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Objetivos da Pesquisa

Geral:
Desenvolver um framework de qualidade da informação para aplicação 

em sistemas de informações estratégicas, visando à medição da 

satisfação dos usuários quanto às informações prestadas e à 

identificação das dimensões a serem melhoradas nesses sistemas.

Específicos:
1. Realizar levantamento bibliográfico e teórico das metodologias de 

qualidade da informação.

2. Elencar as dimensões e os atributos de qualidade de informação e 

serviços pertinentes a sistemas de informações estratégicas.

3. Elaborar os questionários e métodos para validação das dimensões 

e dos atributos elencados.

4. Aplicar o framework em um estudo de caso e avaliar o resultado por 

meio de indicadores.



Qualidade da Informação

De acordo com Kaufmann (2008), a qualidade da informação 
depende do grau em que a informação pode ser considerada 
confiável, independente da fonte em que o usuário irá buscar os 
mesmos. Você precisa ter o conjunto de informações 
disponíveis, na hora certa, no lugar certo, para as pessoas 
certas usarem para tomadas de decisões eficazes, administrar e 
gerar negócios, atender aos clientes e alcançar os objetivos da 
empresa.

Vivemos em um mercado globalizado e cuja competitividade é 

crescente.

Organizações atualmente são direcionadas pelas informações.

Transformar dados em conhecimento verdadeiro: fator crítico 

para o sucesso!



SERVQUAL

Parasuraman, Zeithalm e Berry 

(1988,1991)

Parasuraman et al. (1988, 1991) desenvolveram um
instrumento chamado SERVQUAL, o qual mede o gap
entre a expectativa do consumidor e a percepção do
serviço prestado. O SERVQUAL tem sido um dos
instrumentos mais utilizados para medir satisfação do
cliente em qualidade de serviço e o mais adotado por
pesquisadores na área de sistemas da informação (WANG
et al., 2010).

SERVQUAL é um instrumento de múltiplos itens para medição de qualidade 
de serviço baseado no modelo gap, no qual a qualidade de serviço é uma 
função da diferença entre percepção e expectativa. O instrumento 
possui 5 dimensões de qualidade de serviço, são elas:  tangível, 
confiabilidade, presteza, segurança e empatia. E cada uma dessas 
dimensões consiste em 4 ou 5 atributos, somando um total de 22 atributos. 
Sendo que o instrumento utiliza os 22 atributos para percepção e 
expectativa, a fim de medir a percepção do que foi efetivamente entregue 
ou a expectativa do que deveria ser entregue.



SERVQUAL



SERVQUAL - Derivações

• SERVPERF (CRONIN, TAYLOR, 1992)

• Non-Difference (PETER et al., 1993)

• IS-Adapt SERVQUAL (KETTINGER E LEE, 1994)

• Zone of tolerance (ZOT) (KETTINGER, 2005)



Framework de Eppler

Frameworks devem fornecer uma linguagem 
conceitual que pode ser utilizada para facilitar o 
entendimento do problema e coordenar as ações 
colaborativas. Eppler (2006)

Managing information quality: increasing the value 

of information in knowledge – intensive products and 

processes



Framework de Eppler

Quatro elementos principais



Framework de Eppler

Quatro elementos principais:
• Primeiro, os níveis ou visões da comunidade-alvo: informação relevante (relação 

comunidade alvo), solidez da informação (produto), otimização do processo e 

infraestrutura confiável. 



Framework de Eppler

Quatro elementos principais:
• Segundo, as 4 fases do ciclo de vida da informação a partir do ponto de vista do 

usuário: identificação (onde está a informação), avaliação (posso confiar?), alocação (posso 

adaptar para minha situação atual), aplicação (como posso melhor usar esta informação?)



Framework de Eppler

Quatro elementos principais:
• Terceiro, os critérios da qualidade da informação: atributos das dimensões.



Framework de Eppler

Quatro elementos principais:
Quarto, os princípios envolvidos nesses critérios: as principais funções e os requisitos 

dos princípios é reduzir a complexidade e focar a atenção dos funcionários em atividades 

que agregam valor. 
• Integração: resumos, tabelas, categorização, e várias formas de visualização

• Validação: verificações de consistência sobre a informação em si, comparações com outras fontes, 

uma análise da fonte primária da informação.

• Contextualização: de onde veio a informação? Porque e para quem é importante? E como ela deve 

ser usada?

• Aplicação: o que assegura que a informação é aplicável é sua disponibilidade quando necessária e 

por ser facilmente notada e lembrada.



InfoServ

O framework InfoServ é a aplicação do 

instrumento SERVQUAL (modelo de 

gaps) com as dimensões do Framework 

de Eppler.



InfoServ



InfoServ



InfoServ

A estrutura do questionário foi definida através do uso da variável 
gap, também conhecida como hiato da qualidade, conforme definida 
por Parasuman, Zeithaml e Berry (1988).

Comprovação da 

validade do 

questionário:

α de Cronbach e 

coeficiente de 

variação



InfoServ

GAPS

Diferença entre as percepções e as expectativas da informação 
prestada.

• MSS (Medida Superioridade Serviço) é a diferença entre o serviço 
percebido e o serviço desejado. A diferença pode ser positiva ou 
negativa: quanto maior o índice positivo maior a superioridade do 
serviço.

• MAS (Medida Adequação Serviço) é a diferença obtida entre o 
serviço percebido e o serviço adequado. Ela pode ser positiva ou 
negativa: se negativa, a qualidade do serviço está inadequada para 
o cliente. Quanto mais positiva melhor, pois está mais próxima da 
MSS.



Estudo de Caso
Tribunais de Justiça de Primeiro Grau

Principais funções:

• Correições;

• Promoção de Magistrados;

• Planejamento Estratégico do Tribunal;

• Prestar informações ao CNJ;

• Analisar implantações de novas varas.

Saldo 
Processual

AM

713.533

CE

629.545

MS

1.063.325

SC

4.212.858

SP

52.890.419

RN

437.454
Escopo do trabalho:

Sistema de Informação 

Estratégico – SAJ/EST 

(Softplan) nas Corregedorias, 

Setores de Estatística e 

Gestão Estratégica.

Processos em tramitação nos Tribunais em janeiro/2015 (SAJ/EST)



Estudo de Caso
Análise dos Resultados



Estudo de Caso
Medindo a Confiabilidade do Instrumento

O Coeficiente Alfa de Cronbach (α) é uma medida comumente utilizada de 
confiabilidade, ou seja, a avaliação da consistência interna dos 
questionários,  para um conjunto de dois ou mais indicadores de 
construto. Os valores do α variam de 0 a 1,0, quanto mais próximo de 1, 
maior confiabilidade entre os indicadores.



Estudo de Caso
Medindo a Confiabilidade do Instrumento

O α de Cronbach geral para as 

matrizes ME, D e P foi de 0,897, 

0,922 e 0,843, respectivamente, 

apresentando correlação 

correspondente com o α individual de 

cada atributo.

Apresentou grande consistência 

interna, indicando uma alta 

homogeinidade e equivalência de 

respostas para todos os itens. 



Estudo de Caso
Medindo a Confiabilidade do Instrumento

O coeficiente de variação fornece a variação dos dados obtidos 

em relação à média, quanto menor  for o seu valor, mais 

homogêneos serão os dados, o coeficiente é considerado baixo 

quando for menor ou igual a 25%.



Estudo de Caso
Medindo a Confiabilidade do Instrumento

O coeficiênte de variação se 

manteve abaixo dos 25% no 

geral com valores de 0,12, 0,11 

e 0,15 para mínimo esperado, 

desejado e percebido, 

respectivamente. 

Alguns itens individualmente 

passaram dos 30%, mas com o 

α superior a 0,8, não 

comprometendo assim a 

consistência interna do 

instrumento.

O coeficiente de variação fornece a variação dos dados obtidos 

em relação à média, quanto menor  for o seu valor, mais 

homogêneos serão os dados, o coeficiente é considerado baixo 

quando for menor ou igual a 25%.



Estudo de Caso
Análise dos Resultados
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Estudo de Caso
Análise dos Resultados

MAS (P-ME) 
Qualidade percebida.

MSS (P-D)
Qualidade desejada.

A constatação dos indicadores 

negativos da matriz MAS e da zona 

de tolerância com uma pequena 

margem de diferença reforça a 

observação anterior de que os 

usuários apresentam um alto nível 

de expectativa em relação ao 

SAJ/EST.



Estudo de Caso
Análise dos Resultados

MAS (P-ME) 
Qualidade percebida.

MSS (P-D)
Qualidade desejada.

Para a MSS, os índices negativos 

representam a distância 

encontrada entre a percepção da 

qualidade de uma dimensão e o 

máximo desejado para ela. 

Apenas atributo  Segurança 

recebeu índice positivo, ou seja, 

somente este atributo foi avaliado 

como possuidor de medida de 

superioridade de serviço.



Estudo de Caso
Análise dos Resultados

MAS (P-ME) 
Qualidade percebida.

MSS (P-D)
Qualidade desejada.

Zona de tolerância, intervalo entre 

o que o usuário espera como 

mínimo adequado para o sistema e 

o que ele realmente deseja. 

Quanto menor for  a medida, menor 

também será a tolerância do 

usuário para variações da 

qualidade da informação prestada, 

e quanto maior a medida, maior 

será a aceitação de variabilidade 

na informação prestada sem que 

haja perda da qualidade.



Estudo de Caso
Análise dos Resultados
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Maior nível de satisfação: 

RN com 3,88 e  

AM com 3,69. 

Menor nível de satisfação: 

MS com 2,83 e 

SP com 2,94.



Estudo de Caso
Análise dos Resultados
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Visão dos gestores alinhada 

com a dos usuários

A média geral da percepção

do sistema pelos gestores e 

pelos Tribunais foi bastante 

próxima de 3,5 pelos gestores 

e 3,2 pelos Tribunais.



Estudo de Caso
Quartis de Prioridade

Com o objetivo de se ter 

uma visão de prioridade 

de ações por parte dos 

gestores para atingir as 

expectativas dos 

usuários,  realizamos uma 

análise de prioridade por 

quartis
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