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Resumo 
 

Dedica-se em apresentar os resultados da pesquisa desenvolvida com objetivo de 

comparar as práticas mais comuns abordadas dentro da área experiência do usuário 

(user experience, ou UX) com as diretrizes da NBR ISO 9001:2015 no que se refere 

ao recorte do foco na satisfação do cliente. Para tal, pesquisou-se os critérios mais 

adotados em bibliografia especializada contemporânea e que se aproximam dos 

tópicos de pesquisa. A partir da análise, comparação e compreensão, questionou-se 

as premissas que podem ser aplicadas em bibliotecas como serviço de informação. 

Ao final, utilizou-se de dois relatos de experiência investigativos que designaram um 

estudo exploratório de bibliotecas com certificação NBR ISO 9001:2015 na cidade 

de São Paulo para averiguação dos conceitos levantados, constatando que ambas 

as práticas hoje são possíveis de serem implementadas, inclusive em conjunto, com 

o objetivo de melhorar a experiência do usuário focando em sua satisfação com o 

serviço prestado.   

Palavras-chave: UX. Experiência do usuário. NBR ISO 9001:2015. Satisfação do 

cliente.  

 
  
1 Introdução 
 

A sigla ISO refere-se à International Organization for Standardization, criada 

em 1946 onde 25 países reuniram-se em Londres para criar uma organização de 

padronização com o objetivo de facilitar a coordenação internacional e unificação 

dos padrões industriais da época. Trata-se de uma entidade não governamental que 

teve suas atividades oficialmente iniciadas em 1947 na Suíça e hoje está presente 

em 160 países.2 

                                                 
1 Graduanda em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela FESPSP. E-mail para contato: fortini@sent.com 
2 De acordo com o site da organização (https://www.iso.org/about-us.html) 
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 A ISO se popularizou pela série 9000 que apresenta as normas que tratam de 

Sistemas para Gestão e Garantia da Qualidade nas empresas. No Brasil ela é 

representada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e segue 

normalizações iniciadas pela sigla “NBR” (Norma Brasileira). A NBR ISO 9001:2015 

é a versão brasileira da norma internacional ISO 9001 que visa especificar critérios e 

requisitos para um Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) em organizações, 

padronizando os produtos e serviços oferecidos a fim de torná-los mais competitivos 

no mercado, objetivando assim a satisfação do cliente. 

O conceito de qualidade de um produto ou serviço pode ser apresentado de 

forma subjetiva, porém de acordo com as normas da ISO, pode ser caracterizado 

pela adequação ao uso e a conformidade às exigências. O cliente avalia um produto 

ou serviço através de várias características, como dimensão, cor, durabilidade, 

funções que desempenha, facilidade em adquirir ou usar, tempo de entrega, rapidez 

no atendimento, eficácia do serviço, etc., ou seja, há diversas formas de se definir a 

qualidade de um produto ou serviço. E de acordo com os Princípios da Qualidade 

estabelecidos pela ISO, o foco no cliente deve contemplar o atendimento de suas 

necessidades, medição e monitoramento do grau de satisfação e tomada de ações a 

partir de estudos que focarão a organização em atender e superar as expectativas 

de seus clientes. 

Nos últimos anos, as empresas estão cada vez mais centradas nos clientes e 

se tornaram capazes de desenvolver relacionamentos, e não apenas produtos. Com 

a automação de processos através de softwares e serviços digitais, que determinam 

hoje um papel importante no caminho que o cliente faz em sua jornada pelos 

produtos (e serviços) da empresa até sua efetiva aquisição destes, desenvolveram-

se diversas metodologias para a tratativa dessa premissa com uma abordagem mais 

humana. Desde os anos 90, com a popularização da internet, os desenvolvedores 

de serviços virtuais têm se focado em atender melhor seus clientes e frente à 

crescente dinâmica, foi necessário estabelecer normas e métodos para fidelizar 

clientes através da satisfação resultante da experiência de usuário.  
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Ainda na década de 90, Don Norman, um dos principais pensadores da 

demanda digital, que além de professor de Ciência da Computação na Universidade 

Northwestern e co-fundador da Nielsen Norman Group, foi um dos pioneiros a 

designar alguns dos conceitos vistos atualmente tratam de diversos fatores que 

formam a experiência do usuário, o que hoje é conhecida como UX, abreviação para 

User Experience e que abrange não somente os processos advindos da relação 

homem máquina, mas toda a experiência projetada na utilização do serviço ou 

produto, com um grande parâmetro psicológico por trás de tal experiência. 

Junto a Norman, diversos autores também abordaram textos relatando 

sempre a preocupação em ter uma jornada centrada no usuário, seja este de 

serviços, aplicativos para web ou de produtos, pois é o cliente quem deve ser 

fidelizado para voltar a consumir o que a empresa oferece.  

A área de UX atua como um grande guarda-chuva de especialidades, que 

passam pelas áreas de pesquisa, análise de negócios, designers visuais, designers 

de interação, desenvolvedores, arquitetos da informação, estrategistas de conteúdo, 

dentre outros. É uma área que está em constante crescimento e cada vez mais as 

grandes empresas entendem que se trata de uma área necessária para seu 

negócio.  

Com base na satisfação da qualidade com foco no cliente abordada pela NBR 

ISO 9001:2015 e nos critérios da Experiência do Usuário (UX) estabelecidos com as 

práticas informacionais, este artigo destina-se a fazer um estudo sobre as duas 

óticas através da revisão de sua literatura básica. Dentre os objetivos, tem-se como 

objetivo geral comparar as práticas mais comuns abordadas dentro da área da 

experiência do usuário (UX) com as diretrizes da NBR ISO 9001:2015. 

O principal problema a ser abordado é: os critérios adotados como prioritários 

na literatura da Experiência de Usuário – UX se aproximam do foco no cliente 

proposto pelos princípios da qualidade da NBR ISO 9001:2015? Quais são as 

premissas que podem ser adotadas com foco em bibliotecas como serviço de 

informação a usuários?  
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 Dada a importância em se obter a fidelização do cliente (ou usuário) nestes 

serviços de informação, faz-se necessário que seja adotado um critério de práticas 

para avaliação de sua satisfação, assim agregando valor aos profissionais da 

Ciência da Informação em seu cotidiano nos serviços de informação. 

 Para aprofundamento dos principais conceitos utilizados em User Experience 

(UX) foi-se utilizada literatura contemporânea dos autores mais importantes do tema.  

 Nos próximos capítulos, destacam-se o foco no cliente abordado pela ISO 

9001:2015, bem como estudos sobre a experiência do usuário pela ótica de UX, com 

um breve panorama. 

A fim de averiguar as práticas estudadas a partir de sua literatura, foram 

realizados dois estudos exploratórios de bibliotecas com certificação NBR ISO 

9001:2015 na cidade de São Paulo. 

 
 
2 O FOCO NO CLIENTE DA NBR ISO 9001:2015 
 

Atualmente, a ISO trata de padronizações internacionais, cobrindo quase todo 

tipo de negócio de empresas, desde tecnologia, segurança alimentar, agricultura e 

saúde.3 

A implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) assegura a 

otimização de processos dentro de uma organização e a garantia do compromisso 

de uma melhoria contínua dos serviços fornecidos aos clientes (ou usuários).  

 
De uma forma geral, as organizações convivem com problemas ou 
resultados indesejáveis internos que geram grande variabilidade em 
seus processos, muitos dos quais não estão sob controle ou não são 
previsíveis. Desta forma, convivem com custos e índices de perdas 
elevados, e com reclamações e insatisfações de clientes internos e 
externos. (CERQUEIRA, 1998). 

A certificação dessas condições se traduz também como um ganho de visibilidade: 
 

Certificar o Sistema de Gestão da Qualidade em organizações 
educacionais é garantir o interesse no produto, no processo ou no 
negócio, ou seja, a necessidade de se considerar as expectativas, 

                                                 
3 De acordo com o site da organização (https://www.iso.org/popular-standards.html) 
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não só dos clientes internos ou externos, mas todos os interessados 
no negócio, que são os stakeholders (acionistas, os clientes, os 
empregados, os fornecedores e a sociedade). Além do ganho de 
visibilidade frente ao mercado, proporciona a integração de três 
fatores básicos para o sucesso da organização educacional: 
estratégia eficaz; tecnologia eficaz e gestão eficaz. (OLIVEIRA, 
2010) 

 
 A partir de 1994, a série ISO 9000 ficou conhecida pela “família ISO 9000” 

(MARANHÃO, 2001, p. 35) e adota uma diretriz de gestão da qualidade. A ISO 9004 

fornece as informações para tratar alguns assuntos específicos da organização 

segundo os requisitos da ISO 9001, que trata da abordagem geral sobre os 

requisitos necessários para a implementação. Para obter a certificação é necessário 

mobilizar os colaboradores envolvidos no processo e após implementar os requisitos 

é contratada uma auditoria externa profissional que analisará os critérios 

estabelecidos pela norma e aplicará os testes necessários até que estejam de 

acordo com o padrão, assim fornecendo um certificado que deverá ser renovado 

periodicamente. 

A atual versão da norma é fundamentada em sete Princípios da Qualidade4, 

que tratam da sistematização entre os resultados, comunicação (interna e externa) e 

melhorias contínuas do desempenho da organização e trazem requisitos para todos 

os processos abrangendo os mais diversos segmentos de organizações e por ser 

uma norma técnica, tais requisitos devem ser analisados dentro de cada 

organização e a partir dai é redigido o Manual de Normas Técnicas com o objetivo 

de orientar cada parte da empresa para que execute de maneira correta as ações 

adotadas. A atual versão da NBR 9001:2015 trouxe diretrizes mais focadas no 

cliente, que além de um requisito, se tornou um Princípio da Qualidade e assim a 

organização deve incluir em seu manual quais as práticas que adotará para 

evidenciar sua preocupação nesse aspecto. 

No que se refere a norma sobre o foco no cliente, a série ISO possui uma 

família específica - ISO 10000 - que trata diretamente da satisfação do cliente em 

organizações. No que se refere a bibliotecas, existe a ISO 16439:2014, porém as 
                                                 
4 Os princípios são: Foco no cliente; Liderança; Engajamento das pessoas; Abordagem de processo; Melhoria; 
Tomada de decisão baseada em evidência; Gestão de relacionamento. (ISO, 2015) 
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bibliotecas consultadas foram todas certificadas com a NBR 9001, que trata das 

normas gerais para padronização de um serviço ou produto, assim permitindo a 

normalização de todos os processos dentro da organização, o que inclui a satisfação 

do cliente como uma de suas prioridades. Ademais, vale ressaltar que também há a 

NBR 9241-11 que trata da ergonomia de software de escritório e trata da 

terminologia de usabilidade, porém não se aplica a esta pesquisa, pois não trata dos 

conceitos e métodos de desenvolvimento da experiência do usuário (UX).  

Ainda tratando das diretrizes da norma, destaca-se a redação sobre a 

satisfação do cliente, conforme o requisito 9.1.2: A organização deve monitorar a 

percepção de clientes do grau em que suas necessidades e expectativas foram 

atendidas. A organização deve determinar os métodos para obter, monitorar e 

analisar criticamente essa informação. (ISO, 2015). 

O cliente é o bem mais precioso da organização e fidelizá-lo é essencial para  

mantê-la em evidência no mercado. Dessa forma, “a confiança do cliente é o 

princípio mais ativo para qualquer empresa que trabalhe com promessas. A 

excelente execução do serviço dia após dia é um elemento fundamental na 

construção de confiança”. (BERRY, 2001, p. 13).  

Atualmente a cidade de São Paulo conta com algumas bibliotecas certificadas 

pela ISO 9001 e o foco na satisfação do cliente é um tema fundamental para tal 

padronização e adequação aos requisitos propostos, bem como algumas outras 

ações que são adotadas para melhorar a comunicação entre biblioteca e seus 

usuários, o que pode ser feito por diferentes metodologias, como por exemplo, a 

User Experience (UX) de que trata o próximo capítulo. 

 
 
3 AS PRÁTICAS MAIS COMUNS NA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX) 
 

Os sentimentos que consumidores desenvolvem ao interagir com uma 

solução afeta de forma direta a imagem que estes detêm de uma marca e toda essa 

cadeia deve estar alinhada às estratégias de fidelização do cliente através da 

satisfação decorrente de tal atendimento. 
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Atender não é apenas falar com o cliente e bater metas de 
mensagens respondidas e contatos feitos em tempo recorde. Não é 
dizer da boca para fora o que ele já espera ouvir; não é tratá-lo com 
educação ou com intimidade, falando ou escrevendo coisas bonitas, 
carinhosas e fofas; não é vender ou oferecer promoções e descontos 
o tempo todo. Fazer relacionamentos é estar pronto para as 
necessidades do outro, é atender com generosidade, é escutar de 
verdade, é ser fiel para ganhar fidelidade, é orientar o cliente a fazer 
a melhor compra. “(DAMASCENO, 2015, p. 16). 

 

 Assim é necessário entender o cliente profundamente, conhecendo 

suas necessidades e expectativas de uso de determinado produto ou serviço. 

O termo “experiência do usuário” refere-se às percepções e sensações (ou 

seja, experiências) de alguém ao usufruir de um produto ou serviço (físico ou digital, 

virtual) e não está ligado somente à tecnologia. Nas próprias palavras de Don 

Norman, um dos primeiros profissionais a utilizar tal expressão enquanto foi 

colaborador da Apple durante a década de 90: “É a forma com que você experiencia 

o mundo, é a forma que você experencia sua vida, é a forma que você experiencia 

um serviço, ou um aplicativo ou um sistema de computador, mas é o sistema que é o 

todo”. (NORMAN, 2016). 

Ainda sobre tal expressão, pode-se dizer que  
No decorrer do dia, nos tornamos “usuários” de uma porção de 
coisas. O alarme do celular que nos acorda de manhã, a cadeira, o 
carro, o eletrônico, o computador no trabalho, o copo de cerveja – 
objetos e produtos, digitais ou não, que são “usados” por pessoas e 
que são projetados para cumprir alguma função. [...] Experiências 
são, obviamente, subjetivas. Cada pessoa tem uma experiência 
diferente ao usar um caixa eletrônico, por exemplo. Essa experiência 
é influenciada por fatores humanos (sua habilidade em usar caixas 
eletrônicos, sua visão, sua habilidade motora, sua capacidade de ler 
e entender o que está escrito na tela, seu humor naquele momento, 
etc.) e por fatores externos (o horário do dia, o ambiente onde o 
caixa eletrônico está instalado, o fato de ter uma fila de pessoas 
atrás de você). Mas, apesar de subjetivas, essas experiências são 
projetadas por alguém”.  (TEIXEIRA, 2015, p. 23-24). 

Como uma especialidade que vem ganhando bastante destaque somente nos 

últimos anos, sua literatura em português ainda é escassa e há a necessidade de se 

recorrer a muitos textos publicados em sites especializados na área na língua 
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inglesa. Porém o material tem sido bastante analisado e traduzido por autores e 

implementadores das soluções em grandes agências brasileiras. Na literatura digital 

há diversos artigos e livros que tratam de paradigmas, objetivos e parâmetros 

associados à experiência do usuário com diversas finalidades e tal literatura é muito 

variada e depende de qual foco deve-se dar ao objetivo desejado. Um dos autores 

mais conhecidos e citados na prática de UX é o americano Joshua Porter, diretor da 

HubSpot, que mantém um site onde centraliza seus diversos artigos entre 

aplicações e textos acerca das práticas e estudos do tema, chamado “52 weeks of 

UX”. Em março de 2010, foi publicado o texto sobre os 10 princípios mais abordados 

de UX (10 principles of UX)5, os quais foram traduzidos pelo professor de 

treinamentos e consultoria em UX Edu Agni6, conforme abaixo: 

 
Dez princípios de UX 
 
1 A experiência 

pertence 
ao usuário 

Designers não criam experiências, criar produtos que 
geram experiências. Isso faz toda a diferença. Como a 
experiência é subjetiva, ela não pode ser concebida 
exatamente da mesma maneira que um produto físico. 
No entanto, isso não significa que não podemos projetar 
a maneira como as pessoas vão experimentar o nosso 
produto ou serviço. Se projetamos algo consistente, 
então as boas experiências serão uma ocorrência 
comum. 

2 A área de UX é 
holística 
 

Uma experiência não se limita a um produto em si. Ela é 
composta de todos os pontos de contato que um usuário 
pode ter a partir do produto, seja esse ponto tangível ou 
intangível. Nem todas estas coisas podem ser projetadas 
da mesma maneira, mas todas podem ser concebidas 
em diferentes níveis. 

3 Uma boa 
experiência é 
invisível para 
o usuário 
 

Quando as pessoas estão tendo uma boa experiência, 
elas raramente notam o esforço que estão despendendo 
para faze-la acontecer, e é assim que deve ser. O nosso 
trabalho como profissionais de UX é criar produtos tão 
bem-sucedidos ao ponto de que ninguém se lembre nós. 

4 Toda experiência 
possui um ciclo 
 

As pessoas experimentam o mundo ao longo do 
tempo… Nada acontece de uma só vez. Dessa forma, 
dificilmente uma pessoa terá uma boa experiência com 
as coisas de forma imediata. Existe todo um ciclo que 

                                                 
5 O artigo original em inglês encontra-se em http://52weeksofux.com/post/475093254/10-principles-of-ux 
6 Tradução por Edu Agni disponível em: https://uxdesign.blog.br/10-princ%C3%ADpios-de-ux-6856d9bb15b7 
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deve ser percorrido, começando com a consciência, 
seguindo desde a primeira utilização até o uso regular, e 
às vezes chegando ao declínio. Estes passos são 
relativamente estáveis. 

5 O contexto é o rei 
 

Em uma época em que é tão fácil criar produtos e 
conteúdos de forma rápida, devemos nos preocupar em 
voltar nossas atenções ao contexto, para criar produtos 
que se encaixem nas expectativas e necessidades dos 
usuários, e que possam agregar valor a vida das 
pessoas. Para isso, é necessário compreender os prós e 
os contras do contexto, e é por isso que os profissionais 
de UX devem sempre fazer pesquisas com o usuário, 
para perceber e trabalhar como as sutilezas de cada 
contexto. 

6 Boas 
experiências 
mantêm o 
usuário 
no controle 

Quando as pessoas não conseguem ter o controle sobre 
as coisas com a qual estão interagindo, na grande 
maioria das vezes elas ficam frustradas. Claro que 
eventualmente podemos surpreender as pessoas com 
algum elemento ou conteúdo relevante, mas é essencial 
que os usuários se sintam no controle da situação, 
sempre capazes de dar o próximo passo a sua própria 
vontade. 

7 A experiência 
digital é social 
 

Foi-se o tempo em que a experiência de uma pessoa 
com um computador ou dispositivo eletrônico era um fato 
pessoal e isolado. O ser humano é um ser social, e hoje 
a web é mais do que nunca é uma mídia social. Não 
estamos mais lidando com a forma com que uma pessoa 
se comporta em seu próprio país, pois através das redes 
essas fronteiras não mais existem… os contextos 
mudaram. Estamos lidando com a forma como alguém 
se comporta em um ambiente em constante alternância 
entre o público e o privado, e onde cada pixel afeta seu 
comportamento de forma diferente. Vivemos em uma era 
de ubiquidade em que a web já faz parte do nosso 
contexto social. 

8 Psicologia é 
algo primário 
 

Os softwares estão ficando cada vez mais fáceis de 
usar, e já não podemos mais considerar a usabilidade 
como um diferencial em nossos projetos. Para estar um 
passo a frente devemos cada vez mais nos preocupar 
com questões psicológicas, investindo em design 
emocional e persuasivo, interfaces sociais ou 
gamificação, para assim criarmos melhores 
experiências. 

9 A UX é uma 
conversa 

Assim como o marketing, a UX é uma conversa. Como 
profissionais de UX, estamos criando um diálogo com os 
usuários em que o objetivo é descobrir como podemos 
ajudá-los a fazer aquilo que eles querem fazer. Portanto, 
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devemos enxergar além do produto em si, e criar 
serviços que estejam constantemente reagindo à 
evolução das necessidades do nosso público. Essa 
conversa diz respeito tanto a como entregamos um 
produto quanto a forma como o vamos melhorando para 
o usuário. 

10 Grandes 
experiências são 
simples 

A ideia de simplicidade vai muito além do banal “menos 
é mais” que ouvimos constantemente. Simplicidade não 
é sobre “quantidade”, mas sim sobre “clareza”. Se as 
pessoas podem compreender ou usar algo com pouca 
dificuldade, então você fez algo simples. Provavelmente 
você terá um esforço gigantesco para fazê-lo assim, pois 
fazer um design simples não é simples… Apenas o seu 
resultado parece ser. 

Fonte: Resumo das práticas de UX descritas no link: https://uxdesign.blog.br/10-princ%C3%ADpios-
de-ux-6856d9bb15b7 
 
 Por ser a UX também focada em metodologias de estudo que visam aumentar 

a satisfação do usuário, nota-se que pode ser de extrema adequação aos serviços 

de informação que lidam diretamente com o usuário como seu cliente final, a fim de 

que a comunicação seja sempre melhorada e sempre testada como foco. 

 Evidenciando os estudos de cada área de estudo, o próximo passo desse 

estudo trata de uma breve análise comparativa que pode ser evidenciada e 

implementada em serviços de informação.  
 
 
4 ANÁLISE COMPARATIVA 
 
 Com base nos principais conceitos da literatura especializada em ISO e UX, 

notam-se diversas familiaridades entre ambas as práticas, que muito têm a oferecer 

para a excelência em serviços de informação. 

A NBR ISO 9001:2015 prepara a organização para a padronização de normas 

e procedimentos e assim o time de funcionários, fornecedores e comunidade se 

adaptam mais facilmente a qualquer forma de normalização que possa ser 

necessária. Pela confiabilidade que a ISO traz, tal certificação se torna um 

diferencial competitivo e operacional, muitas vezes viabilizando essas próprias 

outras certificações. Para muitas organizações, o investimento para os treinamentos, 

preparo, consultoria e procedimentos torna-se elevado, porém uma vez feito, os 

benefícios tornam-se evidentes pelo alto padrão do desempenho organizacional.  
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As práticas de UX têm uma abordagem mais tecnológica e versátil, não 

requerem muito custo, porém também necessitam de profissionais empenhados e 

engajados, que possam definir as estratégias para que os clientes se fidelizem nas 

organizações.  
Para criar serviços relevantes e lucrativos, é preciso entender 
verdadeiramente o usuário: sua situação, suas necessidades, sua 
mentalidade e as forças que impulsionam suas ações. Incorporar 
envolvimento e interação com os clientes no processo de 
desenvolvimento de seu negócio garante que o resultado final será 
relevante para o cliente e, além disso, aprende-se muito sobre seu 
próprio negócio, olhando para ele a partir da perspectiva do 
cliente/usuário. (DESIGN THINKING, 2014. p. 293) 

 
 Ambas as práticas podem ser adotadas e adaptadas em organizações de 

serviços de informação, se abordadas com seriedade, comprometimento de todos 

no processo, pois  
“Como um grupo, esses valores essenciais geram benefícios para 
todos os interessados na empresa – clientes, funcionários, 
vendedores, parceiros, comunidades, nações. Os clientes, 
funcionários e outros interessados não são entidades separadas, e 
sim importantes partes integrantes de todo o sistema de valor.” 
(BERRY, 2001, p. 24) 

 

Os serviços de informação contam com os mais variados tipos de 

organizações que também contam com necessidades distintas de disponibilização 

das informações e acervo aos seus usuários e assim podem conter diferentes 

metodologias que podem até ser combinadas.  

 Como prática entre ambas áreas de estudo deste artigo, o próximo capítulo 

descreve as visitas em bibliotecas como serviços de informação a fim de verificar 

ações desenvolvidas que possibilizam ressaltar as metodologias de ambas as 

práticas até agora.  

 
5 Estudos exploratórios - Bibliotecas certificadas pela ISO 
 

Os estudos exploratórios de duas bibliotecas como unidades de serviços 

certificadas pela ISO 9001 foram realizados na Biblioteca do Campus Mooca da 

Universidade Anhembi Morumbi e nas Bibliotecas do Campus Vila Mariana da 

Universidade Belas Artes, na cidade de São Paulo e serviram para verificar 
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similaridades e diferenças entre os princípios e diretrizes da ISO 9001 e de UX e 

levantar algumas possiblidades de como as instituições podem fazer uso de ambas 

as práticas para melhor atender os seus usuários. 

Para a realização dos estudos, foram elaboradas oito questões compostas 

entre a discente e sua orientadora, que serviram como um breve roteiro de visita, 

descrito abaixo: 

 

 
Como surgiu a necessidade de implantação da ISO?  
Quais foram os principais benefícios da implantação? 
Como hoje é o foco na satisfação do usuário? 
Quais os canais de comunicação com o usuário? 
Como é estruturada a comunicação visual? 
Como os sistemas foram mudados para melhor adequação ao usuário? 
Vocês conhecem/implantam alguma iniciativa relacionada a UX? 
A biblioteca realiza pesquisas periódicas de satisfação do usuário? 

Fonte: elaborada pela autora 
 
5.1 Universidade Anhembi Morumbi7 
 
Informações gerais 
Tempo de Certificação 12 anos (desde 2006) 
Campus visitado Campus Centro (Mooca) 
Fundação 1970 
Número de 
funcionários 

11 entre gestores e estagiários e menor aprendiz 

Acervo Mais de 380 mil títulos em todas as bibliotecas 
Serviços prestados Apoio em trabalhos acadêmicos, atendimento à 

distância, empréstimo entre bibliotecas, exposições 
culturais, serviços online, levantamento bibliográfico, 
sumário eletrônico, elaboração de fichas catalográficas 

Público-alvo Alunos e professores 
Unidades certificadas 05 

Fonte: elaborada pela autora 
 

                                                 

7 Relato de visita técnica realizada em 18 de julho de 2018 na biblioteca da Universidade Anhembi 
Morumbi – Campus Mooca, com Iara Tavares e Cintia Macha, bibliotecárias e responsáveis pela 
gestão dos acervos e pelos procedimentos normativos. Durante a visita foi realizada uma exploração 
do espaço, registrado através de fotografias feitas pela autora. Algumas informações também foram 
extraídas do site da instituição, disponível em: <http://portal.anhembi.br/biblioteca/#tab1>. Acesso em: 
08 ago. 2018.  
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Figura 1: Entrada da Universidade. Fotografia: Edi Fortini 

 
 

A Universidade Anhembi Morumbi atualmente faz parte da rede da Laureate 

International Universities, um dos maiores grupos internacionais de universidades do 

mundo, com mais de 60 instituições de ensino, em 20 países8. Em São Paulo, são 

cinco unidades, todas certificadas pela NBR ISO 9001:2015. A implantação da ISO 

ocorreu por iniciativa de uma antiga coordenadora, visando agregar valor à 

instituição. A primeira certificação ocorreu em 2006 e nesse ano a instituição se 

atualiza com a última versão da norma, a de 2015.  

 

                                                 
8 Informações do site: http://portal.anhembi.br/institucional. Acesso em: 08 ago. 2018.  
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Figura 2: Visão geral da biblioteca da Universidade. Fotografia: Edi Fortini 

 

Dentre os vários benefícios da implantação, as bibliotecárias destacam que a 

padronização dos procedimentos auxilia em todas as rotinas da biblioteca, sendo 

uma cultura adotada que não deixará de existir por parte de todos os funcionários do 

local, que regularmente recebem treinamento e instruções sobre novos 

procedimentos. A normalização os auxilia em outras avaliações que acontecem, 

como por exemplo, as feitas pelo Ministério da Educação (MEC), todos os anos, em 

diversos cursos oferecidos no local.  

Sobre o foco no usuário, as bibliotecárias ressaltam que faz parte do 

procedimento as constantes pesquisas de satisfação que fazem aos alunos, tanto 

diretamente pela biblioteca, quanto pela avaliação geral da universidade. As 

reclamações diminuíram muito e os procedimentos são sempre elogiados, assim 

como o bom atendimento prestado. Diretamente o aluno não sabe que tais 

processos fazem parte de uma padronização proposta pela ISO, e assim a 

satisfação é mantida. 
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Figura 3: Visão geral da biblioteca da Universidade. Fotografia: Edi Fortini 

 

Das melhorias que são avaliadas e propostas constantemente, as 

bibliotecárias citam as divisões por “Escolas” (ou campos do conhecimento, tais 

como Ciências da Saúde, Negócios e Direito, Engenharia e Tecnologia, Turismo e 

Hospitalidade, Educação, Artes e Comunicação), onde os alunos sabem que nessas 

seções encontrarão os títulos procurados. 
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Figura 4: Divisão do acervo. Fotografia: Edi Fortini 

 

A comunicação visual da biblioteca é bem estruturada e intensificada, 

contendo as especificações propostas pela ISO (como o destaque para a missão, 

política de qualidade, objetivos, etc.), bem como as divisões do acervo em si.  

Num futuro próximo, a rede Laureate terá todo o seu sistema integrado entre 

todas as bibliotecas do grupo e será possível fazer empréstimo entre bibliotecas 

(hoje isso só acontece entre as bibliotecas do grupo Universidade Anhembi 

Morumbi). Outros serviços já são oferecidos, como o apoio em trabalhos 

acadêmicos, atendimento à distância, empréstimo entre bibliotecas, exposições 

culturais, serviços online, levantamento bibliográfico, sumário eletrônico, elaboração 

de fichas catalográficas. Todas as bibliotecas são abertas também à comunidade 

para pesquisa local.  

 Como medidas adicionais, além do que foi proposto pela ISO, a biblioteca 

dispõe de salas de estudos coletivas e individuais que podem ser reservadas com 

antecedência e as bibliotecárias também ressaltaram que, visando o conforto dos 
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usuários, armários foram implantados para que estes guardem seus pertences antes 

de entrar nas dependências da biblioteca. A comunicação visual para o incentivo dos 

armários foi implantada, porém, ainda assim alguns usuários ainda insistem em 

deixar seus pertences na entrada da biblioteca e devem ser notificados pelos 

funcionários para que eles entrem com segurança. 

Figura 5: Armários individuais na entrada na biblioteca. Fotografia: Edi Fortini 
 

 Como a auditoria é realizada anualmente, há alguns pontos que poderiam ser 

diferentes a fim de poupar o trabalho dos funcionários para a realização de outras 

tarefas dentro da biblioteca. As bibliotecárias ressaltaram que toda a comunicação 

realizada entre aluno e biblioteca deve ser sempre arquivada e as diversas planilhas 

de registros de procedimentos rotineiros também poderiam ser menos complexas, 

pois um procedimento simples, como o de empréstimo entre as bibliotecas da rede 

já citados, demandam o preenchimento de muitos campos com observações.  

 Para a atual certificação, os levantamentos preventivos de riscos foram 

destacados pela consultoria responsável pelo cumprimento das normas. Diversas 

reuniões foram realizadas para cumprir os quesitos de recursos, gestão, foco no 
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público interessado e os riscos positivos e negativos que podem ser demandados 

pela biblioteca. 

 
 
 
 
 
 
 
5.2 Universidade Belas Artes9 
 
Informações gerais 
Tempo de Certificação 14 anos (desde 2004) 
Campus visitado Unidade Vila Mariana 
Fundação 1925 
Número de 
funcionários 

16 pessoas 

Acervo 140 mil títulos  
Serviços prestados Empréstimo, devolução, renovação, reserva, consulta 

local, avisos por e-mail ou sms, quickdrop para 
devolução de livros, rede conveniada de bibliotecas 

Público-alvo Alunos e professores 
Unidades certificadas 06 

Fonte: elaborada pela autora 
 

                                                 
9 Relato de visita técnica realizada em 20 de julho de 2018 na biblioteca da Universidade Belas Artes 
– Campus Vila Mariana, com Leila Rabello de Oliveira, bibliotecária e responsável pelo Centro Gestor 
da Informação e pelos procedimentos normativos. Durante a visita foi realizada uma exploração do 
espaço, registrada através de fotografias. Algumas informações também foram extraídas do site da 
instituição, disponível em:  <http://www.belasartes.br/site/belasartes/biblioteca/>. Acesso em: 08 ago. 
2018.  
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Figura 6: Entrada da Biblioteca na Universidade. Fotografia: Edi Fortini 
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Figura 7: Entrada da biblioteca de obrar raras. Fotografia: Edi Fortini 

 

A Universidade Belas Artes foi fundada em 1925 e atualmente conta  quatro 

campus e mais alguns laboratórios, onde oferece cursos de graduação, pós-

graduação e cursos livres diversos nos mais variados campos das artes. Em São 

Paulo, são duas bibliotecas certificadas pela NBR ISO 9001:2015, no campus 

principal, na Vila Mariana, onde são chamadas de Centro Gestor da Informação, que 

contempla também a Biblioteca de Obras Raras que faz parte da biblioteca principal 

da instituição. A implantação da ISO ocorreu por iniciativa da bibliotecária Leila 

Rabello de Oliveira, visando elevar o padrão de excelência da organização. A 

primeira certificação ocorreu em 2004 e nesse ano a instituição se atualiza com a 

última versão da norma, a de 2015.  

Dentre os vários benefícios da implantação, destacam-se a padronização dos 

procedimentos para todas as atividades dentro da biblioteca, que auxiliam em outras 

avaliações que acontecem, como por exemplo, as feitas pelo Ministério da Educação 

(MEC), todos os anos, nos cursos oferecidos no local. Os funcionários recebem 

treinamento e atualizações regularmente.  
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Figura 8: Visão geral da biblioteca. Fotografia: Edi Fortini 

 

O foco no usuário é bem detalhado e definido, todas as sugestões são 

avaliadas e quase sempre colocadas em prática, como quando por exemplo um 

aluno solicita a compra do livro, geralmente esta é realizada em até o prazo de 15 

dias. O aluno dificilmente sai da biblioteca sem o livro pesquisado. As pesquisas de 

satisfação são constantes e são realizadas por urna no local, e-mail, terminal de 

consulta e site da universidade. O índice de satisfação está em 89,9% há alguns 

anos e não há reclamações sobre a biblioteca, a única reclamação que ainda não 

conseguiram reverter foi a do barulho, pois a biblioteca fica no corredor principal do 

piso térreo, porém algumas salas de estudo em grupo e individuais foram 

implantadas de forma isolada para amenizar a questão.  

Sobre outros procedimentos adotados para melhor atender o usuário, 

destacam-se a automatização feita por terminais de consulta com um sistema 

interativo, em que os resultados são enviados diretamente por e-mail, a impressão 

da localização dos livros na hora da consulta, a verticalização da biblioteca. Há uma 
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preocupação constante em adequar o software utilizado (Sophia) para os usuários e 

dentre os destaques, há o oferecimento da bibliografia básica e complementar 

automaticamente, a sugestão de novos autores e quando o aluno pesquisa por um 

livro que não consta no acervo, automaticamente essa pesquisa já entra como 

sugestão de compra. A comunicação com o aluno é constante e eficiente, todas as 

novidades no acervo são enviadas automaticamente por e-mail.  

 
Figura 9: Totem de pesquisa e serviços. Fotografia: Edi Fortini 

 

A devolução dos livros é recebida por um funcionário que verifica no ato o 

estado de conservação do livro para garantir que o acervo sempre esteja em perfeito 

estado, porém para facilitar a devolução em qualquer momento, há uma máquina 

quickdrop disponível fora da biblioteca, e a verificação é feita algumas horas depois 

com uma confirmação para o aluno. 
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Figura 10: Quickdrop para devolução de material. Fotografia: Edi Fortini 

 

Atualmente uma nova comunicação visual está sendo implantada, para 

melhorar a procura pelos temas. Outra implantação que trouxe muitas melhorias foi 

o sistema de monitoramento virtual da biblioteca, que possibilita que os alunos 

entrem com suas bolsas e mochilas, o que já foi um ponto de reclamação no 

passado.  As tratativas de reclamações de cliente terão novas abordagens a partir 

da nova certificação da ISO. O foco no usuário terá novas diretrizes e será ainda 

mais personalizado. A Universidade Belas Artes é consciente de que o aluno é sua 

maior prioridade e a confiança que conquista é o bem mais precioso da instituição. 
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Figura 11: Entrada da Universidade com monitoramento. Fotografia: Edi Fortini 

 

O Campus da Vila Mariana também conta com uma biblioteca infantil 

multilíngue aberta à comunidade com empréstimo de obras. O acervo já conta com 

mais de 10 mil títulos entre livros, e gibis de vários idiomas e é atualizado 

constantemente entre compras da instituição e doações da comunidade.  Esta 

biblioteca existe desde 2009 e também conta com uma sessão especial para jovens. 

Além do acervo, há diversas atividades para crianças, que incluem cursos, 

brincadeiras, oficinas e conversas, todas mediadas por uma equipe especializada. 
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Figura 12: Visão geral da biblioteca infantil multilíngue. Fotografia: Edi Fortini 

 
 

6 Considerações finais 
 

Diariamente a atual sociedade convive entre diversos serviços e produtos que 

são ofertados o tempo todo por diferentes tipos de mídias, tais como jornal, 

outdoors, internet, televisão. A escolha de quais produtos ou serviços adquirir se 

tornou um processo complexo e a decisão de compra do usuário tomou uma grande 

relevância. A questão do bom atendimento ao cliente é sempre relatada como 

essencial, mas são poucas as instituições que realmente aplicam as boas práticas 

em seu dia-a-dia e têm uma equipe focada em procedimentos para tal gestão. 

Fidelizar um cliente já não é mais o suficiente, é preciso garantir que seu serviço se 

destaque entre seu público.  

Muitas são as práticas para manter o cliente mais próximo, abordagens e 

metodologias que podem facilitar o processo entre a entrada da opinião do usuário e 

as ações necessárias para que essa relação se fortaleça. A questão prioritária desta 

abordagem é: as instituições estão realmente ouvindo o que seu usuário tem a dizer 

e se adaptando às suas necessidades?  
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Seja se adequando à normalização da NBR ISO 9001:2015 ou adotando uma 

metodologia como a implementação de práticas de UX em seu ambiente, ambas as 

práticas são válidas e poderão até se complementar em sua premissa mais 

importante, que é a de garantir o foco na satisfação do usuário, pois uma vez que 

suas opiniões e necessidades sejam atendidas, assim se dará a eficácia da sua 

oferta e a adequação ao público. Qualquer que seja a prática adotada, o 

fundamental é sempre ouvir o que o usuário tem a dizer através dos diversos canais 

de comunicação, filtrar sugestões e críticas, adaptar o modelo de oferta de serviços 

e estar sempre um passo a frente, de forma que ações sejam vistas da forma mais 

natural e confortável. 

O serviço de informação que se comunica e interage com seu público de 

forma eficaz, resgata suas necessidades e as transformam em ações, certamente se 

destacará como serviço de referência. Além disso, um serviço de informação 

organizado e com suas metodologias e processos bem definidos, estará preparado 

para quaisquer avaliações ou padronizações que poderão ser requeridas, garantindo 

assim um modelo comprovado de excelência para enfrentar os desafios crescentes 

que surgem em função dos cenários cada vez mais complexos e competitivos. 
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