, 

have changed over the thousands of years since the invention of 

writing. The pace of change accelerated with the invention of printing, 

and again in the age of the computer. But the essential task of the 

librarian has remained the same: to collect and preserve the record of 

human accomplishment and imagination, and to put this record in the 

hands of those who would use it. 

These tasks will continue to be of importance, and they will be 

performed. It is up to the initiative of libraries and librarians to 

determine if they shall be the ones to perform them.” (Lerner, 1998, p. 

211). 

A história das bibliotecas é, do ponto de vista da história das instituições, 

sincrónica do curso temporal da narrativa da humanidade. Emergindo com a invenção 

da escrita, e constituindo-se como entidades materiais responsáveis pela preservação do 

conhecimento documentado e pela geração e reprodução da cultura da sociedade da 

escrita, as bibliotecas, ao longo dos tempos e nos mais variados contextos 

civilizacionais, têm desempenhado uma função instrumental determinante quer na 

educação social, quer na evolução material e espiritual das comunidades humanas.  

A dimensão histórica da vida, associada que está ao registo escrito de eventos e 

acontecimentos, é, pois, simultânea da criação de suportes apropriados e espaços 

adequados quer à preservação da memória colectiva quer à divulgação do conhecimento 

geral produzido. Enquanto estrutura ordenadora de memória e conhecimento é tida 

como uma réplica do mundo, como um espaço sagrado. 

Há cinco mil anos, os Sumérios revolucionaram a comunicação e o modo de 

gerar conhecimento. Fizeram-no mediante a invenção de um sistema, constituído por 

um conjunto limitado e codificado de sinais gráficos, que reproduz a articulação sonora 
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da linguagem humana. A primeira biblioteca da humanidade6 foi, em consequência, 

edificada como espaço organizado de guarda e conservação de documentos de diversa 

natureza – comercial, jurídica, literária e religiosa – que testemunham a actividade de 

uma sofisticada e complexa ordem social, mental e espiritual. A primeira biblioteca 

constituiu-se, assim, como um espaço funcionalmente necessário à estruturação e à 

edificação da vida colectiva civilizada, bem como um suporte material imprescindível à 

conservação e difusão da cultura e do conhecimento. 

Considerando sumariamente a diferente natureza dos suportes de criação e 

transmissão do saber, diríamos que eles assumiram várias formas ao longo dos tempos. 

Desde logo pela forma da linguagem oral, isto é, pela combinação de sons articulados e 

geradores de sentido e, mais tarde, pela linguagem escrita. Os suportes materiais desta 

‘nova’ linguagem percorreram um longo caminho que vai desde as singelas tábuas de 

argila até aos sofisticados mecanismos electrónicos. De facto, a linguagem escrita 

começou por ser veiculada pelas tábuas de argila – material simbólico da criação do 

mundo. Posteriormente foi transmitida através do papiro – elemento vegetal que, 

submetido a determinados tratamentos, permitiu a inscrição de pictogramas –, a seguir 

pelo pergaminho – material de origem animal adequado às incisões de grafemas 

produzidas pelo estilete –, depois pelo papel – material de origem predominantemente 

vegetal que tem servido de receptáculo, desde a invenção da imprensa, à difusão, em 

larga escala, do conhecimento escrito – e, muito recentemente, pela electrónica, que 

veio potenciar novas e diversificadas formas de comunicação. 

No decurso do tempo, as bibliotecas ocuparam um papel insubstituível na 

preservação da memória dos mais diversos sucessos e realizações da humanidade. Elas 

contribuíram para o estabelecimento de um efectivo diálogo planetário entre as mais 

discretas manifestações culturais, e, nessa medida, estiveram na origem da criação de 

uma visão cosmopolita do saber. A sua originária vocação memorial e enciclopédica, a 

sua funcionalidade associada à evolução e criatividade da inteligência humana, a sua 

representatividade institucional enquanto lugar de conhecimento e de formação 

                                                 
6 A primeira biblioteca do mundo terá sido erguida em Níneve, na Assíria, por volta do ano VII 

a. C. O seu acervo era constituído por placas de argila escritas em caracteres cuneiformes. 
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intelectual, são atributos que têm permanecido constantes na configuração da ideia de 

biblioteca.  

 Segundo Furtado (2005) “(…) a biblioteca é o principal meio de fazer chegar a 

todos o tesouro dos pensamentos e das ideias humanas e as criações da imagem do 

homem”. (Furtado, 2005, p. 13) 

Quer na sua qualidade de edifício material, espacialmente identificável, quer 

pela sua função de prestadora de serviços no eixo do tempo, como entreposto de 

acolhimento e de acesso à memória documentada, a instituição-biblioteca está 

obviamente determinada pelas categorias do espaço e do tempo. Porém, se tomarmos o 

significado da palavra como designando a colecção de todo o conhecimento possível, 

como sinónimo de enciclopédia, a ideia de biblioteca, de uma forma quase paradoxal, 

parece transcender o espaço e o tempo, dado que a sabedoria do passado, a 

aprendizagem do presente, as esperanças e os receios do futuro, registados na escrita do 

mundo – tendo justamente como suporte material e simbólico as qualidades e as funções 

que estão cometidas a esta instituição – são activadas de uma forma contínua e 

persistente. 

Talvez, devido à distinção e ilustração dessas qualidades e dessas funções, as 

bibliotecas foram, e por vezes ainda o são, veneradas como instituições representativas 

da memória da humanidade, enquanto veículos indutores da aprendizagem e do 

crescimento individual e colectivo. Enquanto estruturas concebidas para a preservação e 

distribuição organizada de suportes documentais e informativos, enquanto centros vitais 

na promoção do saber, as bibliotecas, independentemente da variedade das suas 

características, especializações ou funções, são instrumentos activos na decifração do 

mundo e na ilustração do ser, ou numa linguagem mais prosaica, são elementos 

imprescindíveis na difusão social da cultura e indicadores de civilização.  

Por seu turno, a missão cometida aos bibliotecários de serem uma espécie de 

guardiães do templo da memória e da sabedoria, manteve-se basicamente inalterada, se 

se atender às suas funções de coleccionador, de preservador, de promotor e de difusor 

dos mais diversos testemunhos escritos ou produtos materiais da intelecção e da 

imaginação humanas. Porém, no decurso do tempo, e em paralelo com as mudanças 

estruturais verificadas nas sociedades, a instituição-biblioteca não deixou naturalmente 
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de evoluir e de se transformar organicamente. No âmbito das múltiplas funções que lhes 

estão adstritas, a saber, de contribuírem, enquanto instituições pedagógicas na promoção 

do gosto pela leitura, pelo saber, pelo conhecer, de facilitarem enquanto instituições 

especializadas, o acesso rápido e eficaz à documentação solicitada pelo utilizador, 

investigador ou do leitor, a biblioteca regenera-se sistematicamente. No entanto, 

actualmente, a sua missão é substancialmente mais exigente pela diversidade de 

solicitações e exigências que a vida contemporânea lhe impõe. 

Essa evolução caracteriza-se por se processar segundo um duplo movimento. Se, 

por um lado, a funcionalidade multissecular da biblioteca se tem definido pela sua 

capacidade em se adequar a novos formatos e a novas especializações do saber, por 

outro ela demonstra que ocupa um papel activo e catalisador na geração de novas 

abordagens e formulações perscrutadoras da compreensão do real.  

A ideia originária e consagrada da biblioteca, aquela que se manteve 

praticamente inalterada até à revolução tecnológica em curso, é a que a toma como um 

centro imóvel, como um lugar fixo de todo o saber possível. O sujeito do conhecimento 

gravita em torno da biblioteca, uma vez que ela constitui o centro estruturante da 

organização e divulgação da enciclopédia do mundo. Os leitores e estudiosos 

frequentam-na, consultam-na, pesquisam-na, colocam-se na órbita da sua magnética 

influência sapiencial. Mas, a sua típica forma de organização material não a torna 

particularmente acessível ao cliente-utilizador-leitor. Vedando-lhe, por razões de 

funcionalidade e até de segurança, a circulação aos seus corredores internos onde 

guarda o conhecimento catalogado, indexado e classificado, ela exige, para cumprir com 

a sua finalidade de providenciar a informação, que o leitor tenha um profundo domínio 

da temática que deseja consultar, isto é, que ele seja, por vocação ou treino, um 

investigador especializado num determinado ramo do saber. Diante deste modelo de 

consulta, que atribui ao espaço físico da biblioteca uma função determinante e 

condicionante no acesso à informação, resta ao cliente-utilizador esperar, confiada e 

pacientemente, que ela responda, na magnitude da sua imponente dimensão e com a 

dinâmica dos seus serviços, aos seus humildes pedidos.  

Nesta concepção biblioteconómica, o processo de conhecimento apresenta-se 

determinado disjuntivamente: de um lado, a biblioteca, com o seu acervo documental 
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enriquecido pelo tempo –, do outro, o leitor – investigador que só na sua condição de 

um já iniciado pode obter respostas do grande oráculo. 

Este modo de consulta, que durante séculos marcou o processo de criação e 

reprodução do conhecimento, foi-se gradualmente alterando com a introdução de 

diferentes e variadas tecnologias. É neste sentido que S. R. Ranganathan (1931), ilustre 

professor e bibliotecário indiano, utilizando uma símile organicista, compara a 

biblioteca a um organismo vivo em expansão. Tal como uma estrutura dotada de vida, a 

biblioteca deve renovar constantemente as suas células. Isto significa que deve 

regenerar os seus espaços, e, se necessário, criar outros novos, sob pena de, se o não 

fizer, condicionar a funcionalidade do seu complexo sistema geral (Shera, 1976, apud 

Brophy, 2001, p. 44).7 

De facto, a introdução de novos recursos tecnológicos no domínio das práticas 

biblioteconómicas veio não só facilitar e simplificar as múltiplas tarefas de conservação 

e acesso ao conhecimento como revolucionar a concepção de biblioteca enquanto 

espaço de consulta oracular. A própria relação biblioteca-leitor transformou-se. 

Progressivamente, a biblioteca passou a deixar de ser concebida como uma espécie de 

santuário, senão vedado ao vulgo pelo menos só reservado a iniciados, para 

redimensionar-se mais democraticamente à medida do não especialista. A própria 

designação de leitor sofre transmudações, sendo paulatinamente substituída pela de 

utilizador e de cliente. A este está agora cometida uma função mais activa no acesso ao 

conhecimento, interagindo com uma biblioteca planeada segundo um estatuto 

organizativo mais cooperante e menos condicionante. O cliente-utilizador adquire, 

assim, uma responsabilidade acrescida na participação autónoma do processo de 

consulta, usando saberes devidamente conservados, organizados e sistematizados para 

gerar novos conhecimentos. 

                                                 
7 Apud Shera, Jesse H. - Introduction to library science: basic elements of library service. Littleton: 

Libraries Unlimited, 1976. A este propósito veja-se a infra citação: "Ranganathan's 'Laws of library science' (1931) 
represent an early 20th century attempt to express the role of the library (…) as a primary objective: a) books are for 
use; b) every reader his book; c) every book its reader; d) Save the time of the reader; e) A library is a growing 
organism. In Brophy, idem, p. 44. 
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Esta mudança de paradigma na concepção da biblioteca, enquanto suporte de 

conservação do conhecimento e enquanto dispositivo estruturante de acesso à 

informação pode ser enunciado do seguinte modo: 

“In the Ptolemaic world the library is at the centre of the universe, with readers, 

publishers, and library concerns circling round. In the Copernican world, the user is at 

the centre of the universe and the library becomes only one of the information sources, 

or planets available to the user” (Law, 1992, p. 71). 

A mudança de paradigma “ptolemaico” para o “coperniciano” na concepção da 

biblioteca incorpora o tema central da nossa ideia. O cliente-utilizador enquanto centro 

de gravitação. 

Uma outra teoria acerca da ideia da existência de diferentes paradigmas 

simbolicamente assumidos em torno da evolução do conceito de biblioteca e sua 

importância no decurso dos tempos é-nos apresentada, de forma bastante apurada, por 

Krummel no seu livro “Fiat lux, fiat latebra: a celebration of historical library 

functions.” (apud, Kyrillidou, 2002)  

Krummel descreve, numa perspectiva histórica evolutiva e de uma forma muito 

interessante, as sete idades associadas aos diferentes estádios de amadurecimento das 

bibliotecas encontrando-se a função dos bibliotecários em sintonia com o nível cultural 

da civilização. Nos seus sete períodos, Krummel usou um critério para a determinação 

de tais idades, a que apelidou de objectivos e que identificou da seguinte forma: "(…) as 

quotidian (around 3000 BC), intellectual (around 300 BC), religious (around 500 

AD), virtuous (around 1350 AD), scientific (around 1600 AD), utilitarian ( around 

1840 AD), and pragmatic ( around 1900 and beyond). Each one of these adjectives 

describes the different messages libraries sustained throughout the ages." (Krummel, 

apud Kyrillidou, 2002, p. 42) [O realce é nosso] 

Também para este teórico, a ideia de biblioteca é consentânea com a noção de 

evolução da humanidade, ideia que desde o início deste capítulo subscrevemos, 

enquanto organismo cosmogónico em construção permanente, acompanhando o devir 

da própria história e as suas r(evoluções). As bibliotecas são, pois, marcos 

civilizacionais. Em cada uma das estruturantes posições que ocupou ao longo de 

gerações, todas elas diferenciadas, a biblioteca prosseguiu os seus objectivos em 



2. O serviço bibliotecário 

Do conceito à prática: A importância da qualidade na Biblioteca da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  
 

 
28 

sintonia com as aspirações do saber e da evolução gradativa do ser humano. O conceito 

de biblioteca enquanto espaço ou lugar está, por conseguinte, carregado de valor 

simbólico e cultural. 

A mudança caracterizada pela reformulação dos meios clássicos de organização 

e pela recomposição das relações com o leitor-investigador foi determinada, em grande 

parte, pela informatização, isto é, pela sistemática incorporação, em diferentes sectores 

da actividade biblioteconómica, dos contributos tecnológicos desenvolvidos pela 

cibernética. Nesta fase da evolução civilizacional, caracterizada pela aceleração 

generalizada dos ritmos materiais e pela expansão do universo do conhecimento, a 

obtenção rápida de informações qualificadas e fiáveis é garantida através do recurso à 

tecnologia de ponta, a qual consegue eliminar fronteiras físicas, aproximando 

continentes, pessoas e culturas, criando mundos virtuais de informação. 

O desenvolvimento das TIC condicionou a ocorrência de mudanças dramáticas 

nos processos e nos circuitos de acesso à informação. Induzida pelos próprios meios 

tecnológicos, e como que a confirmar a célebre afirmação de Marshall MacLhuan de 

que a “mensagem é o meio”, a quantidade e a variedade de informação disponível não 

pára de crescer numa proporção geométrica. Mas será que esse crescimento exponencial 

da informação é, por si só, uma demonstração de conhecimento qualificado? Será que 

os cidadãos contemporâneos são psicossomaticamente mais destros do que os seus 

antepassados ou dispõem de mais tempo para poderem assimilar tão oceânica oferta de 

fontes informativas? Será que existe alguma correspondência entre a quantidade da 

oferta informativa e o processo de formação intelectual e cívico dos cidadãos? Será que 

tal oferta facilita a criação de uma consciência de cidadania mais crítica, esclarecida e 

ecléctica?  

Na realidade, o que actualmente se começa a constatar é que mais informação 

não gera necessariamente mais conhecimento e mais comunicação, comunicação 

entendida enquanto processo dialógico fundado na permuta de mensagens devidamente 

assimiladas pelos interlocutores. Vale a pena, portanto, sublinhar esta distinção entre os 

conceitos de informação, conhecimento e comunicação para se compreender o papel 

instrumental que as bibliotecas, particularmente as digitais, podem desempenhar na 

criação e reprodução do saber. Operar de maneira a oferecer as condições logísticas e 

criteriosas para o estabelecimento de uma cultura de conhecimento e de comunicação 
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entre o leitor e as fontes documentais que este consulta e estuda, e não propriamente 

servir como uma central de consumo de uma torrente inesgotável de informações 

heteróclitas acumuladas sem critério de organização e hierarquização qualitativa dos 

seus conteúdos, parece-nos ser uma das funções sócio-culturais que as bibliotecas 

devem a todo o custo preservar. De facto, o seu estatuto enquanto instituição de 

conhecimento continua a validar-se pelo alcance da sua influência no campo 

educacional e da formação intelectual e cívica dos cidadãos. Ora, na actual sociedade de 

conhecimento, a educação e a formação, para que sejam efectivamente eficazes, sem 

abdicar dos métodos que visam a cultura regida pelo conceito – insuperável nos seus 

pressupostos e nos seus fins – de comunicação, terão necessariamente de se processar 

com o suporte dos novos meios tecnológicos que facilitam o acesso à informação. É 

nesta perspectiva que as bibliotecas continuam a afirmar-se como um agente 

imprescindível na execução da política educacional de um país.  

O seu lugar é, portanto, crucial no fomento de uma cultura de conhecimento e 

comunicação que, de modo criteriosamente organizado, não só assegure a liberdade de 

recolha e processamento crítico da informação por parte dos cidadãos, mas também 

garanta a universal difusão do saber multidisciplinar. Esta missão cometida à biblioteca 

de prosseguir o objectivo, quase utópico, de contribuir para a máxima ilustração 

possível da comunidade humana é, na actualidade, duplamente aferida: por um lado, 

pela política de facultar livremente aos cidadãos o acesso eficaz, e mediado por 

sofisticados – embora de uso simples – meios tecnológicos, às fontes de informação e, 

por outro, de garantir que esse acesso tenha por objecto o acervo à sua guarda, isto é, 

tenha por objecto o trabalho biblioteconómico de organização e conservação dos bens 

simbólicos – dos documentos, dos livros – que testemunham o conhecimento 

acumulado e que configuram a memória colectiva.  

A biblioteca, enquanto entidade representativa da cultura do livro não poderá 

abdicar jamais da sua vocação central que é, justamente, a de reproduzir o sentido dessa 

cultura, com o que de próprio e irrevogável ela comporta.  

Peter Brophy (2001), no seu livro The library in the 21st century: new services 

for the information age, descreve cinco possíveis valências futuras para o século XXI. 

Fá-lo, porém, com a consciência que essa enumeração não ignora os factores actuais de 

instabilidade que podem fazer perigar a missão futura das bibliotecas. É, pois, claro que 
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inúmeros factores contemporâneos podem modelar o futuro regulado pela informação 

superabundante e ruidosa, tais como os insípidos ou mesmo indigentes objectos 

informacionais, a falta de qualidade segura dos conteúdos informacionais, a 

hiperdependência da informação processada informaticamente, o desenvolvimento dos 

metadados, o pensamento dos utilizadores que se acham totalmente autónomos que 

dispensam a figura dos bibliotecários como intermediários na gestão da informação, etc, 

etc. As cinco valências futuras das bibliotecas tal como Brophy (2001) as concebe, 

manifestar-se-ão:  

i. Enquanto entidades físicas; 

ii. Enquanto instituição memória; 

iii. Enquanto centro de aprendizagem; 

iv. Enquanto recurso à comunidade e  

v. Enquanto intermediário invisível. 

Estas valências têm uma clara ressonância filosófica e definem uma entidade 

social, cultural, intelectual e espiritualmente concebida em função de necessidades 

intrinsecamente humanas.  

De acordo com Brophy (2001), a biblioteca do futuro será menos encarada como 

lugar, no sentido espacial e físico, para passar a ser representada como um portal de 

acesso a conteúdos de alta qualidade da Web. Esta mudança não propriamente de 

funções mas de uso das bibliotecas provocará necessariamente impactos na escala de 

valor dos bens que providencia (Kyrillidou, 2002). 

Em jeito de conclusão, realcemos então que a imagem tradicional de biblioteca, 

enquanto centro de controlo a que os utilizadores recorrem para obter informação 

relevante e pertinente, está em processo de profunda alteração. Actualmente, a 

biblioteca é entendida como lugar facilitador de acessos, como meio complementar de 

consulta de informação, como uma instituição símbolo das culturas literárias e científica 

e, sobretudo, como centro irradiador de aprendizagem e de conhecimento dessas duas 

culturas.  
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2.3. As bibliotecas universitárias: um serviço em mudança 

 

“(…) what role the library plays in the growth of knowledge. […] For 

this discussion , 'library' is taken to refer to the totality of the 

institution – people, services, collections, access to information, social 

space, etc. What does the library exist for? What endeavours does it 

support? Is it an end a means, both? What do people want from a 

library; why do they go to it (admitting that 'go' has both physical and 

virtual meanings)? Does an individual's knowledge increase because 

of the library? Does our collective knowledge increase because of the 

library? Is a library a knowledge repository (and, if so, what on earth 

does that mean)? These questions strike at the heart of purpose, the 

reason, not only for the existence of academic library, but for its place 

in the academic and its operation within the context of that place”. 

(Budd, 2005, p. 361) 

As bibliotecas universitárias são uma das componentes vitais que integram o 

sistema do ensino universitário. Elas reflectem o desenvolvimento das universidades das 

quais são parte integrante e a sua relevância está associada à difusão e à construção do 

conhecimento crítico e científico. O  seu objectivo central é de contribuir para o cabal 

desempenho das funções adstritas ao conjunto de missões da instituição universidade. 

Este objectivo visa a perpetuação, a reprodução e a geração de saberes especializados 

através de práticas institucionalizadas de instrução e investigação.  

 A origem de bibliotecas universitárias no mundo ocidental remonta à Idade 

Média, e à fundação nessa época das primeiras universidades europeias. Desde então até 

aos nossos dias, a biblioteca universitária tem desempenhado a sua função instrumental 

como “ (…) a center for teaching and research that is local and yet extends across time 

and even national boundaries.” (Lyman, 1997; Brophy, 2001, p. 20) 

Num sentido metafórico, as bibliotecas universitárias são a anima ou o 

“coração” das universidades (Kiran, 2010, p. 261; Jamali & Tooranloo, 2009, p. 333).8 

                                                 
8 Não se sabe com exactidão qual a origem desta notável expressão que exprime o núcleo 

temático da questão. Segundo Brophy, Grimes sugeriu em 1998 que tal enunciado teria sido proferido 
pela primeira vez pelo Presidente da Harvard university entre 1869 e 1909. No entanto, mais de cem anos 
volvidos, a importância das bibliotecas têm infelizmente decrescido. A maioria das vezes as bibliotecas 
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“(…) In all, the 'library is the heart of the university' metaphor leads librarians and 

academics to erroneous conclusions about the real relationships between the library and 

the university”. (Brophy, 2001, p. 21). 

Esta ilustre concepção da biblioteca universitária tem, contudo, vindo a ser 

desvalorizada se atendermos à tendência generalizada, a que não é alheio o caso 

português, de desinvestimento material e simbólico.  

As carências de investimento (atrofiamento financeiro) no conhecimento, por 

parte dos gestores universitários, a não valoração das bibliotecas universitárias, como 

centros geradores de oportunidades de formação intelectual, cultural e cívica, tem 

provocado, no seio da academia, danos cujos impactos, ainda hoje, não conseguimos 

avaliar. Mas com certeza que alguns deles tocarão a parca produtividade científica 

registada em Portugal que, só agora, parece assumir a curvatura no sentido ascendente.  

Enquanto estrutura intermediária, estas organizações consolidaram-se no 

decorrer dos tempos no seio das universidades, respondendo aos seus múltiplos fins 

atinentes com os níveis de exigência de uma educação superior. Neste sentido, as 

bibliotecas universitárias continuam a redefinir a sua articulação com as missões de 

ensino e investigação (Bundy, 2003, p. 399). Será através dessa redefinida articulação 

que as bibliotecas universitárias poderão continuar a demonstrar a sua imprescindível 

função e a dar o seu contributo nas mudanças em curso no sector do ensino superior. 

Retomando as duas visões clássicas que simbolicamente representam a 

biblioteca (visão ptolemaica e visão coperniciana), [vide p. 27] e estabelecendo uma 

correlação com a actividade ensino académico baseada numa concepção tradicional do 

tipo ptolemaico (o professor no centro da actividade) e numa concepção contemporânea 

do tipo coperniciana (o aluno no centro da actividade), podemos estabelecer um 

paralelismo entre as duas concepções biblioteconómicas e as duas práticas de ensino e 

aprendizagem exemplificada pelo seguinte diagrama: 

  

                                                                                                                                               
estão na periferia da tomada de decisões e dos processos inovacionais chegando mesmo a ser excluídas 
dos planos estratégicos de desenvolvimento das instituições universitárias. Veja-se a este propósito 
Brophy, p. 21. 
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Figura 2 – Concepção tradicional da biblioteca vs ensino-aprendizagem 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Concepção contemporânea da biblioteca vs ensino-aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliando ainda as analogias sobre o conceito de biblioteca, e distendendo-as 

às especificamente universitárias, recorramos à interessantíssima nomenclatura proposta 

no ensaio que Umberto Eco escreveu a propósito do seu primeiro romance “O porquê 

‘nome da rosa’”. Neste seu romance, em que a biblioteca é figurada como um labirinto, 

acompanhamos as intricadas deduções do frade medieval franciscano, Guilherme de 
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ocorridas num mosteiro beneditino. Depois de Guilherme e o seu discípulo, Adso, terem 

conseguido entrar na biblioteca-labirinto, ambos percorrem-na através de salas, 

corredores e escadarias sinuosos, não sem que Adso tivesse deixado de tomar as suas 

precauções para não se perderem. Adso desfia então o seu hábito de frade e utiliza o fio 

como elemento de orientação. À parte o efeito simbólico de ser um noviço que tem, 

para alcançar o conhecimento, a sabedoria que na Idade Média era identificado com o 

sagrado, de encontrar uma solução para a saída do labirinto, o que importa realçar é a 

associação estabelecida entre a imagem do labirinto e o universo da biblioteca. 

Segundo Eco, há três espécies de labirinto: o labirinto grego, de Teseu, que 

designa por labirinto clássico. É um labirinto que não permite que ninguém se perca. 

Apesar de no seu centro estar a figura do Minotauro (inspiradora de medo e terror), a 

este labirinto aparece associado o fio que permite dele sair, o fio que Ariana tinha 

previamente dado a Teseu. Apesar das dificuldades até se atingir o seu centro (o âmago 

é o conhecimento) existe sempre uma saída mesmo que ela implique a morte do 

Minotauro. 

 Para Eco, o labirinto maneirista define-se por ter uma estrutura ramificada 

com inúmeros caminhos sem saída. Percorrem-se esses caminhos na ignorância e na 

tentativa de se saber como encontrar a sua única saída. Eco diz-nos que este modelo 

corresponde ao “trial – and – error process” na aquisição de conhecimento. A 

similitude com a imagem da biblioteca tradicional implica a sugestão que o seu espaço é 

o que se adequa à busca por um saber “formatado”, pois apesar da existência de 

inúmeros caminhos apenas é possível encontrar um que é tido como válido. 

Corresponde a uma visão centralizadora e controladora do conhecimento (Law, 1992). 

Ao analisarmos o simbolismo de tal imagem, apercebemo-nos que o espaço, o lugar das 

experiências (ramificações), poderá também ser visto como um lugar unificador e 

tranquilizador, algo que também se conforma com o conceito tradicional do ensino 

académico estruturado e controlado pela autoridade científica dos professores em torno 

dos quais gravitam os estudantes em busca de um saber personificado nos “mestres”. É 

o poder da imagem institucionalizante do saber (Bundy, 2003) que até há bem pouco 

tempo vigorou no espaço da EU e que o processo Bolonha veio alterar. 

O terceiro labirinto que nos descreve Eco (1991) é designado pelo labirinto 

rizoma. Diz este filósofo que um rizoma é “(…) feito de tal maneira que cada caminho 
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pode comunicar com todos os outros. Não tem centro, nem periferia, nem saída porque 

é potencialmente infinito. (…) O labirinto da minha biblioteca é ainda um labirinto 

maneirista, mas o mundo em que Guilherme se vê inserido, já se encontra estruturado 

em forma de rizoma: ou melhor, é estruturável sem nunca ser definitivamente 

estruturado.” (Ibidem, p. 47)  

O que nos importa frisar nesta conceptualização em torno da imagem simbólica 

do labirinto, é exactamente a expressão “estruturável sem nunca ser definitivamente 

estruturado”, pois é esse sentido que define o novo paradigma das bibliotecas 

universitárias adequadas a um tipo de conhecimento entendido como um processo 

dinâmico e interactivo, estruturável pela sua incessante busca, gradativo pela sua 

complexidade.  

Depois da referência a esta curiosa nomenclatura proposta por Umberto Eco 

sobre a ‘biblioteca-labirinto’, retomemos, então, ao sentido acima representado no 

diagrama 2. Nele, a biblioteca universitária surge-nos como lugar integrador e 

intermediário do saber, assumindo uma posição de parceiro activo e dinâmico com os 

novos modelos de ensino e aprendizagem. A biblioteca universitária aparece-nos então 

como um espaço adequado para as aprendizagens, gerador de um ambiente propício à 

investigação e aquisição de novos conhecimentos, de novas ideias, de inovação e de 

criatividade. Como processo em devir contínuo, a biblioteca universitária pode ser 

encarada segundo a imagem do labirinto rizoma de Eco, ou seja, como um portal de 

oportunidades numa perspectiva holística, ou até mesmo como organismo aprendente 

(Jain & Mutula, 2008). Em sintonia com os novos modelos pedagógicos e de 

investigação, o que caracteriza a biblioteca universitária não é ser um espaço 

delimitador (circular, hierarquizante) do saber, um lugar santuário. É, sim, o constituir-

se como um rizoma no qual e através do qual se promovem as redes de conhecimento 

válido em devir contínuo. Se, de facto, a aprendizagem contínua é vital para assegurar 

elevados níveis de desempenho numa sociedade de conhecimento, a biblioteca 

universitária de tipo rizomático, caracterizando-se por fazer uso de estratégias 

gestionárias participadas e sistémico-holísticas, corresponde a essa nova realidade social 

e a essa nova exigência pedagógica científica e cultural. Nesse sentido, as bibliotecas 

são tanto mais qualificadas quanto melhor e eficazmente responderam às necessidades 
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de actualização permanente dos aprendentes e de acesso à informação dos 

investigadores (clientes-utilizadores) (Hakala, 2010). 

A biblioteca universitária tende a converter-se, por conseguinte, num espaço 

redimensionado, numa plataforma integradora de conhecimento válido e adaptada a um 

modelo de ensino que tendencialmente deixou de estar centrado no papel magistral do 

professor para passar a estar fundado na auto-aprendizagem – criticamente orientada 

pelo professor – do aluno (Rodríguez, 2008). Neste novo paradigma, a figura central é 

portanto ocupada pelo aluno. Se, de facto, ele é o “protagonista activo”9 da sua própria 

aprendizagem, a biblioteca universitária constitui-se na entidade sinergética que 

potencia a aquisição de novos saberes e competências. 

Assim, se as instituições de ensino superior enfrentam o desafio ímpar e 

incentivador de serem uma porta de acesso à sociedade do conhecimento (Rodríguez, 

2008), as bibliotecas académicas ocupam nessa missão uma função nuclear (Pinto, 

2009; Rodríguez, 2008).  Se os objectivos de uma biblioteca universitária devem estar 

em consonância com as linhas e políticas estratégicas dos órgãos de governo e 

administração do estabelecimento de ensino superior em que se situa, espera-se 

igualmente que essas linhas estratégicas integrem a compreensão clara que a qualidade 

dos serviços prestados pela biblioteca universitária é determinante para o seu sucesso. 

Neste sentido, é fundamental que as bibliotecas universitárias desenvolvam estratégias 

de gestão articuladas que integrem os recursos informacionais proporcionados pelas 

novas tecnologias e que potenciem a configuração de diferentes e diversificados 

cenários do saber. 

 De maneira a corresponderem aos elevados padrões de vida económica social e 

cultural das sociedades contemporâneas de conhecimento, as universidades estão 

actualmente confrontadas com a exigência de ministrarem um ensino de qualidade e de 

promoverem linhas sustentáveis e inovadoras de investigação científica Em grande 

medida, a realização desses exigentes níveis de qualidade pedagógica e científica 

dependem funcionalmente, entre outros factores, da boa prestação dos serviços da 

biblioteca universitária. É crucial, portanto, para o sucesso da missão das universidades 

                                                 
9 Expressão de Rodriguéz (2008) 
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que seja assegurada uma boa articulação entre as mudanças que se registam tanto na 

componente ensino/investigação como na componente da prestação de serviços 

biblioteconómicos. Se as universidades são, por excelência, centros produtores de 

conhecimento, nelas as bibliotecas constituem-se como os centros nevrálgicos que 

colocam à disposição dos seus aprendentes e investigadores (cliente-utilizador) a 

matéria-prima essencial à formação e à construção dos seus saberes. É neste sentido que 

se deve compreender a afirmação de Rodríguez e Guisado (2008), segundo o qual as 

bibliotecas universitárias se converteram em espaços transformadores, por certo, vitais à 

construção e desenvolvimento do conhecimento científico. 

Pelo exposto, fica claro que as funções primordiais de uma biblioteca 

universitária devem estar em conformidade com o ethos universitário, na primazia e 

relevância atribuídas ao estudo e à investigação, não enquanto mero espaço de depósito 

de documentos, mas como uma plataforma de circulação e produção de conhecimento, 

como lugar de estudo, de investigação de geração de cultura universitária.  

Nesta ordem de ideias, uma biblioteca universitária deve estar concebida 

segundo uma perspectiva sistémica-holística. Consequentemente, deve ser encarada 

como um organismo actuante em constante interacção com o meio envolvente, dele 

acolhendo mas também nele imprimindo influências, num contínuo e dialéctico 

processo de inputs e outputs. A sua própria organização dá expressão a esta relação 

sistémico-holística, processando inptus para gerar outputs (resultados) fiáveis e 

qualificáveis. Segundo Brophy (2001), o futuro das bibliotecas, e particularmente as que 

têm uma vocação universitária, devem ser encaradas como sistemas abertos, permeáveis 

ao e influentes nos sistemas sociais, culturais, pedagógicos e científicos com que 

sempre devem interagir. Além disso, a prestação dos seus serviços será de tipo binário 

na medida em que se basearão no recurso a suportes físicos e electrónicos. 

“A pragmatic view of the future of libraries would suggest that it is likely that 

most libraries will for the foreseeable future – which after all is not all that long – base 

their services on a mix of physical objects (books, paper based journals, videotapes and 

the like) and electronic 'stuff ' (web pages, remote data services, cd-roms, etc)” (Brophy, 

2001, p. 68) 
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Presentemente, as bibliotecas universitárias, pelas suas cruciais funções de apoio 

ao ensino aprendizagem e à investigação, podem também ser encaradas, como nos diz 

Brophy (2001), como sendo bibliotecas híbridas pelo facto de utilizarem diferentes 

tecnologias, tanto do universo das bibliotecas digitais, como do das bibliotecas 

tradicionais. Enquanto condições imprescindíveis na construção da sociedade de 

conhecimento, em particular do conhecimento académico e científico, as bibliotecas 

universitárias parecem ocupar uma função análoga às condições apriorísticas definidas 

por Kant para a ocorrência do acto humano de conhecer10. 

 A execução levada a cabo pelos diferentes serviços das bibliotecas 

universitárias apoia-se em linhas de orientação estratégica que todas as organizações 

procuram levar a cabo visando a optimização funcional dos seus respectivos serviços. 

Linhas de orientação essas que passam por identificar os pontos fortes e fracos do seu 

funcionamento geral e da sua capacidade de dar resposta às necessidades e expectativas 

que os seus vários tipos de clientes-utilizadores requerem e manifestam. (Araújo, 2004, 

p. 40).11 Lourdes Gouveia (1995, p. 58), no seu artigo Bibliotecas universitárias em 

contexto de mudança, realça, precisamente, este último ponto relativo a modelos de 

gestão compreendendo a heterogeneidade do público leitor-investigador quando se 

refere a práticas de administração dirigidas a “utilizadores com necessidades, desejos e 

expectativas homogéneas, conforme o tipo de benefícios (…)”. Essa análise de 

diagnóstico interno, devidamente articulada com a análise das condições externas, 

poderá assim contribuir para a identificação das deficiências e das oportunidades, de 

maneira a se definirem estratégias que contribuam para o sucesso das organizações.12 

Sobretudo em ambientes académicos, a gestão do funcionamento das bibliotecas 

deve evitar a ocorrência de hiatos ou descontinuidades entre as expectativas dos 

                                                 
10 Segundo Kant existem condições apriorísticas do acto de conhecer: o espaço, o tempo, as 

categorias do entendimento e as ideias da razão.  

11 Diz-nos Araújo, J. Filipe no seu artigo A reforma da gestão pública: do mito à realidade, 
parafraseando Hood que “o sucesso de qualquer receita de gestão para melhorar o desempenho 
organizacional depende do contexto organizacional (ideias e crenças que se ajustem à estrutura) e que 
todas estas receitas são altamente contingentes.” Actas do Seminário Internacional Luso-Galaico. A 
reforma da Administração Pública: apostas e casos de sucesso. Porto: IGAP, 2004. p. 40. 

12 Falamos da análise SWOT, ferramenta diagnóstico importante na definição das linhas 
orientadoras para uma gestão eficaz.  
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clientes-utilizadores relativamente ao cumprimento das tarefas cometidas aos técnicos 

especializados. Deve também evitar a dissociação entre as missões definidas pela 

administração institucional e os resultados que se procuram alcançar. Para evitar essas 

descontinuidades há que atender à especificidade da natureza e tipo de organização. 

Compreende-se que alguns autores sustentem mesmo que as universidades dispõem de 

características organizacionais únicas que, naturalmente, condicionam o funcionamento 

das unidades de serviços sectoriais como é o caso das bibliotecas. Já em 1998, Baldrige 

(1998) afirmava que as “(…) academic organizations have several unique organizational 

characteristic. They have unclear and contested goal structures; (…) as a result, 

academic organizations are important instances of professionalized organizations where 

professionals serving the clients demand a large measure of control over the institution's 

decision processes” (p. 183). 

Em resumo podemos dizer que as bibliotecas universitárias são, no âmbito do 

sistema de ensino superior, estruturas multifuncionais que têm como função apoiar 

práticas de aquisição de conhecimentos visando o desenvolvimento de competências 

multidisciplinares da própria comunidade académica. A sua existência é assegurada 

pelo desempenho contínuo e processual de múltiplas tarefas enquadradas por normas de 

acção e orientadas por objectivos definidos pelas instituições em que se situam. Por 

outro lado, as bibliotecas universitárias, ao contribuírem decisivamente para a qualidade 

de aprendizagem, ensino e investigação universitárias, e ao afirmarem-se como espaços 

eclécticos de articulação e de acesso ao conhecimento e à cultura, assumem-se como 

entidades imprescindíveis ao desenvolvimento económico-social destas comunidades. 

A assumpção da importância e do impacto das bibliotecas universitárias no 

contexto do ensino superior e na produção científica decorre do grau de abertura e de 

responsabilização com que os seus líderes acompanham a mudança e as questões da 

autonomia da aprendizagem e da qualidade. Esta última trará, sem dúvida, os 

ingredientes essenciais à sua diferenciação e sustentará um desenvolvimento equilibrado 

no actual mundo competitivo.  

Terminamos este ponto com uma citação de Vroeijenstjn (1998, p.137) que 

ilustra, de forma esclarecedora, as responsabilidades que as instituições de ensino 

superior, enquanto sistemas sociais complexos que desenvolvem a sua actividade 

nuclear em torno do conhecimento, devem assumir no plano estratégico por forma a 
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assegurarem a melhoria contínua da prestação de serviços com qualidade. Diz-nos este 

autor que as “universities have proved able to master the system and specially the ideas 

behind the system.” (p. 137) 

Nesta medida, é óbvio que as bibliotecas universitárias, sob pena de poderem 

ancilosarem-se e traírem a sua missão se não investirem na qualidade dos seus serviços, 

terão necessariamente de acompanhar as mudanças que decorrem das transformações de 

um mundo em processo de globalização e dominado por lógicas acentuadas de 

competitividade sistémica. As advertências não faltam, aliás, na literatura especializada, 

como se pode ler em Jamali & Tooranloo (2009), que citam Cullen (2001):  

“(…) academic libraries are facing two major threats: a global digital 

environment and increasing competition. They must improve the quality of their 

services in order to survive” (2009, p. 319).  
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3.1. A Nova Gestão Pública (NPM) 

 

“Kickert e Kpppenjan (1997) distinguem a Nova Gestão Pública da 

Governação. O primeiro dirige a atenção para o funcionamento 

interno das organizações públicas, concentrando-se nas formas de 

melhorar a eficiência interna através do manageralismos. A segunda, 

‘está mais virada para o funcionamento externo do sector público e a 

sua legitimidade’ concentrando-se no tipo e natureza das relações 

desenvolvidas entre os diferentes actores” (Araújo, Varela Álvarez, 

2009, p. 43). 

A complexidade dos problemas que decorrem da actual sociedade de 

informação, do conhecimento e aprendizagem, alterou o modus operandi das 

organizações, em termos gerais, e também dos serviços da Administração Pública. 

Exige-se, cada vez mais, uma prestação de serviços mais atenta e responsável na 

resposta aos desafios que se lhe deparam, alicerçada em princípios de rigor, 

transparência e qualidade e conduzida por iniciativas optimizadoras de desempenho de 

modo a maximizar o seu valor. 

Segundo Brysland e Curry (2001) não se tem revelado tarefa fácil adaptar e 

integrar a gestão da qualidade nos serviços públicos. Culturas gestionárias 

diversificadas pela sua natureza, missão e objectivos estratégicos, integradas em 

contextos também eles diferenciados ao nível da não competitividade, criaram 

obstáculos que, de alguma forma, retardaram ou inviabilizaram, temporariamente, a 

adopção de novas práticas. 

De uma forma visionária, Peter Drucker (1980) antecipava esses receios, através 

do anúncio das principais barreiras que poderiam emergir, tais como: “The lack of clear 

performance targets; the lack of an experimental attitude; the lack of evaluation in order 

to learn from experience, and a reluctance to abandon programmes.” (Brysland & 

Curry, 2001, p. 390). 

Posteriormente, em 1986, Deming identificava problemas similares existentes 

em ambos os sectores, público e privado, realçando: “the lack of vision; an emphasis on 

short term thinking; the negative effects of performance evaluations, and the increase of 

non value adding costs” (Brysland & Curry, 2001, p. 390). 
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Urgia, pois, a necessidade de implementar novas ideias acerca da natureza de um 

serviço público baseado, fundamentalmente, na prestação de uma “transacção” de 

qualidade. Transacção essa que acrescentasse valor, que maximizasse a sua relevância, 

não na perspectiva meramente economicista e da eficiência mas, justamente, ao nível 

dos resultados (eficácia) e da qualidade e, dessa forma, que orientasse e abrisse espaço à 

introdução de percursos geradores de inovação e de competitividade.  

É, portanto, uma condição sine qua non para o sucesso das organizações em 

geral, a adopção de práticas de gestão proficientes que, integrando uma multiplicidade 

de valências, se orientem pelo princípio da qualidade na prestação dos serviços focando 

a relevância das suas vantagens no âmbito da competitividade (ser os melhores, ser 

modelo de referência, ser aquilo que os distingue), nos objectivos de desempenho e num 

serviço que avance ao encontro das expectativas e necessidades dos seus clientes-

utilizadores.  

A gestão dos serviços públicos tem sido sujeita ao longo das últimas décadas a 

algumas reformas, quer em termos internacionais, quer nacionais. Niven (2002) salienta 

que nos Estados Unidos existiram, desde os anos 60, vários programas que visavam a 

reforma da Administração Pública (A.P), tendo nos anos 80 surgidos programas de 

melhoria de produtividade e de gestão da qualidade. Finalmente, em 1993, surgiu o 

Government Performance and Results Act (GPRA), que visava que as entidades 

públicas definissem as suas declarações de missão, desenvolvessem e implementassem 

um sistema de responsabilidade. Este sistema de responsabilidade deveria permitir que 

se medissem os resultados. Com essa medição seria, então, possível não apenas 

estabelecer objectivos gerais e objectivos da actividade interna como também encontrar 

indicadores para avaliar o alcance dos resultados e as medidas a utilizar para avaliar o 

progresso (Niven, 2002). 

As reformas da nova gestão pública – New Public Management (NPM), 

ocorridas desde a década de 80 nos países mais desenvolvidos, têm procurado promover 

a inovação e a modernização nas organizações públicas (Barzelay, 2000). No 

seguimento destas reformas tem-se assistido a uma reinvenção dos governos através da 

melhoria nas suas práticas no que concerne à eficácia, eficiência e economia (Niven, 

2002).  
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Estes conceitos, baseados nas práticas do sector privado, obtiveram um impacto 

muito significativo nos países desenvolvidos. Tornou-se, assim, premente desenvolver 

sistemas de informação que suportem o processo de tomada de decisão, de forma a 

permitir uma melhor gestão dos recursos e uma maior qualidade nos serviços prestados 

(Ballantine, Brignall & Modell, 1998). 

O New Public Management (NPM) é um modelo gestionário associado à gestão 

privada, cujo enfoque radica na primazia da sua missão, resultados e outputs 

organizacionais. Baseado nos pilares da eficiência, eficácia e economia (3 e’s) 

organizacionais, o NPM abraçou a qualidade total como segmento ímpar na prossecução 

dos seus objectivos. A qualidade total surge como garante dos três e’s e assume-se 

como técnica de gestão multidisciplinar associada ao NPM emergindo, aliás, no seu 

contexto. As inovações introduzidas nos processos de gestão do NPM baseiam-se, por 

conseguinte, na inserção de mecanismos de mercado e na adopção de ferramentas de 

gestão privada procurando solucionar questões relacionadas com a economia, eficiência 

e eficácia da gestão pública (Araújo, 2002). Assim, as introduções das reformas do 

NPM emergem com base na inserção de uma nova filosofia de gestão, assente em 

critérios mais ajustados às novas exigências dos mercados e da sociedade. 

O NPM trouxe um contributo muito determinante para o novo modelo de 

governança, transportando para a A.P. as influências de gestão privada. Assume 

particular atenção, a necessidade da administração ser competitiva e a orientação para a 

missão ser voltada para os resultados e clientes. Quando os cidadãos se apercebem que 

o sector privado responde de forma mais eficiente e eficaz a questões de saúde ou 

educação conseguindo gerar lucros, é inevitável que se questione sobre o papel do 

Estado nessas áreas e que este seja pressionado na sua actuação. Este modelo intensifica 

não só a entrega das funções do Estado ao sector privado, através da privatização, do 

outsourcing, etc., como também as relações de emprego público mais próximas do 

sector privado, aumentando uma lógica de funcionamento das mesmas associadas e 

assente em mecanismos de mercado.  

A importância dos colaboradores (stakeholders internos) é facilmente percebida 

quando analisamos a sua intervenção nos processos da produção ou da prestação dos 

bens e serviços. A sua forma de actuar processa-se em consonância com o seu grau de 

satisfação para com a entidade pública em que trabalham, em particular, e para com a 
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A.P., em geral. Ao produzir ou prestar um serviço, o colaborador pode revelar 

informações importantes, que serão tanto mais positivas para a organização quanto 

maior for o envolvimento e motivação do colaborador.  

O modelo associado ao New Public Service (NPS), que tem no seu âmago a 

filosofia gestionária do NPM incorporando novas dimensões, é uma filosofia orientada 

para a mudança. Deste modo, assume-se como aberta, comunicativa, orientada para o 

cliente, planeada, flexível, guiada pelas políticas associadas aos contextos específicos, 

enfatizando a cultura organizacional articulada aos estilos de gestão e aos seus 

propósitos (Bilhim, Ascensio & Ferraz, 2009)13. As suas componentes doutrinais 

centram-se na profissionalização da gestão, na preocupação com o controlo de 

resultados e com a introdução de práticas de gestão do sector privado14. Procura, assim 

incrementar a competição e enfatizar a qualidade, introduzindo o conceito de disciplina 

e profissionalização no trabalho. 

Os diferentes stakeholders estão cada vez mais conscientes dos seus direitos, são 

mais conhecedores e por isso mesmo mais exigentes e mais participativos, tendo em 

consideração os diferentes prismas visando a satisfação de todos, pessoas, organizações, 

e comunidade em geral. É este o grande desafio que se coloca presentemente à A.P.: o 

de executar uma política gestionária centrada na participação activa, aplicável à A.P., 

em geral, e aos serviços, em particular, nos quais se incluem as bibliotecas.  

Segundo Pinto (2008), os serviços públicos portugueses têm, desde a década de 

80, procurado caminhos e soluções de melhoria, registando sucessos e insucessos que se 

vêm reflectindo ao longo dos anos. Ainda para o mesmo autor (2007), continuam a 

verificar-se em Portugal problemas no funcionamento dos serviços públicos que 

acarretam insatisfação e descontentamento nos cidadãos, tais como uma elevada 

burocracia, a falta de qualidade no atendimento, falhas de eficiência, eficácia, inércia, 

entre muitos outros. Nos últimos anos, tem-se procurado colocar o enfoque na melhoria 

da performance, centrada na eficácia, eficiência e qualidade dos bens e serviços 

                                                 
13 Apontamentos gentilmente cedidos pelo INA aquando da frequência do curso de CADAP 

(Curso de Alta Direcção na Administração Pública) 

14 Referimo-nos à gestão por objectivos, centrada em resultados baseados em métricas 
específicas. 
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disponibilizados pela A.P. aos cidadãos e às organizações. A A.P. volta, assim, a 

assumir as prioridades em termos de agenda legislativa do Governo (Pinto, 2008). Este 

enfoque tem-se traduzido, nos últimos três anos, na aplicação de projectos concretos, 

nem sempre pacíficos, que visam a mudança e reforma da A.P. portuguesa. Para que se 

efectue esta nova viragem, aqueles projectos têm sido cimentados pela legislação 

adequada de modo a induzirem mudanças qualitativas no funcionamento das 

organizações. Podemos salientar, como exemplos paradigmáticos das iniciativas 

legislativas, o Simplex, o SIADAP, o PRACE, a Lei de Vínculos, Carreiras e 

Remunerações, o Sistema de Mobilidade Especial, entre outras. 

Em Portugal, esta mudança de paradigma, apenas se detecta nos anos mais 

recentes (Bilhim, et al., 2009) exigindo um processo lento e gradual. De facto, esta 

mudança é muito mais que a alteração de um sistema de produção. É uma metamorfose 

cultural de fundo para bem do desenvolvimento da sociedade, que pressupõe uma 

cultura cívica apurada, elevados níveis de literacia e qualificação dos cidadãos. A 

prevalência do paradigma burocrático, as estruturas pesadas e pouco flexíveis das 

organizações, a legislação fechada e pouco permissiva à participação têm contribuído, 

também, para inviabilizar a sua aplicabilidade no imediato.  

A A.P. portuguesa tem, nos últimos anos, sofrido uma evolução positiva no que 

se refere ao nível da qualificação e habilitação dos seus funcionários. Este progresso ao 

nível da qualidade dos recursos humanos revelou-se não só um factor de incremento de 

qualidade muito apreciável, mas também a condição para que os próprios funcionários 

assumissem o papel de verdadeiros agentes ou motores da mudança. 

Assim como o funcionário deixa de assumir uma atitude passiva de mero 

cumprimento de funções pré-estabelecidas, também o cliente-utilizador passa a 

desempenhar um papel activo na A.P. De facto, a intervenção do cidadão intensifica-se, 

por um lado, pela participação cívica e, por outro, pela envolvência crescente que o 

mesmo assume no processo produtivo enquanto cliente-utilizador. Os processos 

administrativos reorganizam-se em função de uma maior abertura por parte dos serviços 

públicos. Introduzir a mudança pressupõe uma capacidade de liderança muito 

persuasiva, cativando todos, colaboradores, organizações, cidadãos para este projecto 

(Pires, 2008). Às lideranças exige-se visão estratégica, capacidade para decidir, ouvir, 

convencer e implementar. Determinante também para este processo de mudança é a 
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comunicação. Estabelecida de modo formal ou informal, não é dispensável uma atenção 

cuidada à mesma para que haja consonância entre o que sabem e pensam as lideranças e 

o que sabem e pensam os colaboradores e os cidadãos em geral. 
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3.2. A qualidade e a sua gestão 

 

“Actualmente a sociedade caracteriza-se por uma natureza emergente 

e a qualidade pode orientar (…) potenciar a racionalidade e a 

sustentabilidade.” (Lopes & Saraiva, 2009, p. 194) 

Ao procurarmos reflectir acerca de um domínio tão complexo como a qualidade 

de serviços biblioteconómicos podemos correr o risco de não captar a questão essencial 

desta problemática e de, simultaneamente, a empobrecermos, se não a circunscrevermos 

a um universo específico. A exigência que é imposta, num domínio tão profundo e tão 

extenso como este, requerer da parte de quem o analisa uma capacidade enorme de 

síntese, de modo a que, no horizonte da investigação, seja realçado com clareza o 

objecto específico de análise. Por tudo o que enunciámos, cabe-nos, então, a tarefa ou a 

função de explicitar que este trabalho não pretender reflectir teoricamente, em abstracto, 

sobre o problema central da qualidade. Pretendemos, antes, pensar a qualidade e 

questioná-la sob algumas perspectivas possíveis, partindo, essencialmente, de pistas 

formuladas e enunciadas pelos clientes-utilizadores de um serviço concreto, o das 

bibliotecas universitárias, e em concreto o das bibliotecas da UTAD.  

As preocupações com a qualidade sempre se manifestaram ao longo dos tempos 

(Pires, 2007; Mayeur, 2004) e são de certo modo intrínsecas à natureza humana 

(Brophy, 2004). Uma vez que a ênfase no valor da qualidade nos remete para universos 

subjectivos, o modo como cada um de nós a percebe (a percepciona) depende de uma 

variável escala de valores subjectivos. Por isso, quando aplicada às organizações, ela 

varia consoante essa escala de valores, ou seja segundo o grau de exigência dos clientes-

utilizadores, que pode, todavia, ser objectivado e convertido numa escala de valores 

objectivos e mensuráveis. Tal como Brophy (2004) indica, citando Garvin (1987), a 

qualidade é um conceito complexo e multifacetado. Os mesmos autores consideram 

cinco parâmetros ou perspectivas para caracterizarem a qualidade e os seus atributos, a 

saber, i) a perspectiva transcendental, que aborda a qualidade como o valor intrínseco de 

um produto ou serviço, e, embora não definível com exactidão, pode ser reconhecível 

por aqueles que os adquirem; ii) perspectiva do cliente, que considera um produto ou 

serviço segundo o juízo de qualidade de quem o utiliza; iii) perspectiva do fabricante, 

que define a qualidade como estando em conformidade com os requisitos definidos para 
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os bens produzidos por um determinado agente; iv) perspectiva do produto, que 

considera a qualidade como uma variável relacionada com as características inerentes 

ao próprio produto; v) perspectiva do valor base, que considera a qualidade em termos 

de custos e preços (Brophy, 2004, p.7; Liangzhi et al, 2007, p. 520). 

De acordo com Lawrence Tam (2000, p.350), a qualidade é, igualmente, 

definida como “(…) the totality of features and characteristics of a product or service 

that bear on its ability to satisfy stated or implied needs.” 

Mas o conceito qualidade, ainda segundo Garvin (apud Liangzhi, et al, 2007, p. 

520) radica nas distintas perspectivas e abordagens de análise. Indagar sobre a 

objectividade ou subjectividade do conceito, sobre a sua natureza relativa ou absoluta, 

sobre a maior ou menor temporalidade dos seus atributos é uma tarefa determinante 

para quem aspira à excelência. Como força motriz a qualidade é o elemento distintivo 

de qualquer serviço.  

Se com a teoria de gestão de Taylor (1909), datada do princípio do século XX, 

se desenharam, através da inspecção e controlo das empresas fabris, as primeiras formas 

de avaliação do sistema produtivo, é com Shewhart e a sua obra Economic control of 

quality of manufactured products , publicada em 1931,que se preconiza a utilização de 

métodos estatísticos para aferição da qualidade e seus benefícios/ lucros (Brophy, 

2004). 

Actualmente o enfoque na qualidade é feito de modo holístico, nele se 

conjugando diferentes interesses, os das organizações, os dos clientes-utilizadores, os 

dos stakeholders, os dos colaboradores. Este tipo de enfoque é, de facto, um desafio que 

se coloca às organizações, em geral, e à A.P., em particular, numa sociedade 

caracterizada por fluxos ininterruptos de informação e conhecimento e por necessidades 

de aprendizagem ao longo da vida. Por esta razão, as bibliotecas universitárias procuram 

assumir-se como as organizações de vanguarda na aplicação desta perspectiva holística 

da qualidade. 

Conscientes que a qualidade absoluta não existe, e que as inúmeras tentativas de 

a classificar se tornam estéreis, temos contudo, a noção de que ela é um constructo 

dinâmico (Pinto, 2009). Constructo esse que envolve capacidades de iniciativa, de 

criatividade e de inovação.  
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Na nossa perspectiva, a qualidade é sinónimo de excelência e caracteriza-se pela 

busca de uma melhoria constante na procura da satisfação das necessidades do cliente-

utilizador. Apesar da sua verificação ser objectivável, a qualidade é marcada, como já 

referimos, por um elevado teor de subjectividade na sua apreciação, o que implica que 

nela esteja incorporada a perspectiva do cliente-utilizador. Neste sentido, ela é “o que 

torna possível a um consumidor ter uma paixão pelo produto ou serviço” (Pires, 2007, 

p. 24).  

Como conceito historicamente determinado, a qualidade, representada no quadro 

1, tem variado na sua significação entre as ideias de excelência, valor, conformidade 

com as especificações e capacidade de responder às expectativas dos clientes ou excedê-

las. 

Nas últimas décadas este conceito tem merecido particular relevância, sendo a 

sua revisão literária extensa. Destacam-se, de forma ilustrativa Deming (1992), Crosby 

(1979), Feigenbaum (1949), Ishikawa (1985), Juran (1988), Oakland, Shingo (1986), 

Taguchi (1986), Moller (1992), entre outros. Estas diferentes abordagens, apesar de 

contingenciais e impermanentes quanto à insaciável busca da perfeição e de excelência, 

foram resumidas num quadro súmula da autoria de Teresa Nogueiro e Margarida 

Saraiva (2009, p. 222), o qual passamos a apresentar: 
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Quadro 1 – Resumo da evolução histórica da qualidade 

Autor Definição de qualidade Perspectiva 

Shewart (1939) Conceito subjectivo Consequências 

Feigenbaun (1949) 
Forma de gestão orientada para os 
clientes e integra a participação 

Processo 

Silva (1955) O que caracteriza a distinção Consequências 

Crosby (1979) Conformidade com os requisitos Resultados 

Ishikawa (1985) 
Não variabilidade nas características da 
qualidade 

Resultados 

Shingo (1986) 
Monitorização contínua e feedback 
potencial 

Processo 

Taguchi (1986) 
A perda de um produto devido ao 
impacto negativo  

Consequências 

Juran (1988) Adaptação ao uso Consequências 

Peters (1989) 
Aspiração contínua em função do 
cliente 

Resultados 

Moller (1992) A importância dos RH na qualidade Processo 

Deming (1992) 
Bem ou serviço relacionado com o grau 
satisfação 

Processo 

Tribus (1993) 
É o que torna possível a um consumidor 
ter uma paixão pelo produto ou serviço 

Consequências 

ISO (Série 9000) 
Grau de satisfação que incorpora desde 
os requisitos às expectativas dos 
clientes-utilizadores 

Consequências 

Fonte: Adaptado de Teresa Nogueiro (2009, p. 223) 

Em jeito de súmula, e seleccionando somente cinco autores pioneiros cujo 

pensamento se revelou essencial no âmbito da gestão da qualidade, importa relevar as 

perspectivas mais emblemáticas sobre o conceito, os métodos para a sua e seus 

impactos (contributos). Para tal, adoptámos uma apresentação esquemática onde 

cartografámos os aspectos mais proeminentes das suas teorias. Este modelo foi 

adaptado do que foi proposto por Lopes e Saraiva (2009) tendo sofrido alguns 

aditamentos.
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Quadro 2 – Os grandes teóricos da Qualidade 

Adaptado de Lopes e Saraiva, 2009 

  

 

Autores Cerne da teoria Definição Método Contributo 

Feigenbaun 

(1949) 

Apresenta o controlo 
de qualidade total 
como forma de 
produzir bens e 
serviços 
economicamente 
vantajosos (rentáveis), 
satisfazendo o 
consumidor 

Gestão orientada 
para os clientes 
dando relevo à 
participação, 
motivação, espírito 
de equipa e 
liderança 

Centramento na 
qualidade e preço 
de venda orientado 
pelos ditames do 
consumidor 
Controlo da 
qualidade total e 
custos da qualidade 

Os 9 Ms, ou seja os 
nove factores que 
devem ser 
considerados e que 
influenciam a 
qualidade. Define os 19 
passos para a melhoria 
contínua 

Crosby 

(1979) 

Estar em conformidade 
com determinados 
requisitos sendo 
principal objectivo os 
zeros defeitos 

Zero defeitos e 
conformidade com 
os requisitos 

Utilização de 
grupos de trabalho 
Contributo de todas 
as pessoas da 
organização 

14 passos de Crosby 
Quality is free 
Custos Qualidade 
Zero defeitos 

 

Ishikava 

(1985) 

Integra todos os 
intervenientes da 
organização na busca 
da qualidade. A 
qualidade está presente 
em toda a cadeia 
sistémica até chegar ao 
consumidor 

Busca contínua 
sobre as 
necessidades do 
consumidor 
envolvendo todos 
os empregados 

Melhoria contínua  
 
Forte orientação 
para o cliente 

Aplicação de técnicas 
básicas da qualidade 
(diagrama de causa-
efeito e círculos da 
qualidade) 
Integração da empresa 
Formação/instrução 
Visão para o cliente 

 

Deming 

(1986) 

Ênfase no controlo 
estatístico das 
variações e falhas do 
sistema qualidade. 
Qualidade é um 
processo deve nortear-
se por padrões que 
integram 
procedimentos 

Tudo o que cliente 
necessita e quer  
 
Grau de satisfação 

Controlo estatístico 
do processo  
 
Pesquisa de 
mercado 
 
Controlo de 
qualidade 

14 princípios de 
Deming 
Circuitos de Deming 
Desenvolvimento do 
controlo estatístico 
com base no PDCA 

 

Juran 

(1988) 

Qualidade é inerente às 
necessidades 
estratégicas de 
determinado negócio e 
deve integrar todas as 
variáveis. 
Importante a 
envolvência da gestão 
do topo 

Aptidão ao uso 
 
Conformidade 
com as 
especificações 

Círculo da 
qualidade 
 
Formação a todos 
os níveis 

10 pontos Juran 
 
Plano melhoria da 
qualidade baseado na 
tríade planeamento 
controlo e melhoria 
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Pelo quadro apresentado podemos verificar que a qualidade é encarada segundo 

diferentes perspectivas, variando entre as tecnicistas e economicistas e as orientadas 

para o comportamento das pessoas, para gestão do topo, a formação, a satisfação do 

cliente, para a competitividade, para os processos, para as melhorias contínuas dos 

produtos e serviços. Actualmente a qualidade contempla ainda a responsabilidade social 

colaborativa na criação da excelência. 

Analisando os contributos de cada um dos especialistas sobre o tema da 

qualidade, podemos verificar que as diferentes perspectivas por eles enunciadas não são 

completamente estanques, sendo as suas delimitações por vezes muito ténues. No 

entanto, alguns desses autores optam por conceptualizar a qualidade de um ponto de 

vista unívoco e predominante em detrimento de outros aspectos definidores e relevantes 

na sua concretização. 

Feigenbaun (1949) encara a qualidade como uma ferramenta estratégica e faz 

depender a sua aferição do juízo das pessoas. Nessa medida, podemos dizer que este 

autor caracteriza a noção de qualidade em função da sua estrita relação com o factor 

humano necessária à sua confirmação.     

Crosby (1979), por seu turno, irá centrar a sua filosofia da qualidade numa 

vertente mais técnica, atribuindo o seu valor à ausência de defeitos e estabelecendo-lhe 

uma forte dependência com o factor custo. Esta preocupação mais tecnicista enfatiza, 

portanto, a questão economicista (custo zero). Não obstante esta aproximação à noção 

de qualidade ser acentuadamente técnico-económica, Crosby não descura o papel que o 

cliente e as suas expectativas têm no reconhecimento do valor do produto ou do serviço 

a adquirir ou já adquiridos. 

Ishikawa (1985) constrói um diagrama causa-efeito, posteriormente aplicado 

como um modelo avaliador (Branco, 2008) para a certificação da qualidade. A sua 

perspectiva recai sobre o ‘fazer correctamente’, o que o leva a reconhecer a importância 

da formação técnica humana como garantia da qualidade. 

Deming (1986) faz depender a qualidade da teoria do controlo estatístico, 

recorrendo ao ciclo de gestão de processos, PDCA (Planeamento, Direcção, Controlo e 

Avaliação) e a outros factores técnico-económicos que visam a melhoria contínua. 
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Juran (1988), apesar de defender a qualidade como adequação ao uso (vertente 

técnica), considera, também, que o juízo das pessoas é um dos factores que contribuem 

para a sua melhoria contínua. Nessa medida, coloca a tónica na participação. Como 

teórico, elaborou um modelo abstracto baseado nas quatro condições necessárias à 

geração da qualidade: o planeamento, a liderança, o controlo e a melhoria (avaliação).  

Apesar destas diferenças de perspectivas, a qualidade é tida consensualmente 

como um processo dinâmico e gradativo de conhecimento em busca da excelência. No 

entanto, importa destrinçar (Nitecki & Hernon, 2000, 2001) dois conceitos 

comummente associados, a saber, a qualidade de serviços e a satisfação dos clientes-

utilizadores. Enquanto a qualidade dos serviços tem como propósito apurar a opinião 

dos clientes sobre a prestação de determinados serviços e o valor que os mesmos lhe 

atribuem, o conceito de satisfação, tal como Nitecki e Hernon (2000, 2001) nos 

apresentam, é uma reacção fundamentalmente emocional e subjectiva, enquadrada num 

tempo e contextos próprios. 

Independentemente da diversidade de parâmetros e perspectivas utilizados na 

determinação da noção de qualidade, o que do seu conjunto se destaca é a sua 

pragmática vocação holístico – relacional em vários planos e segundo diferentes 

modalidades: no empenho e liderança da gestão de topo; na atenção dada ao cliente-

utilizador; na integração, compreensão e formação dos funcionários/colaboradores por 

recurso ao encorajamento e ao empowerment; no estar associada a uma visão gestionária 

de longo prazo (Carapeto, 2006). A qualidade manifesta-se, ao fim ao cabo, por um 

conjunto de boas práticas de gestão e deve ser encarada de um ponto de vista sistémico 

(Carapeto, 2006) envolvendo toda a organização assim como os stakeholders. 

No actual contexto económico e social, a qualidade é uma variável incontornável 

sendo um factor decisivo para o aumento da competitividade e inovação das 

organizações. Segundo Rui Branco (2008, p. 22) a qualidade é vista como “ferramenta 

de melhoria contínua capaz de contribuir significativamente para melhorar os resultados 

do negócio e a qualidade de vida dos cidadãos em geral. (…) e para que alcancem 

sucesso na era do desenvolvimento sustentável.”   
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Também no sector público, a noção de qualidade, processual e dinâmica como é, 

foi assumindo diferentes ênfases. Numa primeira fase, foi encarada como uma 

imperiosa conformação às normas e aos procedimentos; numa segunda fase, foi 

equiparada à eficácia, ao cumprimento de objectivos e à eliminação de erros; numa 

terceira fase, passou a incluir a satisfação do cliente, antecipando as suas necessidades e 

excedendo as suas expectativas.  

Sabemos que um serviço público de qualidade deve estar preparado não só para 

aumentar a satisfação dos clientes-utilizadores, mas também para gerar a confiança na 

organização onde se encontra integrado, mediante a implementação de processos 

transparentes e de prestação de contas suportados por canais de comunicação e de 

diálogo profícuos. 

Reflectir em termos gerais sobre a qualidade de serviços é, consequentemente, 

um exercício que tem de levar em linha de conta não apenas a caracterização dos 

parâmetros que definem as competências, os processos e os mecanismos do 

funcionamento global das organizações, mas também os níveis de satisfação dos 

destinatários a quem elas se dirigem.  

Associada ao progresso e ao desenvolvimento económico, social, político e 

cultural, a qualidade é, pois, um factor imperativo para a sobrevivência de cada 

organização, de cada serviço. Sendo a qualidade um conceito tingido, como acima já se 

sugeriu, por um elevado índice de determinação subjectivista, nele está também 

implicada a exigência de o reconhecer como um valor objectivo que deve ser 

potenciado e avaliado nas circunstâncias práticas da sua materialização. Esta apreciação 

simultaneamente subjectiva e objectiva sobre a superioridade ou a excelência de um 

acto processual é, também ela, aplicada ao âmbito da prestação de serviços. A qualidade 

constitui, deste modo, um traço fundamental na esfera dos atributos determinantes para 

a avaliação dos serviços. A sua valoração está associada a uma nova filosofia de 

trabalho. Mas, não nos restam dúvidas que a qualidade é um factor de competitividade 

e, nesse sentido, deve ser continuamente avaliada. 
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3.3. Serviço de qualidade e o papel central do cliente 

 

“Customers/ stakeholders must be consulted on a regular basis and 

their expectations and service priorities translated in the service-

planning process.”(Brysland & Curry, 2001) 

 

“Only the customer/user can judge quality, but on what criteria he/she 

judges it, or which aspect he/she values has not been made clear” 

(Nagata,Satoh, Gerrar & Kytomaki, 2004) 

A sociedade de conhecimento e de aprendizagem está vincadamente marcada 

pela expansão de fluxos comunicacionais e de redes de comunicação transfronteiriças, 

as quais provocam mudanças radicais com impactos diferenciados ao nível sócio – 

económico. Os impactos dessas redes surtem efeito nas novas dinâmicas de optimização 

de desempenho organizacional.  

Uma das grandes missões das bibliotecas é contribuir para que a informação que 

oferece aos seus clientes-utilizadores se transforme em conhecimento e, de alguma 

forma, em valor económico para o país. E o objectivo último de uma organização 

pública deve repousar no princípio da satisfação dos seus utilizadores-cidadãos que se 

consubstancia na melhoria da prestação de serviços. 

A orientação para o cliente-utilizador requer, por conseguinte, uma atitude 

inovadora por parte dos serviços públicos. Hernon (2002, p. 227) adverte-nos no seu 

estudo que, “(…) developing a relationship with customers means that organizations 

should conduct ongoing assessments. They will have to determine the frequency of data 

collection and how the data relate to improved performance. (…) customers will be 

more willing to participate once they see that the organization listens to what they have 

to say.” 

Mas quem é este cliente-utilizador dos serviços públicos? Se a definição de 

cliente do sector privado não se revela problemática, o mesmo já não ocorre quando se 

trata de cliente do sector público. 
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A designação de utilizador tem sofrido diversas alterações determinadas pelo 

desenvolvimento das políticas públicas. Dependendo do próprio contexto, ele pode ser 

designado não apenas como utilizador, mas também como cliente ou como cidadão 

(Ochôa, 2001). No entanto, independentemente da designação utilizada, assume-se 

como ponto de partida que o perfil do actual utilizador está associada a uma exigência 

gradativamente mais complexa relativamente aos serviços de que se espera uma atitude 

de abertura de inovação e participação. Esta atitude implica a dissipação das barreiras 

entre os serviços e o cliente-utilizador (Hernon, 2002)15, à criação de uma esfera 

colaborativa, envolvendo cliente-utilizador, por exemplo, em grupos de discussão de 

forma a obter informações de valor acrescido acerca das suas necessidades e das suas 

expectativas. 

“Customer satisfaction surveys are a form of ‘feedback’ from those who have 

received services. But feedback many assume many forms and the conclusions one can 

draw from feedback depend on the strength and type of control that have been place 

over the collection of information” (Hernon, 2002, p. 227). 

Construir ligações com os clientes-utilizadores para melhorar a performance, 

potenciar a sua existência através de uma participação mais dinâmica e construtiva, 

alinhar recursos da organização e competências por forma a aumentar o seu número, 

alicerçar as relações com os clientes-utilizadores através do reforço da confiança e da 

lealdade, encorajar os clientes-utilizadores a colaborar na edificação sustentada da 

qualidade de serviços, eis o que distingue o processo gestionário actual da sua anterior 

caracterização. É neste jogo dialéctico de relações que se adquire a percepção positiva 

da qualidade. Sublinhe-se que a qualidade esperada e desejada ocorre quando a 

qualidade experimentada está ajustada às expectativas dos clientes-utilizadores (Pinto, 

2003). 

Tal postura exige a procura de um conhecimento diferenciado dos seus clientes- 

utilizadores, assim como aumenta a necessidade em orientar a prestação dos serviços 

para as relações com o cliente-utilizador, promovendo o diálogo com os mesmos, numa 

                                                 
15 A propósito do que é satisfação Hernon (2002) diz-nos que esse termo ilustra ou tem implícito 

em si mesmo a ideia de um sentimento de realização. A satisfação é uma reacção afectiva ou emocional 
ao um estímulo ou serviço. p. 227. 
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atitude de abertura às suas necessidades e expectativas, integrando e alinhando 

processos que promovam a alteração de procedimentos, de sistemas, de rotinas. 

Isso determina, por seu turno, que se maximize o valor de cada utilizador de 

forma a promover o conhecimento mais apurado da organização e da sua imagem, 

implementando programas, projectos, que privilegiem o valor do cliente-utilizador e 

possam não só aumentar o seu grau de satisfação como também reforçar o seu nível de 

fidelidade (Marques, 2003). O desafio é gerar continuamente nova informação sobre as 

suas necessidades actuando de forma a criar expectativas (Marques, 2003). 

As dinâmicas resultantes da interacção entre o cliente-utilizador e o prestador do 

serviço, centradas nas categorias de espaço e tempo – designados, segundo Grönroos, 

por momentos de verdade (moments of truth)16 – são oportunidades únicas que validam 

a aferição da qualidade do serviço. Este ambiente intensifica-se com a intervenção e a 

envolvência activa do cliente-utilizador na construção de um sistema integrado de 

qualidade. E, por conseguinte, a avaliação da qualidade assume real sentido se se der 

“voz ao cliente” (Pinto, 2003), se se escutar, de acordo com Mayeur (2004), a voz dos 

seus clientes e se se responder às suas necessidades através de serviços personalizados.  

Tal como Echebarria Ariznabarreta (2004) afirma no seu artigo intitulado A 

reforma administrativa em Espanha: desafios pendentes, a fase transaccional, que 

caracteriza os processos sociais e o funcionamento das economias contemporâneas, 

implicam uma nova forma de relacionamento entre produtores e consumidores de 

serviços públicos, mediante o qual os critérios de avaliação e de controlo final tendem a 

valorizar a esfera do poder do cliente. Afirma este autor que os processos de transacção 

se definem por “(…) un nuevo marco de relaciones entre productores y consumidores 

de los servicios públicos, en el que estos últimos vean incrementado su poder de 

decisión y control.” (2004, p. 62) 

Envolver os utilizadores nos processos de decisão, afigura-se-nos determinante 

para alcançar os propósitos gestionários da qualidade de prestação de serviços. Tal 

valor, a incorporar em todos os processos, culmina com a prática de atendimento às 

                                                 
16 Foi Carl Janson que criou o conceito de momento de verdade para designar o instante em que 

o cliente contacta com um serviço. 
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reclamações entendidas como oportunidades determinantes para o processo de 

renovação crescente da qualidade. 

Segundo Grönroos “os clientes avaliam a qualidade do serviço relativamente a 

uma série de atributos que podem ser categorizados (…)”(apud Pinto, 2003, p.46), 

técnica (resultado da prestação do serviço) e  funcionalmente (processo do serviço 

prestado, simpatia, conforto, acessibilidade, etc).  

A abrangência funcional do conceito de qualidade distende-se, como é óbvio, às 

dimensões técnico – funcionais do processamento de serviços, podendo ser aferida no 

plano da sua real efectivação em circunstâncias concretas, os “momentos de verdade” 

(“moments of truth”) na expressão adequada de Grönroos. Tratam- 

-se de situações nas quais interagem o cliente e o prestador de serviço, num espaço e 

num tempo definidos17. Essa interacção é acompanhada pelo reconhecimento por parte 

do cliente de uma prestação qualificada de quem lhe forneceu o serviço, isto é, 

caracteriza-se por implicar uma apreensão imediata de uma transacção a que foi 

acrescido o valor da qualidade com que foi executada.  

Parafraseando Ochôa (2006, p. 26), podemos acrescentar que “a percepção pelo 

cliente do valor é transferida para ele no momento da interacção. Este momento deve 

ser acompanhado por um processo de valor para demonstrar como o cliente percebe a 

criação e a transferência desse valor ao longo do tempo.” 

Estes “momentos de verdade” configuram, portanto, operações de percepção dos 

agentes que protagonizam o processamento de serviços: por um lado, de auto 

empenhamento consciente de quem providencia o serviço (o prestador), por outro, de 

reconhecimento da sua qualidade por parte daquele a quem ele é prestado (o cliente). 

Um serviço de qualidade no domínio das organizações em geral e das bibliotecas 

universitárias em particular, pode ser assim entendido como aquele em que as 

expectativas de satisfação (a priori) dos clientes são inteiramente confirmadas ou 

                                                 
17 Ariznabarreta Echebarria (2004) aponta os conceitos de produtor de serviço e consumidor do mesmo. 

(vide p. 62) 
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mesmo superadas pelas suas percepções reais (a posteriori) acerca da qualidade do 

serviço oferecido. (Quinn, 1997, p. 359; Hernon, Nitecki & Altman, 1999, p.11)18 

Num quadro gestionário de bibliotecas universitárias a satisfação do cliente-

utilizador assentando na tríade, qualidade, economia e segurança deve ser mais do que 

noutras organizações, tal como Hakala e Nygrén (2010) sugerem atender à escuta da 

“voz” do cliente-utilizador pois, só dessa forma, se construirá com rigor um ambiente 

propício ao aprofundamento da investigação, do ensino e da aprendizagem.  

O que importa é que este cliente-utilizador se sinta confortável no seu papel, que 

permanente e dialecticamente se relacione com o serviço e que dessa relação se crie 

valor. Valor para si próprio, para a organização e para a comunidade.  

Segundo Kyrillidou e Persson (2006, p.52-53), o perfil do novo cliente-utilizador 

das Bibliotecas será “a highly self sufficient researcher who navigates the internet and 

identifies information resources on his or her own”. Tal atitude exigirá uma postura 

versátil, um redimensionamento dos serviços enquanto garante da qualidade da 

prestação dos mesmos.  

Calvert (2001, p. 750) indica-nos três dimensões que, eventualmente, poderão 

estar na base das expectativas dos clientes-utilizadores e que concorrem para a busca da 

qualidade. São elas, as atitudes dos colaboradores, o ambiente da biblioteca e os 

serviços que auxiliam o cliente-utilizador a encontrar e a utilizar os materiais 

disponíveis de forma mais proficiente. É, porém, evidente que, independentemente da 

função própria que cada uma dessas instâncias ocupa no processo da qualidade, a 

entidade e o papel do bibliotecário-profissional da informação é central na gestão do seu 

bom processamento. Num certo sentido, o profissional de informação desempenha uma 

função intermediária entre, por um lado, a perspectiva dos clientes-utilizadores 

(estudantes, professores, investigadores e público leitor qualificado, os quais, em última 

instância, conferem existência e sentido às bibliotecas universitárias) e, por outro, as 

                                                 
18 Peter Hernon, Danuta Nitecki e Ellen Altman, no seu artigo Service Quality and customer satisfaction: an 

assessment and future directions, in The Journal of Academic Librarianship, vol. 25, n.1, 1999. p. 11, define também 
serviço de qualidade em termos de "(...) reducing the gap between the services provided (perceived or real) and 
customer expectations. (…) For libraries, service quality applies to three genre l areas, each of which consists of 
assorted variables: resources: information content, organization: service environment and resource delivery, and 
service delivered by staff." 
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orientações da administração da universidade, sejam elas de carácter específico relativas 

a normas e a códigos de procedimento (normas de funcionamento), sejam de carácter 

económico-financeiro (critérios de cabimentação orçamental). Mas, face ao predomínio 

da competição pela qualidade da prestação de serviços, revela-se crucial que as 

bibliotecas, ao zelarem pelos interesses dos seus clientes-utilizadores, garantam a 

manutenção dos seus serviços com acréscimo de valor para quem os procura (Sadeh, 

2007, p. 307).  
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3.4. Os principais sistemas normativos 

Segundo o Decreto-Lei 166/99, art.º 2, a qualidade dos serviços públicos é um 

valor do mundo contemporâneo e deve ser considerada como um componente da 

moderna filosofia de gestão orientada para a eficiência dos serviços, a desburocratização 

e simplificação dos processos e procedimentos e para a satisfação das necessidades 

explícitas e implícitas dos cidadãos. 

Baseado nesse valor, o sistema normativo que regula a gestão das organizações 

visa a sua melhoria contínua e a sua vantagem competitiva, fomentando a 

responsabilidade, a aprendizagem, a inovação e a criatividade.  

Existem essencialmente três modelos de gestão de qualidade, que se podem 

considerar complementares, e que, no seu conjunto, traduzem uma visão gestionária 

predominantemente holística: a família ISO 9000 e certificação por terceiros; as cartas 

de qualidade19; e os modelos de excelência20. (Rocha, 2006). Apesar do seu 

diferenciado campo de aplicação, tais modelos estão concebidos a partir de três grandes 

vectores ou eixos de orientação, a saber, a medição da qualidade na perspectiva dos 

cidadãos – clientes (a questão central ao nível da satisfação), a visão dos profissionais 

(vertente processual e de resultados) e a óptica da organização (domínio da liderança).  

Em todos eles verifica-se que o vector qualidade surge determinado pelo nível 

de satisfação do cliente. Face ao aumento da competitividade e globalização da 

economia dos estados modernos, torna-se imprescindível definir um índice generalizado 

e uniforme de satisfação como unidade de referência para as práticas gestionárias que 

tenham em vista obter a melhoria contínua dos produtos e dos serviços fornecidos pelas 

organizações (Pinto, 1998). 

Existem várias metodologias que podem ser utilizadas para determinar a 

qualidade genérica ou peculiar de serviços como os das bibliotecas universitárias. 

Contudo, somos de opinião que para uma aferição objectiva e fiável desses níveis de 

                                                 
19 Rocha, (2006) O seu objectivo é aumentar a qualidade dos serviços renovando a confiança dos 

cidadãos  

20 Os modelos de excelência estão normalmente associados a prémios de excelência 
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qualidade se devem recorrer a outras metodologias complementares, tais como 

entrevistas, observações mais analíticas e a utilização comparada de dados estatísticos.  

Para cada contexto dever-se-á, assim, adoptar a ferramenta de avaliação 

gestionária que melhor se adequa ao sector em análise. Em matéria de gestão das 

bibliotecas universitárias, recorreremos aos modelos SERVQUAL, LIBQUAL e 

BIQUAL, os três grandes instrumentos de avaliação da qualidade da prestação de 

serviços. Estas metodologias aplicadas aos serviços de bibliotecas não têm como 

objecto de análise a quantidade e a qualidade das suas colecções monográficas, mas o 

grau de satisfação do cliente-utilizador, reconhecendo-o como o elemento central na 

definição de estratégias visando promover, realizar e garantir a qualidade dos serviços. 

Nessa perspectiva, as bibliotecas reconhecem a importância da escuta dos clientes-

utilizadores na observância das suas expectativas.  

Segundo Ochôa e Pinto (2007), os modelos mais eficazes visando esta aferição 

“estão ligados a práticas de avaliação da satisfação cujo foco seja a redução das 

discrepâncias existentes entre as percepções/expectativas dos serviços de informação e 

dos utilizadores (inspirados no SERVQUAL ou no LIBQUAL) e ainda modelos 

ancorados em sistemas de gestão da qualidade (…)”. O cliente-utilizador é assim o eixo 

em torno do qual se devem perspectivar todas as actividades desenvolvidos, no caso em 

estudo, pelos serviços especializados das bibliotecas. 

Mas se o reconhecimento da qualidade do serviço implica a percepção que dele 

tem o cliente-utilizador, isso não significa que a sua aferição possa ser inteiramente 

reconduzível à sua flutuante e pontual satisfação. Assim, segundo Nitecki, (2001), 

“service quality differs from satisfaction. However, these two criteria have been 

discussed as discrete, related, and interchangeable concepts. (…) Quality is a long-run 

overall evaluation, whereas satisfaction represents a more short-term, transaction-

specific measure. Service quality is a cognitive judgment, while satisfaction judgments 

are more affective and emotional reactions to experiences” (Nitecki, 2001, p.137). 

Para evitar esta plena identificação entre aferição de “serviço de qualidade” e 

“satisfação” do cliente-utilizador, os modelos acima referidos apresentam variáveis 

designadas genericamente por inputs, outputs, e rankings, mediante as quais se pode 

integrar a auscultação da opinião do cliente-utilizador na concepção e afinação da 
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estratégia de gestão visando a constante melhoria dos serviços. Neste sentido, é de 

referir que têm sido criados vários sistemas normativos para homogeneizar critérios de 

gestão da qualidade. Iremos de forma sucinta abordar os mais relevantes, tais como, 

EFQM, CAF, e ISO 9001. 
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3.4.1. EFQM 

“ A excelência, não é um acto, mas um hábito” (Aristóteles) 

 

“Los modelos de excelência en la gestión, com carácter general, y el 

Modelo de EFQM de Excelencia de forma particular, son 

herramientas estratégicas por naturaleza (…)” (Barbosa-Lavarda, 

Canet-Giner; Balbastre Benavent, 2009)  

O EFQM (European Foundation for Quality Management) foi desenvolvido 

como um modelo de auto-avaliação que “permite a monitorização da 

evolução/progresso de uma determinada organização para a excelência.” (Branco, 2008, 

p.42) 

Este modelo de excelência, concebido e desenvolvido em 1991, assenta em 9 

critérios e 30 sub-critérios aplicáveis no seu conjunto tanto à categoria dos “Meios” 

como à dos “Resultados”. Este modelo, visando a “gestão pela qualidade total”, é 

considerado o instrumento mais ambicioso e exigente ao nível da definição, 

implementação e desempenho das organizações. Segundo a EFQM, é através de um 

apurado diagnóstico e avaliação do grau de excelência obtido por uma organização que 

é possível introduzir processos de melhoria contínua. Graças à sua técnica de 

autoavaliação – considerada como um procedimento fundamental na modulação dos 

prémios de qualidade21, – o seu impacto tem sido amplamente positivo no sector 

privado e profundamente acarinhado no sector público. Barbosa-Lavarda (2009) 

acrescenta que este procedimento de auto avaliação é um passo fundamental na 

abordagem regular e sistemática das actividades e dos resultados de uma organização. A 

sua aplicação contribui para que se faça uma planificação renovada e sustentada no 

diagnóstico dos seus pontos fortes e fracos. Assim se assegura uma melhoria do 

desempenho de toda a organização baseada no processo de uma contínua aprendizagem 

dos funcionários que a integram. 

                                                 
21 Os prémios mais reconhecidos a nível internacional e que fomentam o uso da técnica de 

autoavaliação, no âmbito da gestão da qualidade, são os prémios Deming, Malcolm Baldrige, o Europeu e 
o Iberoamericano. A este propósito vide Oliveira Rocha (2006) e Barbosa-Lavarda (2009) 
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A valorização dos meios – das pessoas, da liderança, da política e da estratégia, 

das parcerias, dos recursos e dos processos – tem necessariamente efeitos benéficos nos 

resultados do desempenho organizacional. O actual modelo de excelência da EFQM 

(IPQ, 1998) incorpora a inovação, associada à melhoria contínua, ao aperfeiçoamento 

dos processos e ao progresso exigido para a atribuição de níveis de pontuação de 

excelência. A sua nova versão, apresentada em 1999, (em vigor desde 2000) reforça 

ainda mais o papel da inovação, tida como um dos vectores essenciais do modelo.  

Um procedimento essencial do modelo EFQM na formulação estratégica da 

organização com vista a uma constante melhoria do seu desempenho é o RADAR 

(obtenção de Resultados, planeando de forma sistémica múltiplas Abordagens, 

Desdobrando-as, para melhor as Avaliar e poder Revê-las para melhorar). O RADAR 

consiste na aplicação de uma matriz de observação e de actuação dinâmica ancorada na 

análise de resultados de avaliação obtidos por abordagens sistémicas e continuamente 

revistas. Além disso, o RADAR promove, no domínio da implementação da estratégia 

organizacional, o empowerment e a descentralização, procedimentos fundamentais do 

modelo visando a autonomia, a motivação, a responsabilização, o alinhamento e a 

inovação geradora de valor (Barbosa-Lavarda, 2009).  

Esta nova versão do EFQM vem dar maior visibilidade à gestão do 

conhecimento, à criação de uma cultura de aprendizagem no seio das organizações, e à 

inovação como factores chave da competitividade. A inovação e aprendizagem 

aparecem explicitamente como vectores horizontais, essenciais na arquitectura geral do 

modelo. É também de salientar a relevância dada às parcerias consideradas como 

factores determinantes para promover a inovação. Verifica-se, ainda, um acentuar dos 

ciclos de melhoria como efeito da avaliação e revisão de abordagens, tidos como 

elementos centrais de todo o processo de auto-avaliação das organizações. 

Nessa perspectiva, o modelo de excelência (EFQM), quando aplicado às 

bibliotecas, vai sugerir a sua identificação, gestão, revisão dos objectivos e melhoria de 

processos, utilizando a inovação e a criatividade como pilares estruturantes no caminho 

da excelência e a avaliação para validar benefícios e desenhar novas oportunidades. 

Assim, e parafraseando Pinto (1998), as bibliotecas encontram-se orientados para a 

satisfação dos clientes-utilizadores, sendo estes encarados como “motor da qualidade” 
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(p. 11). Eles, na cadeia da qualidade do EFQM, são a origem e o destino final e 

definitivo, a sua razão de ser fazendo a convergência na satisfação.   

Mas, no fundo, e porque a satisfação se traduz numa emoção ou num estado de 

espírito, torna-se difícil mensurar a satisfação do cliente-utilizador. O interessante é 

constatar que o EFQM é uma filosofia de vida ancorada numa dinâmica de melhoria 

contínua trazendo valor quer ao cliente-utilizador quer à organização e à sociedade em 

geral. 
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3.4.2. CAF 

Common Assessment Framework (CAF) 

No contexto da Administração Pública falar em qualidade total é falar na 

Common Assessment Framework (CAF) ou, em versão portuguesa na Estrutura Comum 

de Avaliação. Esta é uma ferramenta da Gestão da Qualidade Total, cuja principal 

inspiração surge associada ao Modelo de Excelência da Fundação Europeia para a 

Gestão da Qualidade – EFQM.  

O modelo de avaliação CAF, versão mais simplificada do EFQM, nas palavras 

de Oliveira Rocha (2006), foi desenvolvido para um melhor funcionamento na 

Administração Pública.  

A CAF é, no essencial, uma ferramenta de auto-avaliação da qualidade dos 

serviços públicos da União Europeia e tem por objectivo promover na administração um 

desempenho de excelência junto dos cidadãos, clientes, trabalhadores e sociedade em 

geral. Tem como horizonte de aplicação diversas valências: as lideranças que conduzem 

a estratégia, o planeamento, as pessoas, as parcerias, os recursos, e os processos. 

A integração das diferentes linhas de acção, sejam elas de natureza operativa ou 

directiva, reporta-se aos processos e recursos, e tanto podem envolver um departamento 

como toda a organização. 

A CAF é um modelo de análise simples assente numa estrutura de nove critérios. 

Cinco critérios referentes aos meios – que integram a liderança, a estratégia e o 

planeamento, gestão de pessoas, parcerias e recursos, gestão de processos e mudança – e 

quatro critérios relativos a resultados orientados para o cidadão-cliente, para as pessoas, 

para a sociedade e para o desempenho em geral. 
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Figura 4 – Esquema de apresentação do modelo CAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DGAEP, 2007) 

Tendo sido criado com a finalidade de auxiliar as organizações públicas da UE a 
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ii) Facilitar a auto-avaliação das organizações públicas com o objectivo de obter 

um diagnóstico e um plano de acção de melhoria de serviços; 
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Este modelo utiliza, tal como o EFQM, e de acordo com Carapeto e Fonseca 
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Resultados, planeando de forma sistémica múltiplas Abordagens, Desdobrando-as, para 

melhor as Avaliar e poder Revê-las para melhorar. 

Como modelo de auto-avaliação, o CAF é um instrumento que, ao ser aplicado 

no sentido da melhoria contínua (Nogueiro, 2008), aspira à consolidação de uma cultura 

de serviço público de responsabilização e de qualificação centrado nas pessoas (Morgan 

& Murgatroyd, 1994; Rago, 1994; Swiss, 1992, apud Nogueiro, 2008) 

Segundo Ana Louro (2009, p. 11-12) “(…) a CAF é um instrumento que permite 

aos gestores públicos melhorar as suas competências de gestão e aplicar uma ferramenta 

de qualidade nas suas organizações, através da realização de uma autoavaliação, de 

forma a ganhar sensibilidade para a utilização deste tipo de instrumento, permitindo 

desenvolver uma cultura de qualidade orientada para o cidadão/cliente. (…) Os modelos 

de excelência são tipicamente vistos como instrumentos de autoavaliação, de forma a 

atingir os prémios de qualidade, e desde que esses modelos são considerados de 

aplicação genérica, é possível efectuar comparações entre as organizações do sector 

público e privado (Bovaird & Löffler, 2002)”. 

E estabelecendo a articulação entre a CAF e a implementação de um sistema de 

qualidade no ensino superior podemos concluir, que esta ferramenta pode constituir-se 

um factor de competitividade e diferenciação, para além dos benefícios que transporta 

para a organização em termos melhorias significativas ao nível da educação e da 

aprendizagem e do impacto social. 

  



3. Nova gestão pública e a gestão da qualidade 

Do conceito à prática: A importância da qualidade na Biblioteca da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  
 

 
71 

3.4.3. ISO 9001 

“Num mercado global, a qualidade e a certificação são factores de 

diferenciação e são ferramentas de vital importância para o sucesso 

da gestão das organizações, pela garantia de que os processos são 

desenvolvidos segundo um conjunto de normas de referências pré-

estabelecidas, que conferem qualidade no produto concedido ou no 

serviço prestado.” (Lopes & Saraiva, 2009) 

A complexidade que caracteriza a sociedade contemporânea é geradora de novas 

e também complexas concepções de gestão das organizações. A garantia da sua 

sustentabilidade e racionalidade (expressões utilizadas por Sara Lopes e Margarida 

Saraiva (2009)), depende da qualidade enquanto marcador da diferenciação superlativa 

do bem produzido ou do serviço prestado.  

A generalização da aplicação de sistemas normativos de alcance transnacional, 

foi uma das medidas promovidas a partir de 1985 pela então Comunidade de Estados 

Europeus (CEE) visando a criação de uma futura União Europeia (UE). A criação de 

um conjunto modelar de regras orientadoras para a aplicação da melhoria contínua com 

retornos eficientes determinou o aparecimento da certificação. Assim, as normas ISO 

(International Standard Organization) permitiram às organizações não só de se 

anteciparem às exigências dos mercados e da sociedade em geral, como também de 

potenciaram a rapidez e a eficácia das suas respostas e de assim aumentarem as suas 

vantagens competitivas. 

A partir da década de 90, a implementação das normas ISO progride 

significativamente tendo-se registado um enorme incremento a partir do ano 2000. A 

série de normas ISO 9000, cuja formulação iniciada em 1987 integrava já uma filosofia 

de boas práticas de gestão, permite assegurar a circulação de produtos e serviços de 

qualidade face às expectativas dos clientes-utilizadores.   

Entre o conjunto das normas publicadas da (ISO), a ISO 9001 tem vindo a 

assumir relevância crescente – em Portugal, tem aumentado o número de empresas e 

organismos certificados – contribuindo assim para o desenvolvimento de modelos de 

gestão sustentados, assentes na criação de valor. A qualidade passou a ser considerada, 

por influência do espírito das normas ISO, como um objectivo estratégico das 

organizações associadas a uma liderança de sucesso. 
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A série das normas ISO 9000 configura um modelo de gestão de qualidade que 

se pode definir como um sistema de melhoria contínua com integração de critérios 

substanciais que fornecem um quadro matricial de referência para a introdução das 

noções de eficiência e de eficácia. Os objectivos da série ISO 9000, encarados numa 

perspectiva sistémica, visam, genericamente: i) identificar e compreender as 

necessidades da sociedade no seu todo no domínio da gestão da qualidade; ii) 

desenvolver e melhorar a normalização em resposta às necessidades comummente 

percepcionadas; iii) uniformizar e compatibilizar as normas dos sistemas de gestão; iv) 

colocar o enfoque no cliente numa perspectiva integradora. 

A ISO 9001 é uma norma que introduz as noções de eficiência e eficácia em prol 

da satisfação dos clientes. Nessa medida, e parafraseando Mayeur (2004), a ISO 9001 

articula a noção de eficiência com a matriz dos processos repetitivos (desempenho e 

produtividade do gesto) e a noção de eficácia com a gestão dos processos (desempenho 

e produtividade da inteligência) (p. 40). 

Esta norma ISO 9001:2008 fomenta a adopção de uma abordagem por 

processos. Dessa forma se verifica um controlo mais eficaz e mais articulado 

acrescentando valor ao sistema produtivo. Para que este sistema evolua, no sentido de 

uma melhoria contínua, a norma ISO 9001 considera diferentes áreas de articulação 

com o cliente, o foco da sua atenção, a saber: 

i) A responsabilidade da gestão; - comprometimento em ir ao encontro dos 

requisitos do cliente visando a satisfação do mesmo. 

ii) A gestão de processos – manter o sistema de qualidade e melhorá-lo 

continuamente indo ao encontro da satisfação do cliente. 

iii) A realização de produtos – centrando-se nos requisitos implícitos e explícitos, 

implementando formas eficazes de se relacionar com o cliente, promovendo a 

comunicação eficaz, através de, por exemplo, inquéritos. 

iv) A medição, análise e melhoria – monitorizar a informação relativa à percepção 

do cliente quanto à qualidade do produto ou serviço e o seu grau de satisfação. 
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Melhoria contínua do sistema de gestão de qualidade 
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Figura 5 – Modelo de sistema de gestão de qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado ISO 9001: 2008 

A ISO 9000:2000 e a mais recente ISO 9001:2008 estabelecem os 8 princípios 

básicos da gestão da qualidade integrando todos os agentes do processo de circulação de 

bens e serviços – funcionários, fornecedores, cidadãos, clientes – tendo em vista 

promover a melhoria do funcionamento das organizações através do critério da 

qualidade. 

Em Portugal, tem-se verificado uma adesão progressiva à aplicação desta norma 

em serviços da A.P., como os de saúde e de ensino. As três normas da família da ISO 

9000 são as que descrevem os fundamentos dos sistemas de gestão da qualidade. A ISO 

9001 estabelece os requisitos de um sistema de gestão da qualidade, sendo também 

utilizada para a certificação. A ISO 9004 fornece as linhas de orientação para a 

implementação e melhoria contínua da gestão da qualidade. 
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3.5. A importância das TIC num ambiente de qualidade 

 

“Algún dia pensaremos en este período como el Renacimiento, una de 

las épocas en que la tecnologia y la imaginación se encontraron para 

redefinir la forma en que la cultura crea y representa el 

conocimiento” (Peter Lyman) 

 

“A evolução das tecnologias de informação introduziu-nos numa 

sociedade globalizada onde as propostas de valor deixaram de estar, 

no dizer de Conti, Kondo e Watson (2003) baseadas em átomos para 

estarem baseadas em bytes. (…) as propostas de valor são suportadas 

em serviços (…) gerados através da aprendizagem das organizações 

em incorporar e desenvolver o conhecimento(…) (Soares & Almeida, 

2009, p. 20) 

Assistimos a um período de mudanças significativas na vida das organizações, 

não só devido a razões económicas, sociais e culturais, mas, também, como 

consequência do impacto exercido pelas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) nas diversas áreas do processo de socialização. Brophy (2001), no seu ensaio 

Networked learning sustenta que as TIC introduzem novas formas de socialização, 

inaugurando um novo paradigma de relações interpessoais e modificador de formas 

historicamente consagradas de ser e estar do ser humano. Já em 1978  Kilgour afirmava 

que “Modern science has imposed on humanity the necessity for wandering. Its 

progressive thought and its progressive technology make the transition through time, 

from generation to generation, a true migration into uncharted seas of adventures. (…)”. 

(Whitehead, 1931, apud Kilgour, 1978, p. 18) 

As TIC, devido à sua flexível e ajustada capacidade de penetração em todos os 

territórios da actividade humana, têm efectivamente contribuído para produzir 

mudanças estruturais nas sociedades, nas organizações e na sua forma de agirem sobre a 

economia. Segundo Serrano et al (2004), na última década as tecnologias converteram-

se no elemento chave das organizações, gerando valor e apresentando-se como 

instrumentos essenciais para a geração de vantagens competitivas. As TIC são os 

recursos estratégicos imprescindíveis à boa gestão pública e, nessa ordem de ideias, as 



3. Nova gestão pública e a gestão da qualidade 

Do conceito à prática: A importância da qualidade na Biblioteca da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  
 

 
75 

organizações têm necessariamente de repensar e redesenhar as suas estruturas e sistemas 

à luz da nova era digital (Moran, 2001).  

As Tecnologias da Informação e Comunicação desempenham um papel 

instrumental no indispensável processo de modernização da prestação de serviços da A. 

P. No entanto, é importante ter a noção de que o recurso às novas tecnologias não é uma 

condição per se da superação e resolução de eventuais carências, impasses e 

disfuncionalidades na gestão da coisa pública.  

As TIC devem, portanto, ser encaradas como um meio facilitador dos processos 

de gestão, não se substituindo às qualificações e ao sentido profissional dos prestadores 

de serviços nem à sua interacção com os clientes-utilizadores. Isto, porque a realidade 

organizacional é multidimensional (ambiental, técnica, económica, social, cultural, 

informacional…), e é fundamentalmente constituída por um sistema de actores que lhes 

confere vida e a torna (ou não) dinâmica.  

A Sociedade do Conhecimento e Aprendizagem (Pinto, Fernández Marcial & 

Goméz-Camarero, 2007) veio, portanto, alterar a maneira de actuar das organizações, 

não só quanto à forma, mas também quanto à oferta de serviços. Segundo Cordeiro e 

Carvalho (2003) a evolução das TIC é uma realidade que extravasa o próprio território 

tecnológico com ramificações profundas em diferentes continentes do saber e do ser. E 

ao nível da dimensão biblioteconómica as TIC potenciaram a própria natureza da gestão 

da informação na sua globalidade. Dizem-nos aqueles autores que “as drásticas 

mudanças por que tem passado o ambiente informacional em que vivemos nos últimos 

anos têm sido geradoras de potencialidades e expectativas que modificam a relação 

prática que existe entre informação, documentação e conhecimento e entre os agentes 

que operacionalizam estes conceitos” (Cordeiro & Carvalho, p. 37).  

As Tecnologias de Informação e Comunicação ocupam, segundo Rodríguez 

(2008), um lugar proeminente nestes novos cenários que continuamente procuram 

representar o ritmo das evoluções que decorrem das mudanças tecnológicas. Certo é que 

as novas tecnologias propiciam a utilização de métodos e serviços mais activos.  

Este novo suporte, que modificou comportamentos e pensamentos, permitiu às 

bibliotecas universitárias integrarem-nas na sua gestão, facilitando a eficiência 

operacional ao nível da cadeia documental, implementando eficácia na relação com o 
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cliente-utilizador, e permitiu, ainda, através da incorporação de cenários digitais ou 

virtuais, instaurar oportunidades únicas de criar vantagem competitiva. 

Na actualidade, qualquer organização pública, que se pretenda modernizar e 

inovar, tem que considerar três aspectos fundamentais: a gestão da informação, a gestão 

das tecnologias e a gestão do conhecimento e aprendizagem. A informação é a matéria-

prima do conhecimento, mas a transformação da informação em conhecimento e a 

consequente criação de novos conhecimentos, requer a utilização eficaz das TIC por 

parte das pessoas. Deste modo, só investindo nas pessoas e na utilização das 

ferramentas informáticas mais adequadas às suas necessidades se poderá contribuir para 

a obtenção dos resultados pretendidos pelas organizações. 

Não podemos esquecer que todas as ferramentas informáticas visam um fim 

último que é melhorar o sistema e o bem-estar dos cidadãos. Desta forma, numa era em 

que o acesso à tecnologia tende a generalizar-se nunca o factor humano foi tão 

importante. São as pessoas que marcam a diferença.  

Segundo Maria Pinto (2007), uma utilização massiva e intensiva das tecnologias 

de informação revolucionou o modelo de ensino-aprendizagem, tornando o cidadão 

mais informado, mais exigente, mais crítico e mais adepto das novas formas 

gestionárias que incorporam a qualidade no seu seio. 

Rodríguez (2008), na linha proposta por M. Pinto (2007), acrescenta que a 

revolução destes modelos de ensino – aprendizagem provém da própria evolução do 

conhecimento científico. E as TIC foram instrumentais para a evolução do 

conhecimento científico, com a rapidez da sua difusão, modificando a forma de aceder e 

utilizar a informação suscitando novas dimensões de auto – aprendizagem, trabalho em 

rede e partilha de informações.  

O uso da tecnologia, em contexto académico, propiciou, ainda segundo este 

autor, o emprego de métodos mais activos, com o uso intensivo de ferramentas e 

utensílios electrónicos tais como a multimédia interactiva, aulas virtuais, redes sociais 

(Rodriguéz, 2009). E, nesse contexto, as bibliotecas universitárias, para além de 

acompanharem a evolução tecnológica, revolucionaram os seus universos de actuação 

tradicionais e incorporaram nas suas operações, modos renovados de ser e agir face às 

novas exigências. 
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As TIC aceleraram o desenvolvimento da era pós-industrial alterando formas 

tradicionais de difusão de informação. Estas alterações reflectiram-se na maneira como 

as bibliotecas processam a informação, aumentando a sua produtividade e a eficiência 

das operações e rentabilizando os recursos através das redes. Nesse sentido, podemos 

dizer que a tecnologia informática introduziu um novo desenho e uma nova cultura no 

funcionamento dos serviços, em geral, e dos serviços das bibliotecas, em particular 

(Owens, 1978). 

A tecnologia converte-se em instrumento de mudança e permite uma 

participação mais intensa e activa dos cidadãos na gestão e acompanhamento da coisa 

pública. E é nesta perspectiva que devemos encarar as novas tecnologias como parceiros 

ideais, como potenciais promotores de informação geradores de contextos ideais de 

acção e de comunicação22. 

A introdução das TIC nas bibliotecas universitárias teve fortes impactos nos seus 

modelos de gestão corrente. De facto, como consequência do recurso a mecanismos e 

processos internos de gestão de serviços biblioteconómicos universitários modelados 

pelas novas tecnologias verifica-se uma generalizada e tendencial redução dos seus 

custos de funcionamento. De facto, os custos envolvidos na aquisição, manutenção e 

renovação dos equipamentos das TIC para fins biblioteconómicos podem diminuir 

mediante uma eficiente gestão dos serviços universitários de que dependem. As TIC 

podem assim operar como um meio para melhorar os processos internos de 

funcionamento das bibliotecas universitárias, aumentando a sua eficiência, qualidade e 

produtividade. 

As bibliotecas universitárias reconhecem a importância de gerir eficazmente os 

seus recursos. Sendo a informação um recurso de valor acrescentado, capaz de trazer 

vantagem competitiva, sobretudo em serviços em que o conhecimento e a aprendizagem 

são o principal recurso estratégico e operacional, torna-se fundamental e oportuno que o 

                                                 
22 No âmbito do Plano de Acção para a Sociedade da Informação, uma das ferramentas 

estratégicas da inovação e produção científica, é o projecto (o consórcio) B-on. Fazendo uso das novas 
tecnologia, a produção e difusão da informação científica tem aumentado exponencialmente. Para o efeito 
cf Vasconcelos, D. (2004) – A biblioteca do conhecimento online: um novo impulso para a sociedade da 
informação., Cadernos BAD, 1, 2004, 116- 123. 
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seu amplo acesso – condição do conhecimento – seja considerado prioritário no 

planeamento das suas actividades. 

Embora as TIC sejam essenciais à modernização da AP, e às unidades 

informacionais, como são o caso das bibliotecas universitárias, o fornecimento de 

serviços públicos de qualidade e a boa gestão das organizações públicas dependem em 

muito da capacidade e da aptidão das pessoas que nelas trabalham para criar, gerir, 

difundir e explorar a informação e o conhecimento.  

As TIC são as plataformas ideais para operarem nos novos ambientes das 

bibliotecas trazendo inúmeras vantagens do ponto de vista técnico e científico. Mas, 

sobretudo, o que importa reiterar, é que a tecnologia, enquanto estrutura interoperativa, 

funciona com as pessoas e para as pessoas. 

É muito provável que o futuro das TIC seja acompanhado de mudanças 

substantivas nas formas como a informação é produzida, transmitida e preservada. 

(Lerner, 1998). Nesta medida, e visto que o próprio domínio Web bem como os serviços 

a ele associados são já actualmente estruturas de interoperabilidade que facilitam a 

integração de aplicações, através da partilha de serviços. (Cordeiro, 2003)23, a evolução 

das TIC indicia que estas tenderão a promover maior flexibilidade no acesso, utilização 

e registo da informação.  

Para finalizarmos este ponto acrescentaríamos, apenas, parafraseando Zacarias et 

al (2004, p. 8-9) que, “A incorporação dos padrões do comportamento em tecnologias e 

ferramentas requer, antes de mais, uma perspectiva diferente da organização e de novos 

conceitos organizacionais. Os modelos organizacionais permitem às organizações 

comunicar, documentar e compreender a sua actividade. (…) o desenho de processos de 

produção, distribuição e consumo da informação eficazes implica, (…) olhar para a 

organização sob a perspectiva – ou vista – de redes de conhecimento integrando tanto os 

actores humanos como artificiais. (…) O conceito do ‘contexto de acção’ surge como 

elemento chave na filtragem relevante para os actores e na gestão das interacções entre 

                                                 
23 As Bibliotecas, desde os anos 90, que utilizavam a norma protocolo Z39.50 para partilhar 

registos bibliográficos. Não obstante o reduzido impacto que a mesma assumiu neste contexto específico, 
é de salientar o esforço e a preocupação que os profissionais de informação assumiram no sentido da 
construção uniforme e estruturada para a partilha de informação. Os procedimentos de reprocessamento e 
reutilização vão no sentido de uma mais afinada estratégia da informação. 
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os actores da rede. (…) o contexto de acção fornece os espaço sintáctico, semântico e 

pragmático da comunicação entre actores” (Zacarias, et al.,2004, p. 8-9). 

É certo que as novas tecnologias se encontram associadas à investigação e às 

actividades de desenvolvimento económico e científico, com impacto a nível social e 

cultural. Este é um território que nos parece saudável e dinâmico, regenerador de boas 

práticas augurando um campo fértil na relação entre os serviços e seus clientes-

utilizadores (Brophy & Coulling, 1996). 
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4.1. A importância da gestão da qualidade nas bibliotecas universitárias 

 

“Total quality is an approach to doing business that attempts to 

maximize the competitiveness of an organization through the 

continual improvement of the quality of its products, services, people, 

processes, and environments.” (Goetsch & Stanley, 2000, p. 51) 

Existem inúmeros estudos sobre a qualidade dos serviços em bibliotecas 

universitárias e que têm sido preponderantes no refinamento e depuração das variáveis 

que devem ser consideradas fundamentais para a melhoria da qualidade, a saber, as de 

A. Nitecki (1996), Coleman, Xiao, Bair & Chollet (1997), Brooks, Revill, Shelton 

(1997), Nitecki, Hernon, Cook, Thompson (2000-2003), Pinto, Fernandez Marcial & 

Gómez-Camarero, (1998, 2007). Mas, tal como escreveu Brophy (2004) no seu artigo 

The Quality of Libraries, foi nos anos 90 que o interesse pela gestão da qualidade nas 

bibliotecas universitárias mais se desenvolveu. 

Segundo Nitecki (1996) e Hernon (2002), o conceito da gestão da qualidade nas 

bibliotecas académicas anterior à introdução das TIC assentava, fundamentalmente, na 

oferta da dimensão, riqueza, cobertura e actualização das suas colecções documentais, 

considerando-se o seu valor a partir do seu grau de utilização e procura (Hernon, 202, p. 

234)24. Ou seja, a qualidade de uma biblioteca dependia directamente da oferta 

documental diversificada e cientificamente diferenciada, exigindo-se, para tanto, 

constantes e progressivos investimentos na actualização do seu espólio material. O ex 

libris das bibliotecas académicas consistia, precisamente, nas raridades das suas 

espécies documentais e na riqueza histórica dos seus conteúdos. Esta concepção 

perdurou durante décadas e décadas, porque a lógica da circulação do conhecimento 

académico exigia qualidade na produção e contenção na quantidade e as próprias 

publicações científicas eram editadas a um ritmo razoavelmente controlável.  

Esta concepção adequava-se às bibliotecas capazes de suportar os elevados 

custos relacionados com a aquisição, actualização e guarda de documentação 

                                                 
24 Hernon, Peter (2002) – Quality: new directions in the research. The Journal of Academic 

Librarianship, 28, 4. “Historically, library quality has been regarded as ‘synonymous with collections 
size – an assessment of what the library has – rather than with what the library does”. p. 224 
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academicamente especializada, mas era geradora de desigualdades e de 

condicionamentos na partilha generalizada do saber e do conhecer. Ainda assim, as 

bibliotecas universitárias comungavam de um espírito de partilha da erudição e, entre as 

instituições documentais, foram as primeiras unidades, sem fins lucrativos, a criar redes 

de intercâmbio e a facultar o acesso à informação aos investigadores, aos cientistas e 

aos amantes do conhecimento. 

Poderemos mesmo afirmar com convicção que as bibliotecas universitárias, pela 

sua própria natureza e missão, terão sido os primeiros microcosmos depositários do 

conhecimento escrito que, de forma ainda rudimentar mas reveladora de uma atitude 

sábia, aberta e moldada aos tempos de outrora, contribuíram para o aparecimentos das 

“redes de conhecimento”. 

Com as novas potencialidades oferecidas pelas tecnologias da informação e 

conhecimento (TIC), bem assim com o surgimento de uma variegada multiplicidade de 

formatos, a produção científica conheceu um incremento exponencial provocando uma 

alteração radical nas formas de gestão das unidades informacionais universitárias. Face 

à proliferação das publicações, à transmutação dos conceitos de espaço e de tempo 

convertidos na urgência do aqui e agora em dar resposta às necessidades dos clientes-

utilizadores, os antigos modelos de gestão tornaram-se insustentáveis. O próprio 

conceito de biblioteca deixou de ser entendido como um espaço limitado do ponto de 

vista físico (lugar onde), para passar a ser entendido como um espaço global e alargado 

(lugar em). Nele, não apenas se mantêm as elementares funções de providenciar 

informação e conhecimento através dos recursos acessíveis (dos materiais aos virtuais), 

mas também se assegura, mediante parcerias, a cooperação e se preserva, se estrutura e 

se dissemina com qualidade o património cultural e científico. Luther (2008), na sua 

reflexão sobre o investimento na biblioteca universitária associa a sua qualidade ao 

impacto da investigação, concluindo que, “the impact of research is a key factor in 

attracting high – quality faculty and students.” (2008, p.4) 

O novo paradigma de gestão das bibliotecas, em geral, e das universitárias, em 

particular, é definido pelo lugar central que nelas ocupa o cliente-utilizador acedendo 

livremente às colecções e à informação digital e enquadrado por novas estratégias de 

prestação de serviços de qualidade (Campos, 2002). A propósito da emergência deste 

novo paradigma orientado para a afirmação do valor da qualidade enquanto valor 
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dissipador das formas tradicionais baseadas em modos discretos de conceber quer o 

funcionamento das organizações em geral e das bibliotecas em particular, quer o 

relacionamento entre prestadores de serviços e clientes-utilizadores, esclarece Mayeur 

que “si dans la definition de la qualité totale l’objectif de la satisfaction du client est 

vital, le défi est d’y intégrer la relation de service et dês caracteristiques où le tangible et 

l’intangible se mêlent, la distance, le mouvement, l’attention et le moment de verité. 

Ainsi, la consommation est souvent simultanée à la production, le client et le prestataire 

coproduisant la valeur (…) La difficulté est d’inscrire la confiance et la relation dans la 

durée. Le client est impatient, mais il veut qu’on lui consacre du temps. La relation de 

service est un méli-mélo où qualité et création de valeur nécessitent un sens singulier de 

l’ ádaptation et de l’overture à l’incertitude. (…)” (Mayeur 2004, p. 29).  

Assim, se, por um lado, as novas tecnologias têm impulsionado a modernização 

administrativa nos serviços públicos biblioteconómicos e têm mostrado a necessidade 

de se desenvolverem novas iniciativas articuladas com as áreas da qualidade, gestão de 

processos, prestação de serviços e relação de proximidade com o cliente-utilizador, por 

outro, têm provocado impactos na produção e no consumo da informação e determinado 

a redefinição de práticas e conceitos. A forma de classificar a qualidade de um serviço 

segundo novas variáveis tem criado, por conseguinte, condições não só à formulação de 

novas estratégias gestionárias focalizadas no cliente-utilizador, mas também ao 

aparecimento de um conjunto de produtos adequados às suas expectativas e à sua 

participação. Com base nestas linhas de orientação, tem-se procurado aumentar a 

capacidade de resposta dos serviços às necessidades e exigências do cliente-utilizador, 

criando-se assim redes de contacto e de parcerias baseadas num modo e num tempo de 

contacto entre o prestador do serviço e o utilizador. Com esta forma de inclusão, 

aumentam necessariamente os momentos de verdade, de positividade, de excelência, 

capazes de construir vínculos de fidelidade e de satisfação dos clientes-utilizadores 

baseados nas suas reais percepções.  

A consciência da satisfação dos utilizadores deverá, por conseguinte, coincidir 

com a percepção dos funcionários/ profissionais de informação e documentação nos 

pontos de contacto reais entre o prestador do serviço e o receptor do mesmo, segundo 

uma estratégia para a obtenção de vantagens competitivas (Lemos, 2009). Para este 

autor, os momentos de contacto são de especial importância para maximizar a satisfação 
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do cliente-utilizador e auxiliam a conhecer as suas perspectivas num contexto de 

prestação de serviços de qualidade. Daí que uma das prioridades na definição de 

padrões elevados de qualidade seja conhecer não apenas as expectativas dos clientes-

utilizadores mas também o potencial do desempenho profissional dos funcionários ou 

colaboradores envolvidos no contacto. 

Satisfazer as necessidades dos utilizadores não é uma tarefa fácil. Para além do 

imperativo abstracto de se lhes prestar um atendimento de qualidade, há que, para 

assegurar a sua efectiva concretização, elaborar diagnósticos realistas dos serviços que 

compreendam a identificação dos seus pontos fortes e fracos e a elaboração da 

cartografia das suas insuficiências e das suas realizações bem sucedidas. Deste modo, 

torna-se possível não só redefinir estratégias de actuação, como eleger novos percursos 

e clarificar com maior grau de precisão as áreas que requerem ser reforçadas para 

alcançarem os níveis de qualidade desejados. 

Nesta perspectiva, a questão que nos parece ser de natureza substantiva, e que 

responde de uma forma cabal ao tema que temos vindo a desenvolver, é, como bem o 

expõe Sofia Pinto (2003, p. 25), de saber se os serviços para a prestação de padrões 

elevados de qualidade estão correctamente desenhados e se vão ao encontro das 

necessidades e expectativas dos seus utilizadores25.  

Os territórios de actuação (ou de contacto) não são estanques. E, se a qualidade 

está “(…) in the eye of the beholder” (Goetsch et al. 2000, p. 47), é no atendimento 

personalizado, que decorre de uma observância atenta aos pedidos dos utilizadores, bem 

como da aferição dos resultados obtidos com essa forma de prestação de serviços, que 

aquele valor se pode processualmente afirmar.  

Numa perspectiva diferenciada, as principais abordagens à qualidade dos 

serviços biblioteconómicos podem ser enunciadas do seguinte modo:  

i) A qualidade como excelência; 

ii) A qualidade como valor;  

                                                 
25  Idem, Sofia (2003), p. 25 “No estudo da medição da qualidade dos serviços consideram existir 

dois pontos fundamentais. Em, primeiro lugar, uma vez que não existe apenas uma definição de 
qualidade, a importância em focalizar a natureza fundamental do serviço da organização e em utilizar 
uma definição da qualidade que considere as dimensões relevantes desse serviço.” 
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iii) A qualidade como conformidade com as especificações; e, 

iv) A qualidade como a capacidade de responder ou exceder as expectativas dos 

clientes.             

                                         (Pinto, 2003; Nitecki, 2001; Rowley, 2005) 

Interessa-nos destacar a última das quatro caracterizações, segundo a qual a 

condição necessária e suficiente para um funcionamento de qualidade dos serviços de 

biblioteca consiste não apenas na resposta adequada às necessidades reais, mas também 

na capacidade dos serviços se anteciparem às necessidades e expectativas dos clientes-

utilizadores. Dessa forma, é possível evidenciar a marca distintiva daquele tipo de 

serviços criando a fidelização dos clientes-utilizadores. A qualidade de uma biblioteca 

universitária poderá ser julgada ou avaliada pelo diferencial entre o nível médio ou 

standard da prestação regulamentada dos serviços biblioteconómicos e o nível de 

desempenho que os serviços de uma biblioteca específica conseguem executar e 

oferecer aos seus clientes-utilizadores (Liangzhi, et al, 2007). 

Criar vantagem competitiva com diferenciação e com qualidade na prestação dos 

serviços relacionados com as valências das instituições públicas universitárias e, em 

concreto, com a missão das bibliotecas universitárias é, portanto, um objectivo que 

deverá presidir a uma estratégia de afirmação de qualquer estabelecimento de ensino 

universitário.  

Há, sem dúvida, valor acrescentado na prestação com qualidade dos serviços 

académicos, em geral, e dos serviços biblioteconómicos, em particular. É assim que a 

qualidade se assume como uma filosofia e uma prática de gestão, um state of art, que 

visa a melhoria contínua no acesso aos serviços, aos processos documentais e 

informacionais, mediante a adopção de diferentes formas de fornecimento de serviços 

com vista a aumentar o espectro da utilização e rentabilização dos seus recursos. 

Nesta perspectiva, a criação de um serviço de qualidade numa biblioteca do 

ensino superior, reveste-se, nos dias de hoje, de crucial importância, não só do ponto de 

vista de uma gestão baseada nos vectores de exigência, de rigor, de excelência, mas 

também da perspectiva do impacto que tem na produção do saber, na inovação do 

conhecer e no valor acrescentado que representa para a comunidade. 
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Jamali & Tooranloo (2009) acentuam a importância da qualidade na prestação 

dos serviços de bibliotecas universitárias por se tratar de um valor de referência para os 

utilizadores, valor que, segundo Sharma (2001), se manifesta de modo concreto pela 

capacidade de resposta dada a cada questão colocada, com precisão, exaustividade e 

rapidez.  

A introdução do novo modelo de gestão pública, aumentando a eficiência e 

flexibilizando a gestão, permitirá, sem dúvida, promover a competição entre realidades 

congéneres e cuidar da melhoria dos serviços prestados ao cliente-utilizador-cidadão, É 

neste sentido que Hernon & Nitecki (2001) (Jamali & Tooranloo, 2009) consideram que 

a actividade das bibliotecas deverá dar primazia à relação que os seus serviços 

estabelecem com os clientes-utilizadores. Assim sendo, o objectivo primordial de 

qualquer biblioteca universitária será, também, o de maximizar a satisfação do cliente- 

utilizador e, se possível, exceder as suas expectativas. Sem dúvida, que tal aspiração 

exige uma cultura de qualidade.  

Segundo os novos paradigmas de gestão, considera-se que core business de uma 

biblioteca universitária deve estar orientado para os destinatários dos seus serviços, 

acolhendo, por isso, a sua participação nos processos de decisão. Centrada nas 

necessidades dos seus cliente-utilizador, o foco de actuação das bibliotecas 

universitárias deve recair sobre eles, o que determina que actualize sistematicamente as 

suas operações e processos, desenvolva os recursos humanos ao nível do reforço e da 

aquisição de novas competências. Os próprios utilizadores, que insistimos em integrar 

na noção de clientes, devem ser encarados como clientes especiais por serem 

potencialmente mais exigentes e críticos e também mais participativos. Ora é 

exactamente esta atitude participativa dos clientes-utilizadores na estrutura de 

funcionamento dos serviços das bibliotecas universitárias que nos leva a encarar com 

optimismo as mudanças decorrentes de um conceito da biblioteca que coloca no centro 

da sua estratégia de funcionamento a preocupação com a qualidade do atendimento 

público. Um artigo da autoria de Hong Wang (2006, p. 617) reforça esta perspectiva, 

explicando que, actualmente, as bibliotecas universitárias “(…) are facing changes of 

one degree or another. They need a model and benchmark as guidelines in making new 

strategies.”  
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Na nossa perspectiva, a gestão de serviços biblioteconómicos, no actual contexto 

do ensino superior, deve-se orientar por um conjunto de procedimentos estratégicos que, 

de acordo com Nagata (2004), Brophy (2001, 2004), Hakala & Nygrén (2010), Kiran 

(2010) podem ser sucintamente explicitados no pressuposto de que a biblioteca 

universitária: 

i)  É um espaço que inspira e incentiva ao estudo e à investigação e convida à 

reflexão e à criatividade; 

ii)  Está localizada num espaço tranquilo (sem ruído), confortável e devidamente 

concebido para que as actividades de estudo e investigação decorram com 

elevados padrões de satisfação;  

iii)  Permite o estudo em grupo em áreas concebidas para o efeito; 

iv)  Permite o acesso às suas colecções (física ou virtuais), as quais, por princípio, 

devem ser ricas, diversificadas e actualizadas; 

v) Tem um horário ajustado às necessidades dos seus frequentadores; 

vi) Possui um sistema de empréstimo eficaz; 

vii) Apoia-se na competência técnica dos seus funcionários.  
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4.2. Os modelos de avaliação da qualidade ajustados às bibliotecas 
universitárias 

 

Os modelos de avaliação da qualidade dos serviços nas bibliotecas universitárias 

são instrumentos essenciais de aferição de diagnósticos dos pontos fracos, fortes que se 

podem traduzir em oportunidades de aplicabilidade de boas práticas, quando 

correctamente implementados e utilizados, identificando causas e encontrando soluções 

criativas nas tomadas de decisão com vista a melhorar o desempenho na prestação de 

serviços ao cliente-utilizador. 

Neste contexto iremos estudar de forma breve os modelos ajustados 

especificamente ao ambiente das bibliotecas universitárias tais como o SERVQUAL, o 

LibQUAL e o Biqual. 

  



4. Os clientes‐utilizadores 

Do conceito à prática: A importância da qualidade na Biblioteca da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  
 

 
89 

4.2.1. SERVQUAL 

 

“As the service sector has become an increasingly large component of 

modern economies, researchers have focused more attention on the 

construct of service quality.” (Thompson; Cook & Heath, 2003) 

SERVQUAL é um modelo de avaliação da qualidade de serviços, desenvolvido 

em 1988 por Parasuraman, Zeithaml & Berry (1998, 1991). É direccionado para o sector 

privado e foi construído com o objectivo de medir a qualidade dos serviços criando 

oportunidades de diferenciação e competitividade. Sendo um instrumento genérico que 

serve para medir a Qualidade o “SERVQUAL is the data collection instrument most 

frequently used to measure service quality and to convey how customers judge the 

quality of service in many service industries” (Nitecki; Hernon, 2000, p. 260), e é uma 

ferramenta de diagnóstico que tem como objectivo medir a qualidade do serviço, 

definido como a diferença entre as percepções dos clientes-utilizadores e as metas de 

desempenho do serviço. (Edgar, 2007, p. 2; Jamili & Tooranloo, 2009, p. 322)  

O modelo SERVQUAL vigorou durante décadas e foi utilizado como referência 

mundial na avaliação da qualidade em serviços. Parasuraman (et al.) apresentam cinco 

dimensões para apurar o nível de qualidade dos serviços: a tangibilidade (reporta-se às 

facilidades físicas, equipamento, pessoas e comunicação material), a fiabilidade 

(capacidade de desempenho), a receptividade (capacidade de resposta e vontade em 

ajudar os utilizadores e providenciar serviço), a segurança ou garantia (conhecimento, 

competências e cortesia dos funcionários geradoras de confiança nos utilizadores) e a 

empatia (esmero, sintonia e personalização com os utilizadores) (Hernon & Nitecki, 

2001; González, 2003).  

Tomando como premissa fundamental a associação da qualidade à satisfação das 

necessidades, este método permite articular os níveis de desempenho com as percepções 

dos clientes e dessa forma aferir o seu grau de satisfação. A satisfação é definida em 

termos do resultado desta equação, aferindo-se, desse modo, o nível de qualidade do 

serviço efectivamente prestado (Salvador González, 2003).  

Este modelo foi aplicado em bibliotecas universitárias para aferir o gap entre as 

expectativas ideais dos clientes-utilizadores e o desempenho real do serviço das 
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bibliotecas. Tal ferramenta aplicada em ambientes documentais é referida por autores 

consagrados tais como, Nitecki (1996, 2001), Brophy (2000, 2004), Cullen (2001), 

Hernon & Nitecki (2002), Thompson (2002), Kilbourne et al (2005). No entanto, pelo 

seu carácter genérico, verificou-se que este modelo não se ajustou aos ambientes 

específicos das bibliotecas universitárias, tendo posteriormente servido de referência 

para a construção de novos modelos de aferição da qualidade. 

Segundo Hakala (2010), este modelo possui virtualidades interessantes na 

avaliação objectiva que faz da qualidade como o resultado da diferença entre as 

expectativas e as percepções dos clientes-utilizadores. Se bem que a importância deste 

método decorra da sua articulação com a definição a montante de um modelo - 

paradigma de qualidade, ele tem o mérito de ter sido utilizado como referência para a 

construção de métodos posteriores de avaliação de qualidade. 

Existem inúmeros estudos da aplicação deste instrumento SERVQUAL na 

avaliação da qualidade da prestação de serviços de bibliotecas universitárias, entre os 

quais elegemos os de Carman (1990), Cronin & Taylor (1992), Brown (1995), Nitecki 

(1996), Coleman, Xiao, Bair & Chollet (1997), Brooks, Revill & Shelton (1998), 

Nitecki, Hernon, Cook, Thompson, Heath (2000, 2003) e Ashok (2007), Kiran (2010). 

No seu conjunto, têm contribuído para a afinação de uma ferramenta considerada 

fundamental na promoção a melhoria efectiva da qualidade da prestação de serviços em 

contexto biblioteconómico. 
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4.2.2. LibQUAL 

É uma ferramenta que foi desenvolvida pela Universidade do Texas, por volta do 

ano de 2000, especialmente concebida para avaliar a qualidade das bibliotecas 

universitárias, e implementada pela American Association of Research Libraries (ARL). 

Este modelo foi construído com o objectivo de reunir dados sobre a qualidade daquele 

tipo de serviços. Foi concebido como instrumento de actos de gestão que compreendem 

as percepções dos utilizadores – clientes de maneira a replanificar as operações e 

processos (Hakala, 2010) na óptica de uma melhoria contínua dos serviços prestados.  

Hernon (2002), citando Dabholkar, acrescenta que a equação entre um serviço 

de qualidade e a satisfação se apresenta como complexa. Se, em abstracto, o serviço 

prestado com qualidade precede o registo da satisfação do cliente-utilizador, o facto é 

que quando este é questionado sobre a valoração do serviço que lhe foi prestado, a sua 

resposta, tendencialmente emocional, condiciona a priori o seu juízo de satisfação que, 

assim, se sobrepõe e parece anteceder a efectiva qualidade do serviço.26. 

Actualmente, o LibQUAL é composto por vinte e duas questões/critérios cujo 

grau de percepção varia do mínimo ao máximo, numa escala de cinco níveis, a saber, 

mínimo, desejado, percebido, adequado e superior. 

Este instrumento (LibQUAL) baseia-se, essencialmente, no modelo 

SERVQUAL, o qual foi reajustado para um domínio específico como o das bibliotecas. 

Nessa perspectiva, Kirillidou (2002 e 2009), Nagata (2004), Brophy (2004) adoptaram e 

propuseram 3, 5 ou 4 grandes variáveis de estudo compreendendo as vinte e duas 

questões. Por exemplo, Kirillidou (2002, 2009) redimensiona o LibQUAL e reajusta-o a 

três dimensões, a saber: 

i. “affect service”, que inclui a dimensão interpessoal, a empatia, a 

receptividade, a segurança e a fiabilidade; 

ii. “Information control”, que integra o conteúdo e o acesso aos recursos, a 

internet, os equipamentos e o grau de confiança; 

                                                 
26 Apud  Dabholkar in “A contingency framework for predicting causality between customer 

satisfaction and service quality.” 
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iii. “library as a space” que compreende o ambiente físico, pragmático, 

utilitário, simbólico, percepcionado como um refúgio. 

Por sua vez, Nagata (2004) propõe cinco variáveis para aferir o grau de 

qualidade:  

i. O resultado do serviço na perspectiva pessoal composto pela empatia, 

receptividade; 

ii. “library as a ba” significando a expressão japonesa “ba” não só os 

elementos físicos, como as salas de estudo, mas também outros aspectos 

decorrentes do seu uso, como o ambiente de silêncio requerido pelo 

trabalho intelectual e as relações entre o pessoal profissional e os 

clientes-utilizadores; 

iii. A fiabilidade; 

iv. As colecções e o acesso; 

v. O resultado do serviço do ponto de vista da organização, que integra a 

informação, a confidencialidade, a privacidade, o grau de satisfação 

através do número de acessos às colecções e a privacidade da 

informação. 

Brophy (2004) menciona que o grau de percepção dos utilizadores sobre a 

qualidade é da maior relevância, e estrutura, com base nessa ideia, cinco critérios 

essenciais para a procura da excelência, sendo eles: 

i. Resultado do serviço que integra a receptividade, a segurança, a empatia, 

a fiabilidade abarcando as dimensões humanas; 

ii. A biblioteca como o centro nevrálgico do campus universitário onde se 

processa a investigação, o estudo e a aprendizagem; 

iii. A autonomia pessoal enquanto capacidade de ‘navegar’ na Web e 

recuperar a informação necessária; 

iv. O acesso à informação. 

O que importa referir é que este modelo na sua generalidade é susceptível de ser 

modelado pela especificidade da instituição que o adoptar. 
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Segundo Hakala (2010), o objectivo da criação de um sistema de avaliação num 

serviço público baseado no grau de satisfação do cliente-utilizador é o de melhorar a sua 

qualidade e validar a apreciação que o cliente-utilizador dele faz. Isso significa que não 

se pode dissociar esta dimensão do desenvolvimento estratégico de um serviço. Uma 

das formas, segundo o mesmo autor, de executar o sistema de avaliação através da 

ferramenta LibQUAL, é fazê-lo comparativamente, aplicando-a a um universo nacional 

e internacional. 

O LibQUAL, integrando a perspectiva do cliente-utilizador, torna ainda possível 

articular o trinómio eficiência, eficácia e qualidade com a natureza específica e os 

objectivos de cada organização concreta. 

LibQUAL+  

O LibQUAL+ apresenta-se como um projecto de investigação, desenvolvido e 

criado, em 2003, pela Association of Research Libraries em colaboração com a 

Universidade do Texas. Derivado do LibQUAL, todo o seu conceito tem como base o 

modelo SERVQUAL. Em comparação com o SERVQUAL, a ferramenta LibQUAL+, e 

em particular a última versão de 2004, inclui um maior número de campos de análise. 

Como instrumento de aferição da qualidade, o LIBQUAL+ está concebido em função 

do nível de satisfação dos destinatários, ou seja, das percepções e expectativas dos 

clientes-utilizadores dos serviços. Partindo do pressuposto que os clientes-utilizadores 

são os actores que melhor podem julgar a qualidade que procura definir e medir a 

qualidade dos serviços de biblioteca, o LIBQUAL+ procura, através do 

desenvolvimento de mecanismos e protocolos da avaliação, identificar e providenciar as 

boas práticas de um serviço de biblioteca. O LibQUAL+ foi adoptado por inúmeras 

bibliotecas universitárias nos USA estendendo-se, mais tarde, ao Reino Unido e França. 

Esta metodologia foi descrita e explorada por Cook &Thompson (2000), Cook & Heath 

(2001), Hiller (2001), Cook, Heath & Thompson (2002, 2003), Licoln (2002), Blixrud 

(2002), Heath, Kyrillidow e Askey (2004), Wei (2005), Harer (2006), Jankowska 

(2006). 

O protocolo LibQUAL + consiste em administrar vinte e cinco itens numa base 

electrónica e visa medir quatro dimensões, a saber,  
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i. service affect of library staff [esta dimensão integra a receptividade, a 

segurança, a empatia e a fiabilidade] 

ii. personal control in pursuing information [incorpora a capacidade de 

navegar no universo informacional em geral ou na Web em particular] 

iii. information access [ubiquidade de aceder à informação, ao formato, às 

colecções integrando a questão do tempo] 

iv. the library as a place [ o campus universitário encarado como o centro 

da vida intelectual] (Thompson; Cook & Heath, 2003).  

É interessante verificar a importância que é atribuída no LIBQUAL+ à biblioteca 

enquanto espaço simbólico do conhecimento. Satoh, et al. (2005, p. 188), no artigo 

intitulado Evaluation of the university library service quality: analysis through focus 

group interviews incluem, na variável biblioteca ‘Ba’, os critérios de ambiente e espaço 

(compreendendo as salas de leitura e as colecções), a sua estrutura física (a componente 

estética do edifício, a sua iluminação, a qualidade do seu mobiliário, a ventilação, o 

aquecimento, os espaços de envolvimento ajardinados. 

Não obstante a sua abrangência, este modelo tem sido alvo de críticas, razão pela 

qual tem sido reduzido a sua aplicação. De acordo com Liangzhi (2007, p. 515), Shi e 

Levy (2005), a análise deste modelo conceptual mostrou algumas limitações decorrentes 

da sua frágil base teórica. Edgar (2006) questionou o modelo e a sua exclusiva 

dependência em relação às experiências dos utilizadores. Roszkowski et al (2005), por 

seu lado, demonstraram que o âmago da qualidade percebida do serviço prevalece sobre 

o de satisfação do gap score (diferença ou hiato entre a percepção e os objectivos 

definidos pelos serviços). 
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4.2.3. BiQUAL 

 

“A specific tool, BiQual, was designed to find out users’ opinions on 

service quality in university science and technology libraries, and to 

inquire about the specific information needs of this particular group.” 

(Pinto, 2009) 

Segundo M. Pinto (2009), o BiQual é uma ferramenta que foi especificamente 

desenhada com o objectivo de criar um modelo original para avaliar a qualidade dos 

serviços das bibliotecas universitárias de Espanha.  

Tendo como referência as necessidades e expectativas dos clientes-utilizadores, 

o objectivo desta ferramenta é medir a qualidade dos serviços em ambientes académicos 

e identificar tendências para optimizar a gestão e difusão do conhecimento científico e 

técnico.  

Teve como origem os modelos SERVQUAL e LibQUAL bem como o Guia de 

avaliação das bibliotecas publicado pela Agencia Catalana da Calidad. 

Esta ferramenta, segundo Maria Pinto et al (2009), é um instrumento de medição 

e aferição da qualidade das bibliotecas mediante o qual se procura detectar as 

necessidades e expectativas dos clientes-utilizadores com vista a assegurar um serviço 

de qualidade. 

 À semelhança dos modelos supramencionados, o BiQual sustenta o seu quadro 

teórico num conjunto de cinco dimensões essenciais para a aferição da qualidade de 

serviços biblioteconómicos. São eles, a acessibilidade, a funcionalidade, as 

comunicações, a utilização e o valor acrescentado aos serviços. Para Maria Pinto et al 

(2009), a acessibilidade corresponde à capacidade de resposta que é oferecida por uma 

unidade documental do ensino superior à consulta das fontes, colecções, produtos 

(sejam em formato físico ou electrónico); a funcionalidade reporta-se à medição das 

condições físicas, ambientais e tecnológicas capazes de garantir a optimização da sua 

utilização; as comunicações dizem respeito à articulação da qualidade do circuito 

informacional entre o serviço e os utilizadores; a utilização visa identificar a frequência 

do uso do espaço biblioteca; por fim, o valor acrescentado ao serviço mede o impacto da 
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“fileira” de serviços, facilidades e produtos nas expectativas e necessidades dos clientes- 

utilizadores. 

Para os autores do artigo The impact of information behavior in Academic 

library service quality: a case study of the science and tecnhology área in Spain, (Pinto 

et al., 2009) a acessibilidade do serviço traduz o grau da capacitação de uma unidade 

documental do ensino superior no acesso às fontes, colecções, produtos, serviço, seja 

num formato físico ou electrónico; a funcionalidade reporta-se à medição das condições 

físicas, tecnológicas e ambientais capazes de garantir a optimização da sua utilização; as 

comunicações enquanto estrutura que afere a articulação da qualidade do circuito 

informacional entre o serviço e os utilizadores; a utilização que visa identificar a 

frequência da utilização do espaço biblioteca; o valor acrescentado ao serviço que mede 

o impacto da “fileira” de serviços, facilidades e produtos nas expectativas e 

necessidades dos clientes-utilizadores. 

É importante referir que o sucesso de aplicação de qualquer um destes modelos 

de avaliação da qualidade de um serviço de bibliotecas universitárias depende de 

sistemas tecnológicos apropriados ao estudo e à aferição dos resultados e objectivos 

pretendidos. No próximo ponto iremos, por conseguinte estudá-los enquanto alicerces 

estruturantes de uma gestão eficaz. 
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5.1. A região onde se integra a UTAD 

Ladeada a sul pela cadeia montanhosa do Marão e a oeste pela do Alvão, a 

cidade de Vila Real está situada a norte da mais antiga região vitícola demarcada e 

regulamentada do mundo, zona distinguida pela Unesco, em 2001, como Património 

Mundial. Ligada ao Alto Douro e à sua paisagem cultural, símbolo distintivo da “obra 

combinada do homem e da natureza, (…) testemunho de uma civilização viva centrada 

na vitivinicultura” (Bianchi de Aguiar, 2001, p. 7), Vila Real é a capital do distrito e da 

região de Trás-os-Montes. O seu concelho, subdividido em 30 freguesias, conta com 

uma população marcada por uma forte tendência de envelhecimento (Aleixo et al, 

1999)27, de cerca de 50 000 habitantes (segundo o censo de 2008). Com baixos índices 

de desenvolvimento e cultura empresarial, e com uma população activa de baixa/média 

qualificação, Vila Real depende fortemente de empregos gerados pelo Estado, pela 

Autarquia, pela Universidade que, desde a sua fundação, se tornou num dos mais 

importantes pólos de desenvolvimento do distrito e da região. 

De facto, com a fundação da Universidade em 1986, a cidade de Vila Real 

conheceu um apreciável crescimento urbanístico, económico e também, em contra ciclo 

com a tendência geral da região, demográfico. 

Com a criação da Universidade em 1986, a cidade de Vila Real conheceu um 

grande crescimento que se tem confirmado ao longo destes anos através de um aumento 

demográfico e de revitalização da população, contribuindo igualmente para o 

desenvolvimento do País. 

  

                                                 
27 Segundo Aleixo et al. A taxa de envelhecimento (…) na NUT III de Alto Trás-os-Montes ronda os 118, 

2% (…), taxa de natalidade de 8%, e (…) de mortalidade de 13,1%. 
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5.2. A UTAD no contexto do ensino superior em Portugal 

 

“Because universities should be places where information and ideas 

flow freely and where truth is sought, disseminated and defended, 

there is a need to reevaluate the substance, durability and relevance 

of their educational outcomes in the age of information”(Bundy, 2003, 

p.395) 

As organizações são sistemas sociais complexos em constante interacção com 

outras organizações e com o meio envolvente em que se situam. Nesta perspectiva, as 

universidades são organizações que interagem primordialmente com entidades 

congéneres que integram a comunidade nacional e internacional académica, mas 

também com o espaço físico ou contexto geográfico em que se localizam. Essa dupla 

interacção é, aliás, considerada imprescindível para o seu regular e bom funcionamento 

(Conceição; Durão, Heitor; Santos, 1998, p.184).  

A ideia de universidade para o século XXI compreende um conjunto de missões 

que não se esgotam na transmissão e reprodução institucional do conhecimento 

académico, e que aspiram, nos planos científico, cultural e cívico, a "(…) contribuir de 

forma pró-activa na promoção da flexibilidade dos indivíduos, enquanto membros de 

uma sociedade em constante transformação.” (Veloso & Felizardo, 1998, p. 75)  

A clara identificação das funções que cada uma das suas componentes 

desempenha, a caracterização dos seus "grupos internos" e "externos"28, a avaliação da 

interdependência dessas funções e o entendimento das articulações entre esses grupos 

discretos, é crucial para a definição do papel pedagógico, científico e cultural da 

universidade e, naturalmente para a qualificação dos serviços que ela presta à 

comunidade.  

O ensino superior em Portugal tem, nos últimos anos, sido objecto de reformas 

estruturantes ao nível do “(…) modelo de governo e de gestão, [com] a implantação de 

                                                 
28 De acordo com o estudo intitulado Novas ideias para a universidade (1998), entende-se por grupos 

internos alunos, docentes, funcionários. Por grupos externos antigos alunos, ensino secundário, opinião pública, 
meios de comunicação social, comunidade científica, ordens profissionais, outras universidades, estado, região, sector 
empresarial.  
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uma verdadeira cultura de avaliação,[e] uma imperativa prestação de contas – 

accountability ou responsiveness – perante a Sociedade” (Carneiro,1998, p.i-ii), de 

maneira a corresponder, por um lado, ao aumento dos níveis do seu desempenho e, por 

outro, aos desafios do paradigma da educação ao longo da vida e da aprendizagem 

participada (idem). Na prossecução das suas múltiplas missões, as universidades 

portuguesas têm portanto procurado responder às solicitações colocadas por uma 

sociedade (caracterizada como sendo) de conhecimento e de aprendizagem, gerando 

mais conhecimento, inovação e criatividade.  

Entre as suas diversas missões, a que obviamente define a sua principal vocação 

institucional é a de asseguar a transmissão e produção científica e cultural mediante 

cursos graduados e pós-graduados. Orientada para uma formação superior e para a 

construção gradativa de novos conhecimentos, as universidades desempenham um papel 

fundamental na economia do saber, transmitindo competências por via do ensino e 

fomentando a produção de ideias por via da investigação. Tendo em consideração as 

necessidades decorrentes de uma sociedade democrática orientada para o conhecimento, 

uma das condições para o sucesso individual e colectivo, para o progresso social e 

económico, radica precisamente na capacidade da contínua aprendizagem dos 

indivíduos (Conceição, et al.,1998, p. 153)29. 

Considerando o conhecimento científico e cultural um bem gerador de progresso 

material e humano, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) tem 

procurado, quer no contexto académico quer no contexto geográfico em que se situa, 

corresponder às necessidades e aos imperativos associados à sociedade de 

conhecimento. Em resultado de recente reestruturação estatutária que procura dar 

resposta a este desafio, a UTAD encontra-se, actualmente, organizada em cinco grandes 

escolas: a Escola das Ciências Agronómicas e Veterinária, a Escola das Ciências Sociais 

e Humanas, a Escola das Ciências e Tecnologia, a Escola  das Ciências da Vida e do 

Ambiente e, a Escola de Enfermagem.  

 

                                                 
29 “A função universitária de ensino contribui para a acumulação de conhecimento, especificamente de 

capacidades, através do processo formal de aprendizagem pela educação, no qual deve ser desenvolvido de uma 
forma que involva e promova a capacidade criativa dos alunos (…)”  
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No seu conjunto, a UTAD é composta por um corpo docente de 511 elementos, 

dos quais 377 com o grau de Doutor, e 425 funcionários técnicos e administrativos. No 

presente ano lectivo, encontram-se matriculados nos 1º, 2º e 3º ciclos de Bolonha cerca 

de 8 296 estudantes.30 

Oferecendo um conjunto de 37 cursos graduados de 1º ciclo, 67 do 2º ciclo e 10 

de 3º ciclo, a UTAD tem apostado numa oferta graduada ao nível da investigação, 

através da criação de 8 centros de investigação, pesquisa e inovação cujos resultados se 

têm traduzido num aumento considerável de artigos publicados e integrados na Science 

Citation Index (SCI). Os referidos centros de investigação são: a) o centro para as 

ciências animais e veterinária, b) o centro para a investigação e tecnologia agra-

ambiental e ciências biológicas, c) o centro de estudos de desenvolvimento 

transdisciplinar, d)  o centro de genética e biotecnologia, e) o centro de estudos de 

letras, f) o centro da química, g) o centro de estudos matemáticos e h) o centro de 

desporto, saúde e desenvolvimento humano. 

O aumento substancial da produção científica realizada no âmbito dos projectos 

com acolhimento nos centros de investigação da UTAD é, em parte, tributário da 

investigação em rede e do recurso a fontes de informação provenientes de bancos de 

dados electrónicos, conforme dados apresentados no Quadro 3. 

Quadro 3 – Produtividade Científica (artigos publicados em revistas SCI) 

2005 2006 2007 2008 2009 
29 43 51 69 72 
29 22 28 26 61 
28 46 35 11 76 
26 22 19 48 46 
42 40 42 26 31 
42 21 33 37 12 
14 48 21 66 51 

210 242 229 283 349 

                      Dados recolhidos dos Relatórios de Actividades 2005 a 2009 

 

                                                 
30 Dados constantes no Relatório de Actividades da UTAD, 2009. 
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5.3. Os Serviços de Documentação e Bibliotecas da UTAD 

 

“Academic library staff and managers need to better understand what 

influences user’s judgment of service quality, what is expected from 

specific services, and what improvements in service design and 

delivery are effective. They need to understand their users not merely 

as recipients of services offered, but as partners in the development 

and implementation of services to make higher education and 

research experiences more successful from the customer’s 

perspective.” (Nitecki & Hernon, 2000, p. 261) 

Os actuais Serviços de Documentação e Bibliotecas (SDB) da UTAD foram 

criados em 1973, sob a designação de Serviços de Documentação e Extensão (SDE), 

aquando da fundação do Instituto Politécnico de Vila Real (IPVR), que, em 

consequência da forte expansão do sistema de ensino superior português, daria lugar, 

em 1979, ao Instituto Universitário de Vila Real (IUTAD) e, posteriormente, em 1986, à 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

Os SDB, de acordo com os estatutos da UTAD em vigor desde 2008, estão sob a 

responsabilidade de um Administrador e integram, na sua orgânica, um director de 

serviços que dirige 6 sectores distintos, a saber: audiovisuais, bibliotecas, editorial, 

fotografia, ofertas e permutas e, reprografia. Todos estes sectores contribuem para a 

concretização dos objectivos estratégicos e para a missão não só dos SDB como da 

instituição no seu todo. 

Assim, e sustentada numa visão construtiva de se assumir como centro promotor 

e gerador de oportunidades, os SDB têm como missão garantir, de forma eficaz, as 

seguintes tarefas: a recolha, o tratamento e a difusão dos documentos, nos seus 

diferentes formatos, contribuindo para o desenvolvimento e consolidação dos diferentes 

saberes, da aprendizagem e da investigação, salvaguardando os valores e a cultura 

organizacional; promover a edição e divulgação de documentos audio-scripto- 

-visuais e multimédia, e potenciar as redes de parceria e de cooperação através da 

extensão e do apoio à comunidade. 

Orientados por objectivos estratégicos de longo prazo, os SDB têm como linhas 

de actuação permanentes: i) garantir a qualidade dos serviços prestados aos utentes; ii) 
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melhorar os sistemas de gestão documental e informacional e, iii) contribuir para o 

reforço de competitividade e produtividade da organização. 

Esta ambição é suportada por um conjunto de valores: i) qualidade, ii) 

compromisso; iii) pro-actividade, iv) transparência, v) rigor, vi) espírito de equipa e vii) 

cultura de responsabilidade e accountability que, na nossa perspectiva, devem presidir à 

cultura profissional das organizações. 

Sendo a qualidade um dos factores que maior incidência tem na competitividade 

entre as instituições de ensino superior, os SDB têm procurado nortear a sua actuação 

em conformidade com esse factor, processando-o através da aplicação de elevados 

parâmetros de auto-avaliação.  

As bibliotecas dos SDB da UTAD têm como missão primordial facultar à 

academia os recursos bibliográficos multidisciplinares, apresentados em diferentes 

tipologias de formatos, necessários ao desempenho das funções de ensino, investigação, 

educação permanente e extensão cultural. Procuram de uma forma pró-activa e 

consistente contribuir para o desenvolvimento do conhecimento e difundir, com 

critérios rigorosos e académicos, a informação relevante à edificação do saber. 

Como organismos sistémicos flexíveis, as bibliotecas dos SDB da UTAD têm 

procurado adaptar-se aos novos modelos de ensino – aprendizagem, mais versáteis e 

personalizados, recorrendo, a fim de optimizarem a sua prestação de serviços, a 

parcerias e promovendo a cooperação com instituições congéneres.  

Presentemente, as bibliotecas dos SDB da UTAD, funcionando, nos dias úteis, 

das 9h às 23h e, aos sábados, das 14h às 20h, distribuem-se por diferentes edifícios e 

estão organizadas por diferentes áreas de conhecimento. Assim, a Biblioteca Central, 

situada no campus da quinta do Prados, inclui as áreas das Ciências Humanas e Sociais, 

Ciências Exactas, Naturais e Tecnológicas, Ciências Agrárias, Centro Telemático de 

Documentação Europeia, o Ponto de acesso das estatísticas nacionais, uma Hemeroteca 

e o ponto de apoio a pessoas com deficiências. A biblioteca do CIFOP (Centro 

Integrado de Formação de Professores), situada no edifício com o mesmo nome 

localizado no exterior do campus, integra as áreas relacionadas com educação, 

psicologia, desporto e teatro. A biblioteca especializada nas áreas da economia, 

sociologia e gestão situa-se no edifício, também exterior ao campus, conhecido por EX-



5. Os clientes‐utilizadores da biblioteca da UTAD 

Do conceito à prática: A importância da qualidade na Biblioteca da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  
 

 
105 

DRM, (Delegação de Recrutamento Militar) onde está instalado o departamento de 

Economia e Sociologia. A biblioteca do pólo de Chaves, situada nas instalações da 

UTAD nesta cidade, integra os fundos documentais relativos às áreas de turismo e 

animação sócio cultural. A biblioteca do pólo de Miranda de Douro – que, em 2009, 

devido à extinção deste pólo, transitou para a Biblioteca Central do campus de Vila Real 

da UTAD – integra as áreas de trabalho social e antropologia. 

No âmbito das suas atribuições, as bibliotecas dos SDB da UTAD garantem a 

gestão de todas as unidades biblioteconómicas supra mencionadas. E de uma forma 

equilibrada asseguram os seguintes serviços: i) aquisições de monografias e documentos 

electrónicos; ii) aquisições periódicas; iii) tratamento documental nos diferentes 

formatos; iv) atendimento público, serviço de leitura e serviço de empréstimo; v) 

empréstimo interbibliotecas; vi) serviço de referência, de difusão de informação e 

pesquisas personalizadas; vii) serviço de apoio e orientação bibliográfica; viii) serviço 

de digitalização de imagem e de fotocópias; ix) serviço de cooperação e apoio à 

envolvente; x) serviço de formação aos utilizadores e xi) orientação de estágios 

especializados.  

De entre este conjunto de serviços, e com base na filosofia do NPM (New Public 

Management) centrado na figura de cliente-utilizador, seleccionámos como factores 

principais de análise, e por se enquadrarem no estudo que pretendemos levar a cabo, os 

itens (iv) e (x), respectivamente, o atendimento ao público, imagem de Front Office e o 

serviço relacionado com a formação ao cliente-utilizador.  
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6.1. Métodos e técnicas de investigação 

Em pontos anteriores procurámos apresentar as linhas metodológicas que 

nortearam o estudo empírico que ora se apresenta. Utilizou-se para a elaboração deste 

trabalho, o inquérito enquanto instrumento de análise. Para a sua construção 

considerámos os inúmeros exemplos e referências que a literatura científica nos fornece 

sobre a temática da aferição da qualidade de serviços biblioteconómicos de âmbito 

académico, a saber, o SERVQUAL, o LibQUAL. 

Apesar da amostra que serviu de base à análise poder ser caracterizada segundo 

duas vertentes, a saber, por conveniência e a aleatória, seleccionámos esta última para a 

elaboração deste estudo de caso. 

Através de uma orientada pesquisa científica (ver Quadro 4), que serviu para 

construir o nosso modelo de inquérito, procurámos analisar a evolução dos critérios e 

variáveis comuns que, ao longo de quase uma década, foram exploradas por diferentes 

autores, em diferentes épocas e contextos, para, num passo seguinte, ajustá-los ao 

propósito desta dissertação. Nessa medida, a avaliação da realidade concreta da 

biblioteca universitária foi inventariada através de diferentes perspectivas e sob diversos 

ângulos de observação. A sua apresentação serviu assim de enquadramento e 

fundamento à avaliação de uma biblioteca universitária, do ensino superior público 

português.  

Investigámos assim a literatura científica especializada para identificar as 

grandes áreas de análise. Para este estudo foi relevante assinalar os critérios gerais e 

particulares de avaliação associados à determinação da qualidade do funcionamento dos 

serviços, como por exemplo, i) a biblioteca enquanto lugar e ambiente físico utilitário, 

simbólico, enquanto lugar de “refúgio”, dotada de equipamento apropriado aos seus 

fins31; ii) a importância das colecções que, independentemente do seu formato de 

apresentação, impresso ou digital, são a marca da função relacionadas com o estudo e a 

investigação da biblioteca universitária; iii) o comportamento dos profissionais e as suas 

                                                 
31 Parafraseando Satoh (2005) o termo ba é comummente utilizado no Japão e pode ser pensado 

como um espaço de partilha para fazer emergir novas relações. Porque a percepção dos utilizadores do 
espaço biblioteca não é apenas físico mas também mental, o termo ba surge mais apropriado para a 
distinção (espaço físico – mental) 
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atitudes tais como, a receptividade, a confiança, a cortesia, a empatia, a fiabilidade, a 

facilitação do acesso aos recursos; iv) a informação e os meios tecnológicos; v) a 

recuperação da informação enquanto resultado do serviço prestado; vi) o serviço de 

empréstimo; vii) o horário de atendimento;  ix) a satisfação, em termos globais, dos 

clientes-utilizadores.  

De uma forma mais genérica ou mais detalhada, todas estas questões, que foram 

estudadas pelos diferentes autores mencionados, mereceram a respectiva validação 

quanto à sua selecção e integração no nosso modelo de inquérito por entendermos serem 

relevantes na recuperação dos dados obtidos. Desta forma, foi possível serem 

trabalhados conjuntamente numa perspectiva integrada (sentido holístico) com o 

objectivo de contribuírem para uma melhoria da prestação dos serviços dos SDB da 

UTAD. 

Verificámos que as variáveis que sistematicamente foram estudadas, num 

período de uma década, e que incidiram sobre a questão da qualidade associada à 

competitividade e à diferenciação da prestação dos serviços foram as que apresentamos 

sumariamente no seguinte quadro: 
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Quadro 4 – Selecção de critérios essenciais à avaliação da qualidade numa biblioteca 
universitária 

Variáveis Autores 

Biblioteca enquanto lugar (ambiente) 

Nitecki (1996, 2001), Alton (1998), Hernon e 

Whitman (1998, 2001), Calvert (2001), 

Cook(2001), Altman (2001), Brophy (2001, 2004), 

Kyrillidou (2002, 2009), Satoh (2005), Hakala & 

Nygrén (2010), Thompson, Heath (2010) 

Colecções 

Nitecki (1996, 2001) Cook (2001), Calvert (2001), 

Brophy (2001, 2004), Nagata (2004), Satoh (2005),  

Kyrillidou (2002, 2006, 2009), Pinto (2009) 

Empatia/confiança/cortesia /comportamento/ 

receptividade 

Nitecki (1996, 2000), Andaleeb & Simmonds 

(1998), Hernon (2000), Calvert (2001), Kyrillidou 

(2002, 2006, 2009), Nagata (2004), Satoh (2005) 

Ashok (2007), Kiran (2010), Hakala & Nygrén 

(2010) 

Fiabilidade 
Nitecki (1996), Cook & Thompson (2000), Ashok 

(2007), Kirillidou (2002, 2009), Kiran (2010) 

Acesso Nagata (2004), Satoh (2005), Ashok (2007) 

Tecnologia/Informação/ Comunicação 
Edwards& Browne (1995), Hernon &Altman 

(1998), Satoh (2005), Ashok (2007), Kiran (2010) 

Resultado do serviço (recuperação) 

Cook &Thompson (2000), Calvert (2001), Brophy 

(2004), Nagata (2004), Satoh (2005), Hakala e 

Nygrén (2010), Pinto, Fernandéz Maciel& Gomez-

Camarero (2009) 

Serviço de empréstimo 
Nitecki (2001), Satoh (2005), Pinto, Fernandéz 

Maciel& Gomez-Camarero (2009) 

Satisfação dos clientes-utilizadores 

Martensen e Gronholdt (2003), Satoh (2005), Pinto 

(2007, 2009), Balagué & Anglada. (2007) Pinto, 

Fernandéz Maciel & Gomez-Camarero (2009) 

 

Após a apresentação desta súmula de itens – devidamente enquadrados e 

explicitados por estudos especializados – que orientaram a elaboração do nosso 

inquérito, destacamos àquelas que consideramos serem as duas principais áreas de 

incidência do factor qualidade i) os serviços que asseguram o cumprimento de funções 

específicas e de objectivos definidos à sua consecução ii) os clientes-utilizadores 
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enquanto destinatários dos serviços prestados (feedback) e enquanto agentes de aferição 

da sua qualidade (Herbert, 1994; Harwood & Bydder, 1998; Franklin, 1999, Cook & 

Heath, 1999; Hernon, 2000; Nitecki, 1999, 2000, 2001), ou seja, enquanto “vozes” 

(customers voices) imprescindíveis na construção no aperfeiçoamento qualitativo do 

funcionamento das organizações [Rodriguéz, (2008); Pinto (2007, 2009); Hakala & 

Nygrén (2010)].  
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6.2. Estrutura do inquérito 

O inquérito por questionário é uma das técnicas mais comummente utilizadas, 

uniformizando a informação apurada (Lima, 2000) de modo a que os resultados sejam 

correctamente codificados. A codificação das respostas, a transposição dos dados, a 

leitura, o tratamento e apuramento da informação coligida são outras tarefas importantes 

a considerar numa análise a inquéritos (Lima, 2000). 

O inquérito foi construído segundo duas categorias de questões, de natureza 

fechada e aberta, e foi apresentado sob o formato impresso. As questões de natureza 

fechada são objectivas e estão elaboradas de modo binário. As de natureza aberta são de 

cariz eminentemente subjectivo. Nas primeiras incluímos os dados pessoais (sexo, 

idade, curso, ano, distrito de origem (naturalidade), dados relativos ao meio 

(comunidade, alojamento), hábitos de leitura, frequência de bibliotecas (antes do 

ingresso no ensino superior e enquanto estudante universitário), finalidade da utilização, 

percepção da qualidade, a sua influência na realização de investigação e trabalhos 

académicos e grau de satisfação. 

As questões subjectivas reportam-se, segundo Lima (2000) a opiniões, crenças 

ou disposições psicológicas. São, por isso, variáveis de difícil resolução que 

determinam o uso de outras metodologias de análise. Na análise que efectuámos os 

resultados relativos a questões de âmbito fechado foram submetidos a um tratamento 

estatístico facultado pelo SPSS 15.0. O SPSS é um programa informático analítico, é 

uma “poderosa ferramenta informática que permite realizar cálculos estatísticos 

complexos” (Pereira, 2003, p.13) 

Distribuído entre Setembro de 2005 e Setembro de 2006, o inquérito, constituído 

por 20 questões, 15 das quais de natureza fechada e 5 de natureza aberta, compreende 

um universo de amostragem de 820 frequentadores das bibliotecas dos SDE da UTAD. 

Todas as questões convergem para a identificação de dois macro temas: o impacto que a 

prestação de determinados recursos dos SDE da UTAD têm na elaboração dos trabalhos 

académicos dos utentes das bibliotecas da UTAD e a avaliação final que os seus 

clientes-utilizadores formulam sobre o funcionamento dos serviços do ponto de vista 

geral. As áreas nucleares sob aferição incidem sobre as colecções, o horário, o tempo 

em que é efectuado o serviço, o profissionalismo do atendimento (competência, 
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empatia, cortesia, simpatia, fiabilidade e receptividade), a recuperação da informação 

(se existe ruído ou silêncio informacional), sobre o ambiente (lugar inspirador, 

tranquilizador, propício ao estudo, investigação, criação, reflexão, confortável, bem 

localizado), finalmente, sobre o grau de percepção do serviço, (se vai ao encontro das 

suas necessidades ou se está para além das suas expectativas). 

O nosso objecto de estudo é, portanto, uma população específica que, ao longo 

da nossa dissertação, denominámos por cliente-utilizador, designação, como vimos, 

decorrente da evolução conceptual que o próprio conceito de utente de serviços sofreu 

com a introdução de novas filosofias gestionárias na administração pública, e que 

atribuem à figura de cliente a ideia de ser um utilizador simultaneamente mais 

informado e exigente. Desse objecto de estudo – do qual procurámos apresentar uma 

amostra representativa que servisse de fundamento às nossas deduções – considerámos 

crucial para a análise dos resultados as opiniões expressas por cada um dos inquiridos 

na medida em que nos permitiram afinar conclusões. Em suma, aspirámos construir um 

modelo de questionário adequado aos nossos propósitos e segundo modelos científicos 

já testados. 

Recorremos, portanto, a esta tipologia de abordagem, tendo em vista o duplo 

objectivo de alcançar as metas definidas como estratégicas para os SDB da UTAD e de 

aumentar o grau de satisfação dos seus clientes-utilizadores. 

Durante os meses de Setembro de 2005 a Setembro de 2006 a distribuição dos 

inquéritos foi realizada nas 3 salas de leitura do edifício da Biblioteca Central situada no 

campus da UTAD em Vila Real, e nas bibliotecas de Chaves e Miranda de Douro, 

respectivamente, a diferentes horas do dia, de modo a permitir maior heterogeneidade 

na amostra dos utilizadores. A opção de apenas fazer a circulação e recolha dos 

inquéritos no ambiente biblioteca foi intencional para circunscrever o universo de 

respondentes a clientes-utilizadores, alunos, investigadores e docentes da UTAD. 

O método de distribuição e recolha assentou nos seguintes pressupostos: 

i. O fornecedor de informação coincidiu com o objecto da análise 

estatística; 

ii. A validação respeitou os dados recolhidos detectando impasses ou erros, 

não tendo ocorrido substituição de dados ou inventados;  
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Apresentamos seguidamente a ficha técnica do questionário considerando as 

valências do promotor, da população alvo, do tamanho da amostra, do perfil dos 

inquiridos, do tipo de modelo apresentado, do método de recolha da informação, o 

modelo estatístico da análise de dados e do garante de qualidade. 

Quadro 5 – Ficha Técnica da Investigação 

Promotor Serviços de Documentação e Extensão da UTAD 

População Estudantes do ensino superior (UTAD) 

Dimensão da amostra 820 Inquéritos validados 

Inquiridos Os frequentadores das bibliotecas da UTAD 

 

Modelo apresentado 

Inquérito constituído por 15 questões de natureza fechada, com 

utilização da escala de Likert e 5 de natureza aberta 

Método de recolha de 

informação 

Inquérito administrado pelo investigador apenas em contexto de sala 

de leituras das 3 bibliotecas da UTAD, sedeadas em Vila Real, 

Chaves e Miranda 

Período de distribuição Setembro de 2005 a Setembro de 2006 

Ferramenta utilizada Software SPSS 15.0 

Análise estatística Análise de frequências e Regressão linear 

Controlo de qualidade 

Perfeito ajuste entre os objectivos da investigação e os questionários. 

Após a codificação e validação das perguntas realizou-se o tratamento 

dos dados com o software SPSS 15.0 

 

Com base numa análise crítica das fontes, o questionário divide-se em três 

grandes grupos de questões ou secções.  

1) O primeiro grupo, que descreve o perfil do frequentador da biblioteca 

(caracterização demográfica). A sua inclusão apoia-se em autores como Byrne (1994, 

1998, 2001) e Thompson, Cook & Heath, (2010), que fundamentam a sua relevância 

para a aferição do perfil do inquerido, mas também nos modelos LibQUAL e o 

BiQUAL que referem as categorias do género, idade, cursos universitários. 

2) O segundo grupo procura validar a tipologia de serviços que melhor visam 

corresponder às necessidades dos utilizadores. É uma secção que tem como fundamento 

inúmeros estudos feitos sobre a aplicação da ferramenta LibQUAL e ao conjunto das 

suas inquirições relativas ao acesso à informação, à qualidade das colecções, ao apoio 

na pesquisa, ao espaço, ao ruído, ao ambiente, à recuperação da informação (Cook & 
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Thompson, 2000, Cook & Heath, 2001, Hiller, 2001, Cook, Heath &Thompson,2002, 

2003, Licoln,2002, Blixrud, 2002, Heath, Kyrillidow (2004), Askey, 2004, Wei, 2005, 

Satoh 2005, Harer,2006, Jankowska ,2006 e Thompson, Cook & Heath, 2010). 

3) O terceiro grupo procura aferir o grau de satisfação, em termos globais, e a 

sua avaliação sobre a qualidade da prestação dos serviços também bem representada no 

Servqual, Libqual e pelos estudos de Biqual. [Hernon, P. Nitecki, D., (2001); González, 

(2003); Edgar, (2007); Jamili &Tooranloo, (2009); Pinto, FernandezMarcial & Gómez–

Camarero, Balangué & Anglada, (2007, 2009)]. 

Em jeito de súmula, podemos acrescentar que o inquérito está dividido em três 

partes, que se aproximam do tipo de questões colocadas pelos modelos SERVQUAL e 

LIBQUAL, a saber: 

Quadro 6 – Dimensões do estudo e técnicas estatísticas associadas 

Dimensão Estudos Técnicas estatísticas 

Caracterização da amostra 
[Questões 1 a 3.5] 

Byrne (1994, 1998, 2001) e 
Thompson, Cook & Heath, (2010) Análise de frequências 

Tipologia e requisitos de 
serviços 
[Questões 4 e 4.1] 

Cook & Thompson, (2000), Cook & 
Heath, (2001), Hiller, (2001), Cook, 
Heath & Thompson, (2002, 2003), 
Licoln, (2002), Blixrud, (2002), 
Heath, Kyrillidow (2004),Askey, 
(2004), Wei, (2005), Satoh (2005), 
Harer, (2006), Jankowska , (2006) e 
Thompson, Cook &Heath, (2010). 

Análise frequências e  
Regressão linear 

Grau de satisfação 
[Questão 4.4] 

Hernon, P.&Nitecki, D., (2001); 
González, (2003); Edgar, (2007); 
Jamili&Tooranloo, (2009); Pinto, 
Fernandez – Marcial&Gómez–
Camarero, Balangué&Anglada, 
(2007, 2009). 

Análise de frequência e 
Regressão linear 

 

Assim podemos ressalvar que este trabalho de investigação foi de natureza 

prática e aplicada e teve como objectivo contribuir para a melhoria da prestação dos 

serviços em prole do cliente-utilizador. 

No próximo ponto serão analisados os dados recolhidos e os respectivos 

resultados estatísticos. 
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7.1. Análise de dados 

O período a que se reporta este estudo de caso (Setembro de 2005 a Setembro de 

2006) da nossa dissertação corresponde ao ano de transição do funcionamento do 

sistema nacional do ensino superior português para o sistema europeu regulado pelo 

processo de Bolonha, incidindo, portanto, numa fase da evolução do sistema em que já 

se faziam sentir sinais da mutação com impactos significativos nos ambientes das 

bibliotecas universitárias.  

Se todo o conhecimento pressupõe uma resposta a uma indagação construtiva 

(Pinto, 2003), torna-se necessário, para a sua correcta elaboração, utilizar procedimentos 

rigorosos metodológicos para a obtenção de uma resposta científica a essa indagação. 

Neste sentido, utilizámos neste estudo sobre a indagação da qualidade dos serviços na 

biblioteca da UTAD uma abordagem normativa-quantitativa tendo em vista assegurar a 

objectividade e rigor na análise dos dados estatísticos, recorrendo, para o efeito, 

fundamentalmente a uma padronização nas perguntas fechadas.  

De acordo com Maroco (2007), a análise exploratória de dados serve para 

indagar, conhecer e descrever os dados informativos do estudo, e é em conformidade 

com esta tripla caracterização que se orientou o nosso trabalho. Nele temos vindo a 

desenvolver as vertentes: 

i) Exploratória – pela condução e apropriação de novos conhecimentos 

sobre a qualidade de serviços biblioteconómicos no contexto académico; 

e foi neste sentido que procedemos a uma revisão, tão abrangente quanto 

possível, da literatura existente sobre o tema; 

ii) Descritiva – pela inclusão e descrição das condicionantes da prestação de 

um serviço de qualidade numa biblioteca universitária; 

iii) Explicativa – pelo contributo na análise, compreensão e explicação 

acerca das variáveis essenciais que compreendem um serviço de 

qualidade numa biblioteca universitária. 

O inquérito teve como universo de análise 820 inquiridos. A amostra 

considerada representativa corresponde, por conseguinte, a esse valor. Na Biblioteca 

Central da UTAD distribuíram-se 660 inquéritos, na Biblioteca de Chaves 80 inquéritos 

e igual número na Biblioteca sedeada em Miranda do Douro. A amostra é portanto 
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7.2. Regressão Linear 

De acordo com Maroco (2007), o termo análise de regressão define “um 

conjunto vasto de técnicas estatísticas usadas para modelar relações entre variáveis e 

predizer o valor de uma ou mais variáveis dependentes (ou de resposta) a partir de um 

conjunto de variáveis independentes (ou predictoras)” (p. 375).  

Desse modo, a análise de regressão pode ser utilizada para modelar a relação 

funcional entre duas ou mais variáveis e, “permite encontrar a recta que melhor 

representa a relação entre duas variáveis” (Pereira, 2003, p. 92). Ou seja, a regressão 

linear permite criar associações lineares entre as variáveis explicativas e significativas 

(as independentes) e a variável a prever (a variável dependente). 

A variável dependente é o verdadeiro objecto de estudo que o investigador 

procura compreender e explicar. As variáveis independentes são aquelas que o 

investigador pode manipular de modo a aferir os resultados com maior grau de precisão 

e rigor. Estas permitem também influenciar a variável dependente (Barañano, 2004).  

Apresentamos, de seguida um quadro exemplificativo das variáveis utilizadas 

nesta investigação: 

Quadro 7 – Variáveis utilizadas 

Variável dependente 
Avaliação global sobre a qualidade dos serviços da biblioteca 

[questão 4.4] 

Variáveis independentes 

Género [questão 1.1] 

Informações gerais (qualidade) [questão 4] 

Bibliografia (capacidade de resposta] [questão 4] 

Consulta presencial (qualidade) [questão 4] 

Empréstimo (qualidade e capacidade de resposta [questão 4] 

Pobreza bibliográfica [questão 4.1] 

Horário [questão 4.1] 

Recuperação da informação [questão 4.1] 

 

Testámos vários modelos com inclusão de inúmeras variáveis. O modelo ora 

representado é apenas demonstrativo das variáveis que se apresentam como mais 
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significativas, isto é, que melhor se ajustam a esta amostra e que explicam o que esta 

amostra indica sobre a qualidade. 

De forma a efectuarmos um ensaio sobre o grau de satisfação dos utilizadores da 

biblioteca universitária, utilizámos o método de regressão linear gerador de um modelo 

que prediz os valores tomados pela variável dependente, “grau de satisfação”, em 

função de variáveis independentes, que neste caso são as variáveis relativas ao 

“género”, a “informações gerais” (qualidade), “bibliografia” (capacidade de resposta), 

“pobreza bibliográfica”, “consulta presencial” (qualidade) “empréstimo” (capacidade de 

resposta) “horário” e “recuperação da informação”. 

Para este caso, existe uma correlação entre as variáveis tornando-as 

significativas. 

Quadro 8 – Regressão linear 

 
Variáveis Independentes 

Variável Dependente - 
Avaliação global sobre a qualidade dos 

serviços da biblioteca 

Género (F/M) 0,080** 

Informações gerais - qualidade 0,158* 

Bibliografia - capacidade resposta 0,141* 

Pobreza bibliográfica -0,213* 

Consulta presencial - qualidade 0,104** 

Empréstimo - qualidade 0,072** 

Empréstimo - capacidade de resposta 0,086** 

Horário -0,123* 

Recuperação da informação -0,112** 

Constante 1,745 

R 0,631 

R2 0,398 
  
* Significância a 1%; ** Significância a 5%; *** Significância a 10% 
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Da análise do modelo obtido, concluímos que: 

i. A qualidade de “informações gerais” prestadas pelos funcionários tem 

um peso significativo na avaliação global sobre a qualidade dos serviços 

prestados pela biblioteca, o que está em linha com o teor dos estudos 

desenvolvidos por Nitecki (1996, 2000), Andaleeb & Simmonds (1998), 

Hernon (2000), Calvert (2001), Kyrillidou (2002, 2006, 2009), Nagata 

(2004), Satoh (2005) Ashok (2007), Kiran (2010), Hakala & Nygrén 

(2010). 

ii. Da mesma forma, “a capacidade de resposta” por parte da biblioteca 

relativamente à bibliografia disponível também influencia a avaliação 

global sobre a qualidade dos serviços prestados da biblioteca, indo ao 

encontro das concepções teóricas defendidas por Nitecki (1996, 2001) 

Cook (2001), Calvert (2001), Brophy (2001, 2004), Nagata (2004), Satoh 

(2005), Kyrillidou (2002, 2006, 2009), Pinto, Fernandéz Maciel & 

Gomez-Camarero (2009). 

iii. A “qualidade na consulta presencial e no empréstimo/requisição de 

bibliografia e da sua capacidade de resposta” são outras variáveis a 

considerar aquando da explicação da avaliação global sobre a qualidade 

da prestação de serviços da biblioteca. Estas conclusões coincidem com o 

conteúdo dos estudos Cook &Thompson (2000), Calvert (2001), Nitecki 

(2001), Brophy (2004), Nagata (2004), Satoh (2005), Hakala & Nygrén 

(2010), Pinto; Fernandéz Maciel &Gomez-Camarero (2009). 

iv. A “pobreza bibliográfica” é a variável com mais peso na explicação desta 

avaliação global, ou seja, os inquiridos sentem a falta de mais referências 

bibliográficas actualizadas e disponíveis o que se reflecte na ponderação 

negativa da avaliação global dos serviços desta biblioteca. 

v. Também é referido, de uma forma negativa, o “horário de 

funcionamento”, que é considerado reduzido, influenciando 

negativamente a avaliação do próprio serviço. Esta inferência está 

conforme os estudos de Calvert (2001), Nagata (2004) e Kiran (2010). 

vi. Por fim, a “recuperação da informação” é uma variável que contribui de 

forma negativa para a mesma avaliação. Estas conclusões validam os 
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estudos de Cook & Thompson (2000), Calvert (2001), Brophy (2004), 

Nagata (2004), Satoh (2005), Hakala & Nygrén (2010), Pinto, Fernandéz 

Maciel & Gomez - Camarero (2009). 

vii. O “género” é uma variável bastante importante na avaliação da 

qualidade. Os aspectos que influenciam a qualidade da prestação dos 

serviços são, fundamentalmente, referidos pelos indivíduos de sexo 

feminino. Através da análise da tabela 1 podemos verificar que o grau de 

satisfação dos utilizadores da biblioteca universitária é influenciado 

negativamente pelas variáveis independentes de género (do sexo 

feminino)32 (Tabachnick & Fidell, 1989).  

Da análise do modelo obtido aplicado à avaliação dos SDB da UTAD no período 

compreendido entre Setembro de 2005 a Setembro de 2006, concluímos assim, que os 

indivíduos do sexo feminino têm uma maior preocupação em relação ao grau de 

satisfação e avaliação da qualidade da prestação de serviços e que a bibliografia 

existente não vai ao encontro das necessidades do utilizador. Os resultados demonstram, 

também, que as variáveis independentes, “informações gerais prestadas pelos 

funcionários”, “horário” e a “recuperação da informação” influenciam ou são factores 

determinantes para o grau de satisfação. 

 

                                                 
32 “A similar procedure would be done to see how well gender predicted height. However, 

because gender is a dichotomous variable, the interpretation of the printouts is slightly different. As with 
weight, you would check to see if gender was a significant predictor of height, controlling for weight. The 
difference comes when determining the exact nature of the relationship between gender and height. That 
is, it does not make sense to talk about the effect on height as gender increases or decreases, since gender 
is not a continuous variable (we would hope). Imagine that gender had been coded as either 0 or 1, with 0 
= female and 1=male. If the beta coefficient of gender were positive, this would mean that males are taller 
than females. If the beta coefficient of gender were negative, this would mean that males are shorter than 
females. Looking at the magnitude of the beta, you can more closely determine the relationship between 
height and gender. Imagine that the beta of gender were .25. That means that males would be .25 units 
taller than females. Conversely, if the beta coefficient were -.25, this would mean that males were .25 
units shorter than females. Of course, this relationship would be true only when controlling for weight”. 
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8.1. Conclusão 

Após a elaboração do trabalho de investigação, da revisão da literatura, da 

recolha, análise, tratamento e discussão dos dados, iremos apresentar as conclusões, as 

limitações e as propostas de sugestão para ulteriores investigações. 

A presente dissertação centrou o seu objecto de estudo no conceito da qualidade 

e da sua importância nas bibliotecas universitárias tendo-se escolhido como estudo de 

caso a Biblioteca dos Serviços de Documentação e Bibliotecas da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro. No contexto da actual sociedade do conhecimento e 

aprendizagem, o papel e a missão das bibliotecas universitárias têm sofrido mutações 

decorrentes dos novos modelos de ensino-aprendizagem regulados pelo sistema de 

Bolonha. Em consequência, as bibliotecas universitárias têm procurado redesenhar 

todos os serviços e dinâmicas associadas a um sistema de ensino mais flexível, 

personalizado, centrado na transferência de capacidades e competências informacionais 

e orientado para a aprendizagem dinâmica e autónoma baseada na utilização das TIC 

(Pinto, et al., 2007).  

Se bem que, de uma forma intuitiva e experiencial, tivéssemos a percepção da 

necessidade da alteração do papel e da missão da biblioteca universitária como efeito 

das mudanças que se prefiguravam no sistema do ensino superior português no ano em 

que procedemos à inquirição do público-alvo dos serviços biblioteconómicos da UTAD, 

o resultado da análise dos dados dos inquéritos confirmaram tal percepção ao 

explicitarem a necessidade de adequação, com vista à optimização de resultados 

correspondentes às expectativas e à satisfação dos seus clientes-utilizadores, do conceito 

de biblioteca universitária. 

Assim, dos dados obtidos, infere-se a necessidade de se redefinirem funções 

específicas da área da biblioteconomia universitária – em concreto da UTAD – que se 

articulam com o ensino, a investigação e a missão da própria universidade (Ka, 2005) 

que possam auxiliar os seus clientes-utilizadores a adquirirem as competências 

informacionais essenciais ao desenvolvimento da sua aprendizagem. A redefinição 

dessas funções implica o redimensionamento dos serviços e estruturas de apoio, 

convertendo a biblioteca universitária num lugar ‘ba’, numa plataforma integradora de 

recursos e ferramentas e facilitadora do acesso à informação pertinente (Brophy, 2004; 
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Nagata, 2004). Apoiar a inovação como corolário da criatividade e a produção de 

conhecimento como suporte para a aprendizagem são, em suma, os grandes desafios que 

presentemente se colocam aos SDB da UTAD, e que deverão tomar forma através de 

estratégias adequadas de relacionamento com os clientes-utilizadores. Tal só é possível 

com a integração de variáveis de posicionamento e de diferenciação, componentes 

essenciais da qualidade (Vieira, 2000) para que o cliente-utilizador passe de mero 

consumidor de informação a produtor de conhecimento. 

A análise e revisão da literatura sobre a aplicação, validação e utilidade dos 

modelos SERVQUAL, LibQUAL e BiQual, no contexto das bibliotecas universitárias, 

ferramentas que ao longo do tempo têm-se desenvolvido em prol da qualidade de 

serviços, foram de grande valor para a elaboração, análise e conclusão dos resultados 

obtidos.  

Nessa óptica, e procurando dar resposta às hipóteses levantadas no decurso da 

investigação – a recordar: H1- As estruturas de apoio (principais serviços) existentes 

influenciam o grau de satisfação dos clientes-utilizadores; H2 – Os recursos disponíveis 

influenciam o grau de satisfação dos clientes-utilizadores; H3 – O género influencia a 

percepção do grau de satisfação nas bibliotecas universitárias – podemos inferir, pela 

análise estatística dos inquéritos realizados, que os principais serviços existentes, tais 

como as informações gerais, horário e a recuperação da informação, influenciaram o 

grau de satisfação dos clientes-utilizadores, que os recursos disponíveis, a saber, a 

pobreza bibliográfica e o empréstimo e a consulta presencial, tiveram impacto no seu 

grau de satisfação e que o género feminino se revela mais exigente e crítico na avaliação 

da qualidade da prestação dos serviços, impondo uma atenção redobrada, por parte dos 

serviços, em termos de organização do próprio espaço (ba), da cortesia e do bem-estar.  

Com base nas teses de alguns estudos especializados e tomando em consideração 

os resultados obtidos, podemos concluir que os SDB da UTAD estão confrontados com 

desafios fundamentais para assegurarem a execução de um funcionamento regular 

pautado por critérios de elevada qualidade.    

De entre estes desafios, o presente estudo salienta como prioritários as seguintes 

cinco acções:  
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1) A transformação da biblioteca num espaço de reflexão, estudo e 

criatividade (Nagata, 2004; Hakala & Nygrén, 2010); 

2) A adopção de medidas sinergéticas com a integração das TIC (Edwards 

& Brownne, 1995; Hernon & Altman, 1998; Ashok, 2007; Kiran 2010); 

3) O redesenhar de serviços, com base numa gestão eficaz de 

conhecimento, à medida das necessidades e expectativas dos clientes-

utilizadores, também elas de natureza dinâmica, escutando as suas 

opiniões, por exemplo, sobre o serviço de atendimento público, o serviço 

de aquisições, o serviço de difusão selectiva da informação, (Nitecki, 

2001; Pinto, 2007, 2009; Rodríguez, 2008; Hakala & Nygrén, 2010); 

4) A criação de condições favoráveis à exploração de novas competências 

dos profissionais da informação (Jain & Mutula, 2008) (através de um 

plano de formação, reciclagem e recrutamento especialmente dirigido a 

este objectivo) 

5) Potenciar novas competências nos clientes-utilizadores, fomentando-lhes 

um maior grau de autonomia na pesquisa e recuperação da informação, 

nomeadamente através de um plano de formação especialmente dirigido 

a estes leitores. 
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8.2. Limitações e considerações futuras 

Neste ponto importa enunciar algumas limitações encontradas ao longo da 

elaboração desta dissertação. 

Uma das limitações foi a dimensão da amostra estudada. Embora possa ser 

considerada como boa, por corresponder a cerca de 10% da população estudantil e, 

portanto, passível de ser estudada, somos da opinião que a sua extensão não terá sido a 

mais desejável uma vez que não representa fielmente a opinião de todos os clientes-

utilizadores, nomeadamente mais cursos, mulheres, pós-graduados, docentes, pessoas 

portadoras de deficiência, entre outros. 

Em futuros trabalhos de investigação sugere-se que a amostra represente, por um 

lado, uma maior dimensão, integrando um maior número de inquiridos e, por outro, 

possibilite uma análise comparativa entre bibliotecas universitárias e, desse modo, possa 

contribuir para um estudo de boas práticas e de benchmarking. 

Outra das limitações que verificámos foi a inexistência de um número suficiente 

de variáveis que nos possibilitasse obter mais resultados sobre a qualidade dos serviços 

e recorrer a outro tipo de metodologia e análise estatísticas, de forma a podermos 

utilizar outras técnicas (ex: análise factorial; regressão logística) ou modelos (ex: 

AMOS) para melhor aferir o conceito de qualidade na perspectiva dos clientes-

utilizadores desta instituição de ensino superior assim como as expectativas dos mesmos 

sobre a prestação dos serviços de qualidade. 
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