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Resumo: O QFD é um método que comprovadamente auxiliar o desenvolvimento de novos 
produtos. Entretanto, as empresas têm tido dificuldades na sua aplicação o que tem 
desmotivado o seu uso. Neste artigo são apresentadas as etapas iniciais para dar suporte ao 
desenvolvimento do modelo sistêmico de aplicação do QFD que minimize suas dificuldades. 
Estas etapas são: análise do resultado de uma pesquisa de campo realizada com empresas 
usuárias do QFD; análise da literatura sobre dificuldades de aplicação, pré-requisitos e 
recomendações para o uso do QFD e revisão dos dados de entrevistas em empresas que usam 
o método, realizadas anteriormente pelos autores. Os resultados da análise da literatura do 
presente trabalho identificaram como principal pré-requisito da aplicação do QFD o apoio 
da alta administração, sendo que este pré-requisito também se destaca como dificuldade do 
uso do QFD quando este não é atendido. Com a pesquisa de campo foi possível identificar 
algumas resistências e dificuldades iniciais ao uso do método que devem ser considerados. O 
trabalho concluiu que, com os resultados desta etapa, será possível o desenvolvimento do 
modelo sistêmico de aplicação do QFD. 
Palavras-chaves: QFD; Expectativas dos usuários do QFD; Resultados da aplicação do 
QFD. 

1. Introdução 
 

O QFD (Desdobramento da Função Qualidade) é um método que auxilia o 
desenvolvimento de produtos e serviços, pois identifica os requisitos prioritários dos clientes 
e os traduz em especificações mensuráveis, para cada etapa do projeto até o produto final. 
Entretanto, como verificado na literatura, as empresas tem tido dificuldades na aplicação do 
método. Essas dificuldades envolvem a falta do apoio da alta administração, falta de recursos 
e treinamento no seu uso, o tamanho das matrizes e dificuldades de se desdobrar os requisitos 
dos clientes em características técnicas do produto, dentre outras (BOUCHEREAU & 
ROWLANDS, 2000b; GOVERS, 2001; MARTINS & ASPINWALL, 2001; MIGUEL, 2003; 
GINN & ZARIR, 2005). Estas dificuldades têm desmotivado o seu uso e, por esta razão, 
torna-se importante desenvolver meios para minimizar as dificuldades de aplicação do 
método, permitindo às empresas usufruírem de todos os seus benefícios. 

Como ponto de partida, um projeto de pesquisa mais abrangente pretende utilizar o 
método AD (Axiomatic Design) para desenvolver um modelo sistêmico de aplicação do QFD, 
que minimize suas dificuldades. Neste artigo são apresentadas as etapas preliminares para dar 
suporte à aplicação do AD. Estas etapas são: análise do resultado de uma pesquisa de campo 
realizada com empresas usuárias do QFD, para verificar as expectativas na aplicação do 
método; análise da literatura sobre dificuldades de aplicação, pré-requisitos e recomendações 
para o uso do QFD, com o objetivo de identificar as principais dificuldades a serem 
minimizadas, soluções já existentes na literatura para resolvê-las e quais são os pré-requisitos 
de aplicação do QFD que devem ser considerados durante o desenvolvimento do modelo 
sistêmico e revisão dos dados de entrevistas em empresas que usam o método, realizadas 
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anteriormente pelos autores. Essa revisão de dados brutos de entrevistas feitas anteriormente 
busca identificar as expectativas de aplicação e dificuldades no seu uso. 

Na pesquisa de campo foi enviado um questionário, com 17 questões para 21 empresas 
que já haviam utilizado o QFD. Retornando os questionários, estes foram codificados e então 
tabulados e analisados na planilha eletrônica do Excel®. As informações da literatura 
pesquisada foram organizadas utilizando o diagrama de afinidades e o diagrama em árvore, 
para facilitar a posterior consulta e análise dos dados. Mais detalhes metodológicos são 
apresentados a seguir. 

 
 

2. Métodos e técnicas adotados 
 

Para desenvolver o modelo de aplicação do QFD que minimize ou elimine algumas 
das dificuldades do seu uso é necessário identificar: quais são as dificuldades prioritárias que 
o modelo deve considerar; quais são os pré-requisitos do uso do QFD que, quando não 
atendidos, geram algumas destas dificuldades; se já existe na literatura soluções individuais 
para estes problemas e como estas soluções podem ser incorporadas ou consideradas no 
modelo desenvolvido. Finalmente, é necessário também identificar quais são as expectativas 
que o usuários tem ao aplicar o método de modo a identificar resistências à aplicação e outras 
dificuldades do uso do QFD que devem também serem consideradas. Para isto, estão sendo 
realizadas as seguintes atividades: 

a) Revisão de literatura sobre o QFD e análise das dificuldades de aplicação, pré-requisitos e 
recomendações para o seu uso, com a aplicação do método do diagrama de afinidades e 
diagrama em árvore, para organizar os dados; 

b) Identificação das expectativas, dificuldades e atributos no uso do QFD, realizando uma 
revisão dos dados de entrevistas em empresas que usam o método, realizadas 
anteriormente pelos autores em adição ao desenvolvimento de uma pesquisa de campo 
(via questionário) com empresas que utilizam o método; 

c) Aplicar o método do Projeto Axiomático (AD – Axiomatic Design) para desenvolver o 
modelo com os dados coletados nas atividades anteriores. Esta etapa será realizada após a 
conclusão das atividades (a) e (b) e, portanto, fora do escopo do presente trabalho. 

 

2.1. Métodos adotados na pesquisa bibliográfica 
 

Na pesquisa bibliográfica utilizou-se as quatro etapas descritas por Marconi & Lakatos 
(2002): identificação, localização, obtenção e cadastramento das fontes bibliográficas 
(denominado pelas autoras de fichamento). Para a identificação e localização dos textos 
utilizou-se consulta via internet a base de dados dos periódicos disponibilizadas pela CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior): ACM, ACS, AIP, 
Balackwell, Cambridge University Pres, Emerald, Gale, HighWire Press, IEEE, Nature, 
OECD, OVID, Oxford University Press, ProQuest, Sage, SciELO, Science Direct Online e 
Wilson, além de visita a sites de bibliotecas, CD-ROM de congressos e visita a bibliotecas. 
Para a análise aprofundada da pesquisa bibliográfica foram consideradas as pesquisas 
publicadas entre 2000 a 2005 em periódicos, totalizando 131 artigos sobre o QFD. 
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Nos fichamentos foram separadas informações de interesse sobre o QFD com o 
objetivo de facilitar o posterior uso do diagrama de afinidades e diagrama em árvore. Para 
isto, os fichamentos foram realizados no Excel®. O uso do diagrama de afinidades e o 
diagrama em árvore teve como objetivo organizar os dados dos artigos e agrupá-los de forma 
hierárquica considerando: escopo dos trabalhos; definição do QFD; dificuldades de aplicação; 
benefícios de aplicação; pré-requisitos para uso do método e, finalmente, recomendações para 
a aplicação do QFD. Assim, foi criado um diagrama para cada conjunto de dados 
considerados (por exemplo: um diagrama para dados sobre dificuldades de aplicação), de 
modo a facilitar a sua análise. Essa organização é base para o uso do método AHP (Analytical 
Hierarchy Process) visando identificar os itens mais importantes os quais devem ser 
analisados com mais atenção durante o desenvolvimento do modelo sistêmico. Para facilitar a 
aplicação proposta todos os diagramas foram também realizados no Excel®. 

 
 

2.2. Método do projeto axiomático 
 

Como apontado anteriormente, para desenvolver o modelo de aplicação do QFD será 
utilizado o método do Projeto Axiomático (AD – Axiomatic Design) desenvolvido por Suh 
(1990). A escolha deste método é fundamentada nas suas características de sempre buscar 
desenvolver a melhor solução para um problema proposto. Segundo Suh (1990), a solução 
mais simples para resolver o problema proposto é a melhor solução pois, segundo o autor, 
quanto mais complexa for a solução, menos eficiente ela será. 

Para se iniciar a aplicação do Projeto Axiomático com o objetivo de desenvolver um 
modelo genérico de implantação do QFD, deve-se primeiro definir o Domínio do Cliente 
(Customers Atributes), que compreende os atributos que o usuário do QFD tem para o seu 
uso. Deste modo, não se pode partir inicialmente do princípio de que reduzir as dificuldades 
de aplicação do QFD faz parte dos atributos dos usuários para aplicar o método (pressuposto 
da pesquisa), sem antes fazer uma investigação que demonstre este fato. Para realizar esta 
verificação e afim de identificar outros atributos dos clientes, foram considerados os seguintes 
dados coletados: a própria pesquisa bibliográfica descrita no item anterior e análise das 
transcrições de entrevistas realizadas anteriormente, em empresas de referência na aplicação 
do QFD, sendo os resultados principais apresentados por Carnevalli & Miguel (2003). 
Entretanto, os estudos de casos anteriores faziam parte de um projeto de pesquisa que tinha 
outro enfoque. Por esta razão, foi necessário realizar uma “nova” pesquisa de campo, com o 
objetivo de identificar novos atributos dos clientes (aqui considerados como usuários do 
QFD). 

 
 

2.3 Pesquisa de campo 
 

Na pesquisa de campo, a amostra foi composta por empresas que participaram de uma 
pesquisa tipo survey, sobre o uso do QFD nas 500 maiores empresas do Brasil por vendas 
(CARNEVALLI et al., 2004). 

Para coletar os dados da presente pesquisa de campo optou-se pelo uso de um 
questionário. Os questionários foram enviados via correio eletrônico ou correio; buscou-se 
sempre o envio via e-mail, quando possível. Para isto, as empresas também foram 
previamente consultadas sobre qual seria a sua preferência para responder o questionário. Em 
metade das consultas o e-mail da pessoa que respondeu o questionário do trabalho anterior 
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estava desatualizado ou a empresa preferia receber o questionário impresso. Nestes casos, o 
questionário foi encaminhado via correio. 

Nesta pesquisa de campo, foram também realizados dois pré-testes. No primeiro pré-
teste verificou-se a necessidade de detalhar e especificar mais as questões. Por esta razão, foi 
necessário realizar um segundo pré-teste. Com os resultados do segundo pré-teste foi 
desenvolvida uma nova questão e melhorado o enunciado de três questões que ainda geravam 
algumas dúvidas para os respondentes. Com as alterações, o questionário atingiu a sua versão 
final com 17 questões. Nesse levantamento, as questões fechadas não foram codificadas, 
sendo diretamente tabuladas na planilha eletrônica do Excel®. As questões abertas foram 
codificadas, visando analise posterior. A seguir são apresentados os resultados preliminares 
desta pesquisa. 

 
 

3. Resultados 
 

Na seqüência, são apresentados separadamente os resultados da pesquisa bibliográfica, 
da análise das entrevistas e os resultados parciais da pesquisa de campo. 

 
 

3.1. Resultados da pesquisa bibliográfica 
 

Como apresentados anteriormente, os dados sobre o QFD presentes nos 131 artigos de 
periódicos foram analisados, organizados e agrupados de forma hierárquica pelo uso do 
diagrama de afinidades e o diagrama em árvore. Com esta análise verificou-se o que segue:  

a) Na maioria dos artigos, os autores definem o QFD descrevendo a matriz da qualidade ou 
as atividades e objetivos definidos nesta matriz (em mais de 39% dos casos). Somente 
pouco mais de 9% dos casos apresentam uma definição completa do método envolvendo o 
QD (Desdobramento da Qualidade) e o QFDr (Desdobramento da Função Qualidade no 
Sentido Restrito). O QD envolve todas as matrizes realizadas no QFD para identificação 
das necessidades dos clientes e desdobrá-las até o produto final e o QFDr realiza o 
desdobramento das funções de trabalho necessárias para atingir a qualidade do produto 
(OHFUJI et al. 1997). A definição do método apenas em relação a características da 
matriz da qualidade pode estar influenciando os usuários do QFD, que podem esta apenas 
considerando o seu uso para a definição dos requisitos prioritários dos clientes e a sua 
tradução em especificações do projeto de produto.  

b) Sobre os benefícios da aplicação do QFD, foram identificadas 221 citações que, após a 
organização dos dados, verificou-se que mais de 81% são referentes a benefícios 
intangíveis do método e apenas pouco mais de 18% eram sobre benefícios tangíveis, 
indicando que este segundo tipo é pouco freqüente nas aplicações do QFD. Estes dados 
também foram organizados em: benefícios tangíveis referentes à melhoria do projeto (por 
exemplo: redução do tempo de projeto, como destacado por BOUCHEREAU & 
ROWLANDS (2000a)); benefícios tangíveis fora do projeto (por exemplo aumento da 
receita, conforme KARSAK et al. (2002)); benefícios intangíveis referentes à melhoria do 
projeto (por exemplo: melhorar a comunicação da equipe conforme indicado por JUSSEL 
& ATHERTON (2000)); benefícios intangíveis fora do projeto (por exemplo: aumento da 
satisfação dos clientes, de acordo com GONZÁLEZ et al. (2004b)). Verificou-se também 
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que os benefícios relacionados com a melhoria do projeto são os mais freqüentes, seja 
tanto no caso dos tangíveis como nos intangíveis. 

c) Sobre os pré-requisitos do QFD foram identificadas 43 citações verificando-se, com a 
organização dos dados pelo diagrama de afinidades e pelo diagrama em árvore, que o 
apoio da alta administração e a necessidade de suporte e recursos para a equipe do método 
são os mais importantes na implantação do QFD. Pode-se considerar que os demais 
requisitos estão indiretamente ligados a estes dois tais como: “dar tempo para a equipe 
realizar seus trabalhos” (MIGUEL, 2005), “desenvolver os processos internos e estratégia 
da empresa” e “definir como os dados de entrada serão corretamente utilizados e 
identificados para o QFD” (POLITIS, 2005), dentre outros. Isto era esperado, pois o QFD 
gera alterações no modo de se trabalhar dentro das empresas sendo necessário apoio da 
alta administração e de recursos para que o método possa ser aplicado. 

d) Na análise da literatura foram identificadas 161 citações sobre dificuldades de aplicação 
do QFD. Com a organização dos dados pelo diagrama de afinidades e pelo diagrama em 
árvore, verificou-se que as dificuldades por falta de apoio da alta administração, de 
recursos, falta de conhecimento no QFD (GINN & ZAIRI, 2005) e de treinamento 
(KENGPLO, 2004) são os principais grupos identificados. Deste modo, a resolução destes 
quatro grupos eliminaria ou reduziria a maior partes das dificuldades do uso do QFD. 

e) Sobre as recomendações para ajudar na aplicação do QFD também foram identificadas 
162 citações. Com a organização dos dados pelo diagrama de afinidades e pelo diagrama 
em árvore, verificou-se que no segundo nível do diagrama em árvore, os principais 
agrupamentos estão relacionados a recomendações para a implantação do método (grupo 
formado por mais de 12,9% das citações), para a equipe do QFD (mais de 9,2% das 
citações ) e com as etapas da matriz da qualidade (mais de 55,5% das citações). Deste 
modo, verifica-se que a maioria das recomendações está relacionada a atividades 
realizadas na construção da matriz da qualidade, como ajudar na análise dos requisitos dos 
clientes (por exemplo uso do modelo de Kano nesta etapa, conforme SHEN et al. (2000); 
definir o grau de importâncias destes requisitos (por exemplo aplicar os números fuzzy 
triangulares conforme proposto por CHAN & WU (2005), dentre outros. Duas tendências 
que tem surgido como recomendação nos trabalhos sobre o QFD, a serem analisadas e 
consideradas são a utilização da lógica Fuzzy e do método AHP separadamente, juntos ou 
com outros métodos e ferramentas, dentro da matriz da qualidade, para realizar algumas 
etapas da elaboração desta matriz. 

 

3.2 Análise dos dados das entrevistas realizadas anteriormente 
 

Em um estudo anterior (CARNEVALLI & MIGUEL, 2003), foram realizadas 
entrevistas em quatro empresas de referência no uso do QFD de diversos setores industriais 
(empresa do setor de alimentos; embalagens; de máquinas e equipamentos; e automobilística). 
Naquela pesquisa foram identificadas as seguintes expectativas dos usuários do QFD quando 
iniciaram a aplicação do método: “auxiliar no processo de desenvolvimento de produtos”, 
“identificar e interpretar as necessidades dos clientes e a traduzi-las em especificações de 
projetos”, “tornar-se líder no desenvolvimento de produtos”, “desenvolver um produto que 
atenda vários dos seus mercados pelo mundo” (sendo estes dois últimos mais relacionados 
com expectativas da alta administração da empresa). Em um caso, a expectativa indica a 
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existência de dúvidas se o método gerará bons resultados, mostrando uma certa desconfiança 
na sua eficácia. 

Partindo do presente trabalho, uma nova análise mais detalhada dos dados das 
entrevistas indicou outras expectativas dos usuários do QFD não apresentadas em Carnevalli 
& Miguel (2003), a saber: “entender as correlações das características de qualidade com os 
processos produtivos e os seus efeitos no produto final”, “democratizar o conhecimento de 
desenvolvimento de produto pela empresa”, “contribuição do QFD para garantir a qualidade 
do produto”; “contribuição do QFD para diminuir os riscos do projeto”, a partir do momento 
que a empresa identifica os requisitos dos clientes e as características da qualidade prioritárias 
para atendê-los (sendo estas duas últimas mais relacionadas com expectativas gerenciais ao 
aplicar um método). 

Deste modo, verifica-se que as expectativas dos usuários do QFD estão associadas aos 
benefícios da aplicação do método.  

Também foi identificada uma dificuldade a ser superada, segundo uma das empresas. 
Tanto a diretoria como os funcionários tem um primeiro impacto (negativo) ao visualizar pela 
primeira vez uma matriz do QFD. Segundo o entrevistado, “as pessoas se assustam com a 
matriz e os símbolos das correlações, por não saberem os seus significados, prejulgando o 
método como complicado, antes de receberem uma explicação”. 

 
 

3.3. Resultado da pesquisa de campo 
 

Com o objetivo de identificar expectativas dos “clientes” do QFD foram enviados 
questionários para 21 empresas que utilizavam o método. Como esta pesquisa foi realizada 
em empresas, foram considerados como “clientes” do QFD (ou usuários do método): a equipe 
que o aplica e seus líderes de projeto, os gerentes funcionais que não fazem parte da equipe, 
mas coordenam o pessoal dos departamentos envolvidos, e a alta administração da empresa. 

Os resultados parciais da pesquisa de campo indicam um índice de retorno de 33,3% 
(7 empresas) o que é acima do índice de 25% citados por Marconi & Lakatos (2002) para 
questionários via correio (apesar da amostra ser relativamente pequena). O uso do correio 
eletrônico para o envio de metade dos questionários melhorou o índice de retorno. Em 50% 
dos casos, o questionário foi encaminhado via correio pois não se tinha atualizado o e-mail de 
contato da empresa ou a empresa preferia receber o questionário impresso. Além das 7 
empresas que responderam o questionários, 4 empresas entraram em contato com a equipe de 
pesquisa informando que não iriam participara deste estudo por não utilizarem mais o método. 
Esse pode ser um ponto importante para investigações futuras. 

Sobre os respondestes do questionário, verificou-se que eram formados por pessoas 
que tiveram diferentes contatos com o método podendo assim indicar diferentes expectativas 
da empresa. Estas pessoas haviam participado do QFD como membro das equipes, líder desta 
equipe, responsável pelo treinamento em QFD ou como facilitador que dava apoio à 
aplicação. 

Sobre as expectativas que os respondentes tinham em relação à introdução do QFD 
pela primeira vez na empresa, verificou-se que metade deles esperavam encontrar 
dificuldades na introdução deste método, e um deles era cético não acreditando que o método 
geraria bons resultados. Deste modo, o método já era considerado difícil de implantar 
(introdução) mesmo antes do início da sua implantação, o que desmotiva a sua aplicação. 

Perguntado se o respondente sentiu alguma preocupação quando a empresa resolveu 
adotar este método, verificou-se que a maioria respondeu sim, pois consideravam o QFD 
muito complicado ou muito trabalhoso de ser utilizado. Mais uma vez, verifica-se que as 
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pessoas já tem formada uma opinião negativa deste método antes de conhecê-lo. Este fato 
pode desmotivar a sua introdução. Uma empresa relata a existência de resistência de certos 
setores pela introdução do QFD por não ter sido realizada pelo processo top-down, 
comprovando a importância do apoio da alta administração como pré-requisito do uso do 
método. 

Sobre quais eram as expectativas do respondente em relação ao uso do QFD no 
cotidiano da empresa após a conclusão da implantação, destacaram-se as expectativas de ser 
um método difícil de se utilizado no dia a dia. Entretanto, alguns respondentes não tinham 
esta expectativa e esperavam poder aplicar o método de forma ampla em vários dos seus 
projetos, de modo a atingirem os benefícios do uso do QFD no cotidiano da empresa. 

Sobre quais eram os benefícios do uso do QFD que eram esperados, destacaram-se os 
relacionados com: o aumento da confiabilidade, da satisfação dos clientes e da capacidade de 
traduzir os requisitos dos clientes para o projeto. 

Em relação às expectativas dos gerentes funcionais na introdução do QFD pela 
primeira vez na empresa, apenas 4 empresas responderam esta questão, apresentando 
resultados dispersos. Entretanto, pode-se verificar uma pequena tendência destes gerentes 
terem uma expectativa positiva em relação ao método. 

Poucas empresas responderam a questão sobre expectativas que os gerentes funcionais 
tinham sobre o uso do QFD no dia a dia da empresa. Nesta questão se destaca a espera de 
resultados positivos com o uso do método, o que sugere uma leve tendência destes gerentes 
terem menos resistência ao uso do QFD quando comparados com a equipe que o aplica. 

Sobre os benefícios do uso do QFD esperados pelos gerentes funcionais, se destacam-
se: aumento da confiabilidade e o entendimento das informações do mercado e da empresa. 

Em relação a quais eram as expectativas que a alta administração tinha, quando 
decidiu pelo uso do QFD, sobre os recursos necessários para introduzir o método na empresa 
verificou-se que somente quatro empresas responderam esta questão. Duas empresas 
apresentaram os recursos fornecidos pela alta administração, como por exemplo tempo de 
treinamento, mas não indicaram se eles estavam dentro da previsões da alta administração. 
Em um caso a empresa não tinha esta previsão, sendo que os recursos foram fornecidos 
conforme o necessário. Deste modo, conclui-se que as empresas não tem uma previsão dos 
recursos necessários para aplicar o QFD. Na análise dos dados da literatura verificou-se que a 
falta de recursos é uma das dificuldades encontradas no uso do QFD. 

Em relação às expectativas sobre os resultados esperados pela alta administração, 
poucas empresas responderam esta questão (apenas três delas) sendo que os resultados 
esperados eram: reduzir o tempo de projeto, os custos, melhorar a comunicação e o 
entendimento das informações do mercado, aumento da satisfação e retorno do investimento. 

Os respondentes do questionários também foram questionados se, após a introdução e 
a utilização do QFD no cotidiano da empresa, as expectativas haviam sido confirmadas. A 
resposta foi sim para as dificuldades esperadas tanto na introdução quanto na aplicação no 
cotidiano, pois é um método complexo e necessita do comprometimento das pessoas 
envolvidas com a aplicação para se ter sucesso. Verificou-se que os benefícios intangíveis e 
alguns benefícios tangíveis do QFD foram atingidos comprovando a importância do uso do 
método. De forma geral, os resultados das aplicações do QFD têm satisfeito as empresas que 
participaram da pesquisa. Entretanto, para incentivar o seu uso é necessário reduzir as 
dificuldades de introdução e de aplicação no cotidiano. O uso do QFD no cotidiano da 
empresa é um dos seus atributos identificados neste estudo mas, para atendê-lo, também é 
necessário reduzir as dificuldades do uso do QFD. Deste modo, verificou-se que reduzir as 
dificuldades do uso do QFD também faz parte dos atributos dos clientes (usuários do 
método), justificando assim a aplicação do AD com este objetivo, sendo esta a próxima etapa 
desta pesquisa. 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
8 

4. Conclusões 
 

Verificou com a revisão bibliográfica que a literatura apresenta uma tendência de 
limitar a definição do QFD em características da matriz da qualidade o que pode estar 
influenciando a aplicação do método, podendo, em alguns casos, limitar a aplicação do QFD a 
matriz da qualidade. Sobre o tipo de benefícios que o método gera, verificou-se que os 
tangíveis são poucos citados na literatura o que indica que são menos freqüentes nos 
resultados quando comparados com os benefícios intangíveis. A análise da literatura também 
indicou a necessidade de buscar meios de resolver dificuldades relacionadas com falta de 
apoio da alta administração, de recursos e de treinamento, pois estes geram a maior partes das 
dificuldades do uso do QFD. Em relação às recomendações encontradas na literatura para 
reduzir as dificuldades de aplicação, estas são mais relacionadas às etapas da matriz da 
qualidade. 

Com a análise dos resultados das entrevistas feitas no passado, verificou-se que as 
expectativas dos clientes estão associadas aos benefícios da aplicação do método. Em relação 
a pesquisa de campo, verificou-se que a maioria das empresas tinha como expectativas que o 
método fosse de difícil de implementação e aplicação, o que se confirmou, prejudicando o 
atributo do cliente de aplicar o método no cotidiano da empresa e em vários projetos 
diferentes. Deste modo, verificou-se que reduzir as dificuldades do uso do QFD faz parte dos 
atributos dos clientes (pressuposto da pesquisa), pois ajuda a atender o atributo aplicar o 
método no cotidiano organizacional, justificando a aplicação do AD com este objetivo, dando 
então continuidade da presente pesquisa. 
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