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Resumo 

A análise de metodologias que sirvam de apoio às empresas envolvidas em desenvolvimento de produto 

tem-se tornado um assunto de grande importância ao longo dos últimos anos. Com a crescente competição 

entre produtos no mercado devido à grande oferta existente, torna-se vital para as empresas entregarem um 

produto que preencha os requisitos do cliente de uma forma convincente e eficiente de forma a assegurarem 

uma posição sólida junto ao cliente.  

A casa da qualidade é uma das ferramentas da metodologia Quality Function Deployment (em português 

designada por desdobramento da função qualidade) que permite executar uma análise concreta a vários 

critérios relacionados com as necessidades do cliente e com as características técnicas de um produto. A 

casa da qualidade reúne numa matriz os requisitos esperados pelo cliente (whats), as características técnicas 

(hows) e uma matriz de correlações onde são evidenciadas as relações entre os whats e os hows. A partir 

da análise desta matriz é possível calcular pontuações para o desempenho de um produto junto ao cliente 

assim como para os produtos concorrentes, calcular pontuações para todos estes produtos tendo em 

consideração as respetivas características técnicas, e assim, concretizar uma análise da qualidade do produto 

relativamente a outras empresas rivais que disponibilizem um produto semelhante no mercado. Com a casa 

da qualidade é ainda possível fazer um planeamento prévio de recursos necessários para o desenvolvimento 

do produto com o intuito de melhorar a utilização de recursos da empresa ao mesmo tempo que permite 

entregar um produto que satisfaça as necessidades do cliente 

Após uma análise detalhada da literatura acerca da casa da qualidade foram identificados alguns erros 

metodológicos sob o ponto de vista da análise multicritério, nomeadamente, no que diz respeito à utilização 

de escaldas ordinais como escalas cardinais e na atribuição direta de pesos aos requisitos do cliente durante 

a aplicação da metodologia da casa da qualidade. 

Assim, este trabalho foca-se na eliminação dos erros metodológicos, evidenciados anteriormente no uso 

da casa da qualidade, utilizando a abordagem MACBETH de análise multicritério de apoio à decisão. Esta 

abordagem tem como principal intuito tornar a casa da qualidade uma ferramenta de apoio à decisão 

ajustada, e que reflita de forma autêntica as necessidades do cliente, permitindo assim, priorizar de uma 

forma mais correta as características fundamentais de um produto para satisfazer as necessidades do 

consumidor.  

 

 

Palavras-chave: Qualidade, Quality Function Deployment, “voz do cliente”, desenvolvimento de 

produtos, casa da qualidade, avaliação multicritério, MACBETH.  
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Abstract 

The analyses of methods that serve as a support for companies, involved in the development of products as 

became a matter of great importance over the last few years. With the growing competition between 

products on the market due to the great offer that exists, it became vital for companies to deliver a product 

that fulfills the client’s requisites in a convincing and efficient fashion in order to assure a strong position 

to its clients. 

 The house of quality is one of the tools of the method Quality Function Deployment that allows 

the execution of a concise analyses of several criteria related to the needs of the client and the product’s 

technical characteristics. The house of quality groups into a matrix the expected requisites of the client 

(whats), the technical characteristics (hows) and a correlation matrix where the relationships between whats 

and hows are made apparent. From the analysis of this matrix it’s possible to calculate the score of 

performance of a product for the client and for the competitor products as well, calculate scores for all these 

products considering the corresponding technical characteristics, as to carry out an analysis of the quality 

of one product to the rival companies that make available a similar product on the market. With the house 

of quality, it is also possible to make a forecast of the necessary resources for the development of a product 

with the purpose of improving resource utilization within the company while delivering a product that 

meets the client’s needs. 

 After a detailed analysis of the literature about the house of quality, there were identified some 

methodologic errors within the multicriteria analyses, namely regarding the use of ordinal scales as cardinal 

scales and with the direct attribution of weights to the requisites of the client, during the application of the 

house of quality methodology.  

 Therefore, this work focuses on the elimination of methodologic errors, previously identified in 

the use of the house of quality, using the MACBETH approach of multicriteria decision analysis. This 

approach has as its primary goal transforming the house of quality into a tool for support in adjusted 

decision, that reflects the needs of the client in an authentic way, therefore allowing to correctly prioritize 

the fundamental characteristics of a product to satisfy the needs of the consumer 

 

 

 

 

Keywords: Quality, Quality Function Deployment, Customer’s voice, product development, house of 

quality, multicriteria analysis, MACBETH 
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Capítulo 1 - Introdução 

1.1 Enquadramento do problema 

Numa atualidade que se caracteriza pela forte competitividade empresarial, pela incerteza da posição no 

mercado associada ao rápido crescimento de várias empresas, bem como a grandes variações na procura de 

produtos causada pela diversa oferta disponível em cada sector, as empresas procuram estabelecer uma 

posição sólida e duradoura no mercado. Hoje em dia, os clientes encontram-se mais sensíveis a diferentes 

nuances num produto e são atraídos para produtos que satisfaçam as suas necessidades particulares 

(Wheelwright e Clark, 1992). Assim, um dos maiores desafios de design e desenvolvimento de produto nas 

empresas atuais consiste em interpretar as expectativas do cliente de forma mensurável e, não ambígua, 

com o intuito de as aliar com as especificações técnicas do produto a desenvolver. Ao conhecer de uma 

forma detalhada a procura dos clientes, as suas necessidades bem como ter a perceção que as mesmas estão 

em constante mudança, permite à empresa identificar os requisitos base para o processo de design e 

desenvolvimento de um produto. Assim, é possível delinear estratégias eficazes de design e 

desenvolvimento (produção) que permitam entregar um produto de qualidade, que satisfaça as expectativas 

do mercado, isto é, que vá de encontro à “voz do cliente”.  A perceção das necessidades do cliente e a sua 

satisfação por parte da organização torna-se, assim, uma vantagem competitiva, que permite à empresa 

manter ou aumentar a sua posição no mercado relativamente a competidores (Yang e El-Haik, 2003). 

Um dos pontos críticos é, então, compreender qual é o conjunto de requisitos e expectativas do cliente 

relativamente a um produto e definir o nível da qualidade do mesmo. No entanto, qualidade é um conceito 

complexo, no sentido em que não tem uma existência física mensurável e, portanto, a perceção da qualidade 

difere de contexto para contexto, de produto para produto e de pessoas para pessoas.  

Neste contexto, uma das metodologias que permite avaliar o nível de qualidade de um produto consiste 

na Quality Function Deployment (QFD), em português designada como desdobramento da função 

qualidade. A QFD é uma ferramenta que permite relacionar a lista de necessidades, requisitos e 

expectativas dos clientes com especificações técnicas do produto e, posteriormente, a informação recolhida 

pode ser sistematizada em forma de matriz denominada por house of quality (HOQ), em português 

designada como a casa da qualidade. Nesta matriz é possível analisar quais os requisitos que o cliente 

prioriza, as características técnicas atuais do produto e quais as relações entre ambos. É ainda possível 

estudar o posicionamento do produto relativamente a competidores do mercado e quais são as 

características técnicas ou de engenharia a melhorar com o intuito de acrescentar qualidade ao produto, 

melhorando o seu desempenho global. É ainda possível analisar trade-offs entre certas características do 

produto, isto é, verificar até que ponto é viável e se justifica a nível monetário e tecnológico utilizar recursos 

numa certa característica em detrimento de outra característica e, por fim, que impacto estas alterações 

poderão ter na qualidade global do produto. Através desta metodologia, o processo de desenvolvimento do 

produto tornar-se mais orientando para o cliente, permitindo que os seus níveis de satisfação aumentem, 

levando, em última instância a que empresa alcance uma posição mais competitiva e sólida no mercado 

(Chan e Wu, 2002). 
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1.2 Objetivos e motivação 

O primeiro objetivo desta dissertação consiste em identificar, à luz de uma revisão de literatura, alguns dos 

erros mais comuns cometidos na aplicação metodologia da casa da qualidade nas mais variadas áreas de 

trabalho e desenvolvimento do produto. Se a informação contida na casa da qualidade não for 

suficientemente precisa, os resultados obtidos por esta ferramenta tornam-se pouco expressivos para o 

produto e para a empresa e, consequentemente, para a sua posição no mercado. Assim, é vital que haja um 

conhecimento mais aprofundado das possíveis fragilidades desta metodologia que possam levar à 

deturpação de resultados. Dos erros mais relevantes possíveis de identificar na aplicação deste método, 

dizem respeito às escalas de mensuração utilizadas, isto é, a utilização de escalas ordinais como escalas 

cardinais (Franceschini e Rupil 1999) assim como na atribuição direta de pesos como indicadores de 

importância (Keeney, 1992). Este tipo de inexatidões poderá levar a uma priorização incorreta da análise 

das necessidades do cliente, levando por sua vez, a decisões durante o desenvolvimento do produto que não 

se adaptem à “voz do cliente” e, por isso, não levando à melhoria do produto. Pretende-se ainda investigar 

outras metodologias alternativas à casa da qualidade, evidenciadas na literatura com o intuito de estudar 

diferentes opções para a avaliação do nível da qualidade de um produto.   

Para uma análise mais detalhada da influência deste tipo de erros observados durante a aplicação da 

casa da qualidade, e para eliminar a sua influência, pretende-se definir um método de avaliação 

complementar de entre as alternativas metodológicas encontradas neste trabalho, sendo este, portanto, o 

segundo objetivo. 

Por último, o terceiro objetivo desta dissertação consiste na aplicação da casa da qualidade em conjunto 

com a metodologia complementar escolhida durante esta dissertação, a um caso real de desenvolvimento 

ou melhoramento do produto. O caso a ser estudado consiste na melhoria da qualidade do polo piquet 

masculino de uma marca portuguesa de vestuário casual sport, presente no mercado nacional e com 

presença internacional em diversos países. 

Esta análise pretende focar-se na perspetiva do cliente, comparando o produto escolhido com os 

produtos concorrentes do mercado atual de forma a identificar os aspetos em que este possa ser 

aperfeiçoado, tornando o seu desempenho igual ou superior aos concorrentes. Pretende-se ainda identificar 

os aspetos em que o produto é melhor do que a concorrência e que, por isso, possam ser usados como 

argumentos de venda no mercado, assim como analisar que características não são tão valorizadas na 

perspetiva do cliente. Sendo esta uma valiosa ferramenta para a tomada de decisões, é possível tirar o maior 

benefício desta metodologia para a melhoria do produto em questão de forma a encontrar a melhor 

combinação ao menor custo de produção sendo esta uma das motivações deste trabalho. 

1.3 Fases de desenvolvimento do trabalho 

A primeira fase deste trabalho relaciona-se com a identificação das diferentes áreas de aplicação da casa da 

qualidade no desenvolvimento de novos produtos e melhoria de produtos já existentes no mercado. É assim 

feita uma vasta revisão de literatura com o intuito de conhecer quais são as técnicas utilizadas para a 

construção da casa assim como ferramentas auxiliares utilizadas para a sua construção. São identificados e 

debatidos alguns erros metodológicos encontrados durante a revisão da literatura.  
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Com o intuito de ultrapassar os erros metodológicos encontrados, são descritas outras metodologias 

multicritério encontradas na literatura que podem ser usadas em conjunto com a casa da qualidade e alguns 

casos de aplicação destas metodologias. Das metodologias analisadas, é escolhida a metodologia mais 

conveniente para utilizar com a casa da qualidade para a aplicação ao caso de estudo desta dissertação – 

melhoria do polo piquet – com vista a ultrapassar as fragilidades encontradas na casa da qualidade. 

A segunda fase desta dissertação, consiste em aliar as duas metodologias e aplicá-las à melhoria do polo 

piquet e, por fim, analisar e discutir os resultados que foram obtidos ao aglomerar a casa da qualidade a 

uma metodologia multicritério de apoio à decisão.  

1.4 Organização da dissertação 

A parte remanescente deste documento está organizada da forma que se descreve de seguida. 

• No capítulo 2 será feita uma breve contextualização do tema, breves noções do desdobramento da 

função qualidade e as suas principais vantagens.  

• No capítulo 3 é explicado o caso de aplicação desta dissertação, mais concretamente, o contexto 

da empresa com quem este problema foi desenvolvido assim como também o produto selecionado 

para o estudo. 

• No capítulo 4 apresenta-se a revisão da literatura onde após uma breve introdução de alguns 

conceitos e contextualização é exposta a implementação da casa qualidade por áreas de aplicação. 

Neste capítulo também estão explicados alguns conceitos relativos a escalas e técnicas de 

mensuração assim como as suas limitações. De seguida, são expostos alguns dos erros 

metodológicos comuns encontrados nas aplicações da casa da qualidade na literatura. E, de 

seguida, procede-se a uma investigação de metodologias multicritério de apoio à decisão 

alternativas para serem utilizadas com a casa da qualidade e que permitam colmar os erros 

metodológicos encontrados nesta seção. 

• No capítulo 5 encontra-se explicitada toda a metodologia proposta. Neste capítulo apresenta-se 

uma descrição detalhada de todas as componentes da casa da qualidade e dando alguns exemplos 

de aplicação encontrados na literatura com o intuito de explicar mais pormenorizadamente como 

proceder para a construção da casa. Por fim, apresenta-se como é que a metodologia da casa da 

qualidade pode ser conciliada com a metodologia multicritério escolhida no capítulo anterior. 

• No capítulo 6 encontra-se descrita toda a aplicação da metodologia de analise multicritério 

MACBETH em conjunto com a casa da qualidade no processo de melhoria de um polo piquet 

assim como uma análise à casa da qualidade construída. 

• No capítulo 7 apresentam-se as principais conclusões tiradas desta dissertação assim como 

algumas recomendações finais. 
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Capítulo 2 – Contexto 

2.1 Introdução ao tema  

Neste capítulo apresentam-se várias noções importantes relativas ao conceito de qualidade assim como uma 

análise geral do desdobramento da função qualidade (QFD) e os benefícios da sua aplicação encontrados 

na literatura analisada.  

Govers (2001) menciona que no processo de desenvolvimento de um produto nenhuma questão merece 

mais atenção do que a definição de “produto certo” para o “cliente certo”. Isto significa que é importante 

serem estabelecidos um conjunto de métodos que desempenhem uma função orientadora para as equipas 

envolvidas neste tipo de projetos com o objetivo de especificar a qualidade de um produto nas fases 

primordiais de design e desenvolvimento. Na Figura 1 estão representadas oito dimensões propostas por 

Garvin relativamente à qualidade de um produto que não sendo exclusivas, são complementares e que 

dependem do produto e do tipo cliente. 

 

Figura 1 - As oito dimensões da qualidade propostas por Garvin (1988) 

É preciso ter sempre em consideração que a definição de qualidade não deve ser só tida em conta no 

desempenho do produto, isto é, é necessário ter em conta que não é suficiente responder apenas aos 

requisitos do cliente em termos de especificações técnicas do produto (i.e., qualidade expressa), mas 

também ter em conta que este conceito tem diferentes significados dependendo do estado de ciclo de vida 

do produto ou serviço e ainda que o seu significado abrange outros fatores que são assumidos a priori pelo 

cliente como implícitos no produto ou serviço. Segundo Garvin (1998), existem cinco abordagens possíveis 

para a definição de qualidade. A primeira abordagem transmite o carácter transcendente da qualidade no 

sentido em que “a qualidade não pode ser definida de uma forma precisa”. Apresenta uma segunda 

abordagem baseada no produto sendo, neste caso, a qualidade considerada como uma variável mensurável. 

A abordagem baseada no utilizador tem carácter altamente subjetivo baseado no ponto de vista individual 

do consumidor, sendo por isso, necessário agregar preferências e distinguir os atributos que maximizam o 

grau de satisfação dos consumidores. Segundo Garvin, ainda é possível definir qualidade numa perspetiva 
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de produção do produto sendo aqui identificada a qualidade numa base científica, isto é, onde impera o 

“preenchimento dos requisitos” da forma mais eficiente tendo em conta características de engenharia como 

medição direta de qualidade. Por fim, Garvin considera a quinta abordagem como a que define qualidade 

segundo o custo e o preço, destacando aqui o trade-off entre qualidade e preço.  

O conceito da qualidade é, assim, direcionado para a satisfação total do cliente. Este facto levou à 

necessidade de criação de métodos que consigam avaliar o nível de satisfação do cliente relativamente a 

um determinado produto ou serviço existente com vista à definição de estratégias de desenvolvimento que 

vão de encontro à satisfação máxima do cliente, ou seja, que permitam levar a voz do cliente para o nível 

operacional (Govers, 2001) relacionar as expectativas e necessidades do cliente relativamente a um 

determinado produto com as características técnicas (i.e. de engenharia) do mesmo. Estes métodos podem 

ser aplicados durante o design e desenvolvimento de um novo produto ou para melhoria do nível de 

qualidade de um produto já existente no mercado.  Como afirmado por (Akao. 1998, p.27) “Planning is 

determining what to make: designing is deciding how to make.” Desta forma, para haver um correto 

planeamento do desenvolvimento de um produto é necessário perceber de uma forma clara os requisitos e 

necessidades do cliente para esse produto durante as fases primordiais do projeto, isto é, durante a fase de 

design, para ser, de seguida, priorizadas as características técnicas mais importantes a englobar no produto. 

Tal é possível ao adaptar os requisitos do cliente para uma linguagem de “engenharia” que possa ser 

especifica o suficiente para ser usada durante o processo de desenvolvimento e produção (Akao, 1998). 

2.2 Desdobramento da função qualidade 

Uma das metodologias que permite avaliar o nível de qualidade de um produto consiste na Quality Function 

Deployment (QFD), em português designada como desdobramento da função qualidade. A QFD é uma 

ferramenta que permite relacionar a lista de necessidades, requisitos e expectativas dos clientes com 

especificações técnicas do produto. Este conceito foi implementado por Akao e Mizuno (1967) no Japão 

com o objetivo de desenvolver um método que assegurasse a satisfação do cliente num produto antes da 

sua produção. Em 1972, foi aplicada pela primeira vez pelos Japoneses da Mitsubishi no Kobe Shipyards 

(Chen, 2007). Posteriormente, foi introduzida na Europa e na América no início de 1983, onde teve 

particular adesão devido à competição empresarial com japoneses em empresas como a Ford e a Xerox a 

serem pioneiras deste método para o desenvolvimento dos seus produtos nos países em questão.  

A qualidade de um produto é predominantemente determinada na fase inicial do processo de 

desenvolvimento do mesmo. No caso da metodologia QFD, este parâmetro é determinado pelos requisitos 

do cliente e a sua relação com as características técnicas do produto, levando que estes sejam considerados 

as forças motrizes desta metodologia (Govers, 2001). O objetivo principal desta metodologia consiste no 

desdobramento dos requisitos do cliente (i.e. da “voz do cliente” ou, em inglês, voice of the customer), 

muitas vezes subjetivos, até às especificações técnicas e quantificáveis do produto, de forma a poder 

englobar estas características no produto em questão, e consequentemente, melhorar o seu desempenho 

junto ao cliente. Tem ainda como objetivo implementar essas características do produto identificadas 

previamente como parâmetros de qualidade e de “check points” a realizar durante o processo de produção 

(Revelle et al, 1997).  De uma forma mais detalhada, a metodologia QFD consiste, numa primeira fase, em 

transformar as necessidades do cliente (whats) em características técnicas (hows). Após uma análise dos 
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whats, é estabelecida uma matriz onde são evidenciadas as diferentes características técnicas para alcançar 

esses requisitos, os hows.  Seguidamente, os hows determinados na fase anteriormente descrita, que sejam 

considerados mais importantes (Guinta e Praizler, 1993), serão o input da próxima etapa com o objetivo de 

obter novos hows e assim sucessivamente pelas quatro “casas da qualidade” representadas na Figura 2. 

A metodologia QFD é uma forma direta de ir ao encontro do que os clientes procuram através de um 

sistema lógico onde é possível determinar a melhor forma de satisfazer ou superar essas necessidades tendo 

em conta os recursos disponíveis. É, por isso, importante que o grupo responsável pela análise desta matéria 

seja o mais multidisciplinar possível, envolvendo indivíduos dos mais variados departamentos e áreas que 

trabalhem em conjunto e, com diferentes perspetivas, na procura de caminhos eficientes que levem à 

satisfação total do cliente, assim como na análise de trade-offs relativamente ao design do processo de 

forma a maximizar o desempenho do mesmo, reduzindo variações e desperdícios.  Como resultado, para 

além de melhorar a comunicação entre diferentes departamentos da empresa que assim se focam em 

alcançar o máximo da satisfação do cliente, é possível conceber um produto mais fácil de produzir, menos 

dispendioso e com maior qualidade (Guinta e Praizler, 1993) sendo esta determinada em função da 

qualidade de todos os seus componentes (i.e., casas da qualidade) evidenciados na Figura 2. 

 

Figura 2 - Exemplo do desdobramento de várias "Casas da qualidade” (adaptado de Hauser e Clausing 1988) 

Um dos pontos fortes deste método consiste na determinação e na classificação de características mais 

importantes onde deve ser imposto um melhor desempenho em qualidade, e por consequência, uma ideia 

mais definida de onde a empresa deve implementar mais esforço tecnológico e de gestão de recursos.  O 

resultado final da aplicação desta metodologia é a satisfação do cliente, que é a parte mais importante deste 

processo, resultando no desenvolvimento de um novo produto ou na melhoria de um já existente mais 

próximo do cliente. É, por isso, importante referir que em todas as fases desta metodologia, mesmo as 

relacionadas com o processo e produção, são impulsionadas para alcançar o nível mais alto de satisfação 

total do cliente. De uma forma resumida, a QFD pode ser vista como a resposta às seguintes questões:  

Quais são os atributos que o cliente deseja? Que atributos deve ter esse produto e que recursos devem ser 

usados para provir esse produto ou serviço? Tendo em conta os recursos disponíveis, como é possível 

fornecer da melhor forma o que o cliente deseja? (Praizler e Guinta, 1993). 

A house of quality, (HOQ) em português designada como a Casa da Qualidade, é uma ferramenta de 

sistematização da aplicação da QFD (ver Figura 3). Nesta matriz, é possível identificar os whats pela 

perspetiva do cliente e verificar como estes se relacionam com os hows (características técnicas) a partir de 

uma matriz de relações. Na casa da qualidade, é ainda possível evidenciar o posicionamento do produto em 
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questão relativamente a concorrentes do mercado, mostrando quais são as características técnicas 

necessárias a melhorar para acrescentar qualidade ao produto, tornando-o com um desempenho igual ou 

superior ao produto de concorrentes. Por fim, é possível analisar trade-offs entre certas características do 

produto, isto é, verificar até que ponto é viável e se justifica a nível monetário e tecnológico utilizar recursos 

numa certa característica em detrimento de outra característica e, por fim, que impacto estas alterações p A 

QFD pode ser apresentada sob a forma de quatro matrizes: a matriz da qualidade, a matriz do produto, a 

matriz de processos e a matriz de produção como é ilustrado na Figura 2. 

Este estudo vai debruçar-se essencialmente na primeira matriz, a da qualidade, já que é nesta que são 

estabelecidas as principais relações entre as necessidades do cliente e as características técnicas ou de 

engenharia do produto para a produção do mesmo. As etapas seguintes serão sempre desenvolvidas tendo 

em conta esta primeira matriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Representação geral da casa da qualidade (HOQ) 

2.3 Benefícios da metodologia Quality Function Deployment (QFD)  

Para além da vantagem clara descrita anteriormente relacionada com o facto de a metodologia QFD permitir 

que a voz do cliente não se dissipe durante o processo de desenvolvimento ou melhoramento de um produto 

já existente, tornando assim, o produto final mais próximo das necessidades do cliente, a metodologia QFD 

quando aplicada corretamente apresenta um conjunto de benefícios, tanto a nível interno para a empresa, 

como ao nível da sua posição junto ao cliente, e por consequência, no mercado. 

Tendo em conta a dinâmica interna da empresa, a aplicação da metodologia QFD permite que os vários 

departamentos da empresa comuniquem entre si de uma maneira mais eficiente facilitando o acesso e 

partilha de informação entre as várias áreas constituintes da mesma e, para além disso, a QFD (e.g., a casa 

da qualidade) apresenta uma grande quantidade de informação esquematizada de uma forma clara e concisa 

(Bounchereau e Rowlands, 2000) o que permite o acesso de uma forma compreensível a todos os membros,  

cultivando a melhoria na comunicação e no trabalho de equipa entre os departamentos responsáveis. Esta 

evidência permite à empresa procurar de forma mais direta caminhos de desenvolvimento ou melhoria de 

produto mais eficientes, uma vez que, é mais favorável para uma organização focar-se exclusivamente em 

satisfazer as expectativas (i.e., requisitos) dos clientes interessados em comprar o seu produto ou utilizar o 
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seu serviço. Assim, tendo em conta os recursos e meios disponíveis é possível criar valor no produto, tendo 

em conta um objetivo comum e evidente para todos: a satisfação das necessidades e expectativas do cliente 

(Bergman e KlefsjÖ, 1994).   

De uma perspetiva quantitativa, através da aplicação desta metodologia é possível reduzir custos de 

produção em cerca de 50%, assim como uma redução de tempo de desenvolvimento de produto de cerca 

de 33% (Guinta e Praizler, 1993). No caso das marcas Toyota e a Honda, estas foram capazes de lançar no 

mercado novos produtos a cada três anos e meio em contraste com empresas americanas que apresentavam 

um período de cinco anos para lançar novos produtos no mercado (Guinta e Praizler, 1993). As empresas 

com a implementação desta metodologia conseguiram reduzir as alterações no design dos seus automóveis 

tanto durante a fase de desenvolvimento do produto como após o arranque de produção, levando por isso, 

a um menor período temporal. para desenvolvimento e lançamento no mercado, inferior às restantes 

empresas (ver Figura 4).  No caso da Toyota, esta conseguiu ainda, reduzir em cerca de 60% os custos de 

arranque e de pré-produção após a implementação da QFD (Hauser e Clausing 1987; Chan e Wu 2002). As 

reclamações dos clientes também foram reduzidas para um intervalo de 20% a 50%, o que significa que o 

produto entrava mais rapidamente no mercado com a qualidade assegurada através da recolha da voz do 

consumidor nos passos primordiais de design. (Chan e Wu, 2002). Tendo em conta outro exemplo prático 

que demonstram os resultados desta metodologia, é possível referenciar os clientes da empresa Motorola 

que se encontravam 60% mais satisfeitos com o seu produto e preço depois da aplicação de metodologias 

QFD (Revelle et al., 1997). 

 

Figura 4 - Mudanças no design no sector automóvel japonês (com QFD) face ao americano (sem QFD) (Fonte: 

Hauser e Clausing 1987) 

A metodologia QFD permite identificar mudanças necessárias ao desenvolvimento do produto antes do 

processo de produção, ou seja, previne que sejam gastos recursos valiosos, que ampliam os custos de 

operação e de produção em fases mais adiantadas do processo quando são verificadas alterações essenciais 

para o sucesso do produto, identificando ainda desde cedo pontos-chave onde há maior risco para a empresa 

(i.e., pontos críticos) e, por isso, onde há uma maior necessidade de alocação de recursos disponíveis. Há, 

assim, um maior esforço (monetário, de recursos como por exemplo: materiais e humanos e ainda de tempo) 
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nas fases mais iniciais do processo quando é aplicada esta metodologia com o intuito de incluir todas estas 

questões vitais para o projeto nesta fase primordial. Assim é possível antever cenários e questões pertinentes 

que poderão surgir durante o processo (ver Figura 5). 

 

Figura 5 - Esforço das empresas nas diferentes etapas do desenvolvimento do produto usando QFD e usando 

metodologias tradicionais sem QFD (Fonte: Guinta e Praizler 1993) 

 

Como a QFD reforça a ideia de manter a organização focada no cliente, a satisfação do mesmo é 

melhorada e, no caso de existência de trade-offs durante o processo, estes são decididos em benefício da 

vantagem para o cliente (Guinta e Praizler, 1993).  

Por fim, a partir desta metodologia é possível ter uma visão clara da posição do produto em projeto 

relativamente a competidores diretos no mercado. É possível identificar até que ponto o cliente está 

satisfeito com cada uma das características técnica do produto e quais são os principais critérios onde é 

possível melhorar a qualidade do mesmo tendo sempre em conta, o objetivo final, a maximização do nível 

de satisfação do cliente. 
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Capítulo 3 – Caso de aplicação  

3.1 Introdução  

Neste capítulo é apresentado o caso real de estudo desta dissertação. Este caso está relacionad com uma 

empresa portuguesa com produção em Portugal na área do vestuário. A questão central relaciona-se com a 

melhoria de um dos seus produtos best sellers, o polo piquet, fabricado e presente nas diversas superfícies 

comerciais durante todo o ano. 

3.2. Enquadramento da empresa  

O caso de aplicação para esta dissertação será realizado em parceria com uma marca inserida no mercado 

de vestuário, e nesta dissertação, o produto escolhido para análise foi o polo piquet.  

Ao longo de quarenta anos de atividade no mercado, a marca progrediu e sua expansão foi o resultado 

da crescente necessidade da criação de novas peças de vestuário com características casuais que 

preenchessem essa lacuna no mercado português. Em meados de 2005, com o incremento do número de 

lojas presentes em território nacional, a marca inicia um processo mais robusto e ativo com vista ao 

desenvolvimento do nome da marca em Portugal com o objetivo de aumentar o seu público-alvo. O 

interesse em cultivar e aumentar a produção nacional promovendo o crescimento contínuo de parcerias com 

a indústria nacional, a qualidade das matérias-primas usadas bem como a renovação do conceito de 

comunicação e marketing da marca são os novos pilares estratégicos da marca portuguesa com o objetivo 

de se tornar uma marca de referência no mercado.  

Com vista ao posicionamento e consolidação no mercado português como a única marca casual sport, 

a marca pretende ter um conhecimento mais aprofundado das necessidades e requisitos do cliente atual de 

forma a tornar o seu produto mais próximo da visão do cliente, potenciando a sua posição junto aos mesmos 

aumentando a notoriedade da mesma junto aos clientes habituais como também chegando a novos públicos, 

destacando-se dos seus competidores mais diretos.  

Sendo o sector de vestuário, uma área altamente competitiva e em constante mudança, com o 

surgimento no mercado de mais marcas que levam a uma maior diversidade de produtos, e por 

consequência, de um maior leque de produtos que podem ir ao encontro das necessidades do consumidor, 

a marca pretende aumentar o seu conhecimento relativamente ao que os clientes procuram no produto.  

Introduzido em 1978 na marca, o polo piquet era uma das peças mais procuradas principalmente por 

jogadores de ténis. Geralmente feitos em algodão piquet ou em fibras sintéticas, é uma das peças 

consideradas um clássico no sector masculino.  

A exata origem desta peça não é certa, mas surgiu indubitavelmente ligada ao jogo de polo no século 

dezanove. Mais tarde, e dando mais visibilidade à peça, surgiu o tenista Jean René Lacoste, lançando este 

produto para o mercado como uma resposta a uma necessidade especifica do mesmo: a procura por uma 

peça confortável e funcional que pudesse ser usada na prática desportiva. Os anos seguintes levaram a que 

mais marcas apostassem e reinventassem este tipo de peça tornando-a cada vez mais apelativa para os 

consumidores.  

Neste sentido, tendo em conta os objetivos estratégicos da empresa, e sendo um dos best sellers da 

marca com características muito particulares, surgiu a oportunidade de fazer um estudo mais aprofundado 
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sobre os requisitos e necessidades do cliente relativamente a este produto no mercado português. Este 

estudo tem como principal intuito o aperfeiçoamento da qualidade global do produto do ponto de vista do 

cliente aplicando a metodologia da casa da qualidade. Sendo um dos produtos com fracas oscilações de 

procura no mercado durante todas as estações, isto é, a sua procura é ainda muito significativa nas estações 

mais frias, é por isso, considerado pela marca como “intemporal”. Encontra-se presente nos espaços de 

venda durante todo o ano, não sendo por isso, considerado um produto sazonal. Assim, em conjunto com a 

marca, chegou-se à conclusão que este seria o produto com mais interesse para a empresa para a aplicação 

desta metodologia com o objetivo de melhorar o desempenho do produto junto ao cliente. 
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Capítulo 4 - Revisão Bibliográfica  

Cada vez mais organizações estão interessadas na utilização de diferentes formas de mensurar a satisfação 

do consumidor. Ao ter acesso a este tipo de informação, é possível formular indicadores de desempenho 

relativos aos produtos ou serviços oferecidos junto ao cliente e, assim, usar esses dados como uma 

ferramenta de gestão empresarial. Alcançar a excelência no mercado envolve mais do que um produto de 

qualidade. A qualidade deve ser vista como a base de todo o processo operacional (Yang e El-Haik, 2003).  

Não esquecendo que o objetivo final é a geração de lucro e para tal é necessário entender as necessidades 

do mercado (Bilgili, Erci, & Ünal, 2011), que cada vez mais têm um elevado grau de incerteza e risco 

associado devido à complexidade crescente dos mesmos. Tal como mencionado por Hanan e Karp (1989) 

o propósito final de uma organização não se encontra no fornecimento ou na venda de produtos e serviços, 

mas sim na satisfação total do cliente sendo esta, por isso, a força motora de qualquer negócio, a partir da 

qual é possível originar lucro. A questão essencial reside em como e onde é possível fazer melhorias do 

produto de forma a melhorar a qualidade do mesmo (Chan e Wu, 2002) não esquecendo que, um 

desempenho alto e consistente são os dois fatores mais importantes do que o preço no que diz respeito à 

determinação do sucesso da empresa em termos de quota de mercado (Hoch & Banerji, 1993). 

Alguns modelos utilizados para avaliação de qualidade de um produto ou serviço não têm em conta a 

opinião do cliente na conceptualização dos mesmos e tendem a focar-se essencialmente em eliminar etapas 

pouco otimizadas do processo global. Com a implementação da metodologia QFD, mais do que englobar 

os requisitos do cliente na fase de design, é possível estabelecer uma ordem de trabalho e de eficiência no 

processo de produção, no sentido de ser exequível enumerar o que é preciso ser feito e a melhor maneira 

de o realizar. A metodologia QFD é um método que permite orientar todo o processo de produção assim 

como também definir e priorizar a execução de tarefas desde a fase de design até à colocação do produto 

no mercado.  

Durante o design do produto, o entendimento das necessidades do cliente e a interpretação de que tipo 

de requisitos são necessários a serem englobados como propriedades – que são posteriormente 

representados como os whats na matriz da casa da qualidade - é o ponto de partida para a aplicação desta 

metodologia.  

Neste capítulo, serão evidenciadas diferentes áreas de implementação da casa da qualidade encontradas 

na literatura onde o foco principal de trabalho consistiu no desenvolvimento de um produto ou na melhoria 

de um já existente no mercado. 

De seguida, neste capítulo, serão explicitados alguns conceitos relativos a ferramentas de apoio à 

metodologia da casa da qualidade, nomeadamente as diferentes escalas de mensuração utilizadas durante o 

preenchimento da casa. Na fase seguinte, serão analisados alguns dos erros metodológicos encontrados 

durante a aplicação desta metodologia e que tornam necessário uma investigação mais profunda 

relativamente a métodos alternativos que possam ser utilizados em conjunto com a casa da qualidade.  

Assim, na fase final desta revisão bibliográfica, serão investigados diferentes métodos de avaliação 

multicritério de apoio à decisão que possam ser utilizados em conjunto com a metodologia da casa da 

qualidade. A investigação de uma metodologia multicritério alternativa que possa ser usada em conjunto 

com a casa da qualidade tem como objetivo colmatar os erros metodológicos encontrados durante a análise 

das diferentes aplicações desta abordagem e que estão explicitados na secção 4.3 deste capítulo.  



  13 

4.1 Diferentes implementações da casa da qualidade encontradas na literatura  

Como enunciado anteriormente, a casa da qualidade começou por ser aplicada no Japão na área industrial 

tendo os japoneses da Mitsubishi sendo os pioneiros em desenvolver a metodologia para a melhoria do 

desenvolvimento do produto. Como os benefícios da aplicação desta metodologia rapidamente se tornaram 

notórios e devido à versatilidade do método, a aplicação da casa da qualidade expandiu-se para os diversos 

setores das áreas industriais com objetivo de melhoria de produtos já existentes no mercado e também no 

desenvolvimento do design de novos produtos que satisfaçam as necessidades de uma sociedade cada vez 

mais exigente e com mais diversidade de oferta. Mais tarde, alcançou também ao sector dos serviços assim 

como educação e investigação (Chan e Wu 2002). 

Na Tabela 1 encontram-se sintetizadas algumas das aplicações da metodologia da casa da qualidade 

encontradas na literatura analisada. 

Tabela 1 - Literatura de aplicações da casa da qualidade 

Sector Área de aplicação do método Autor(es) 

Industrial 

Design de uma cadeira de escritório Kumar, et al., 2006 

Design de uma pasta dentífrica Bahill e Champman, 2015 

Design de uma escova de dentes Theresia, et al., 2012 

Melhoria de uma porta de automóvel Hauser e Clausing, 1988 

Melhoria de um pneu de automóvel Hadi, et al., 2017 

Design de mapas turísticos López e Balboa, 2008 

Produtos alimentares 

Benner, et al., 2002 

Park et al., 2012 

Moldovan, 2014 

Desenvolvimento de Cimento Industrial Ncube, 2018 

Vestuário e Retalho 

Golshan, et al., 2012 

Waisarayutt et al., 2006 

Kabukcu, 2016 

Yildiz, et al., 2013 

Burghelea, et al., 2014 

Software e Eletrónica 
Ngai (1999) 

Ionica e Leba (2014) 

Análise e desenvolvimento de estratégias 

de negócio na aviação 
Walden, 2003 

Design de cadeiras de rodas de rugby Alvares, 2010 

Design de embalagens Marjudi et al., 2013 

Desenvolvimento de champôs Zaim e Sevkli, 2002 

Produtos alimentares Park et al., 2012 

Serviços Melhoria de bibliotecas 
Chin, et al., 2001 

Hashim e Dawal, 2012 
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Chen e Chou, 2011 

Garibay, et al., 2010 

Wulandari, et al., 2017 

Saúde Moores, 2006 

Hotéis Gharakhani e Eslami, 2012 

Planeamento de cursos universitários 

Bagchi, 2010 

Chen, 2007 

Peters et al., 2005 

Zhong et al., 2011 

An, 2011 

Qualidade de Hospitais e Serviços de 

Saúde 

Priyono e Yulita, 2017 

Chang, 2007 

Akdağ H.C, 2013 

Bashir A.A. et al., 2012 

Restaurantes Baran e Yildiz, 2015 

 

4.2 As escalas de mensuração  

No processo de construção da casa da qualidade é necessário recorrer à mensuração com o intuito de atribuir 

pontuações nas diferentes circunstâncias analisadas durante toda a metodologia, como por exemplo, na 

determinação do grau de importância dos requisitos dos clientes, na análise das características técnicas e 

das suas relações com os requisitos do cliente (na matriz de relações what/hows, durante a análise de 

benchmarking aos competidores assim como na determinação do nível de satisfação dos clientes perante o 

produto.  

Segundo Stevens (1946), a mensuração é definida como a atribuição de números a objetos ou a eventos 

de acordo com regras. Por convenção, os números são associados a uma determinada ordem estabelecida 

possibilitando a organização e determinação de diferenças entre objetos distintos. O facto de números 

poderem ser atribuídos de acordo com diferentes regras leva a que hajam diferentes tipos de mensuração. 

Como a relação estabelecida entre os números e objetos é direta, são conseguidas novas informações 

sempre que os números são manipulados.  

As escalas de mensuração representam um dos principais apoios à construção da casa da qualidade. No 

entanto, na revisão da literatura analisada nem sempre os tipos de escala mais utilizados são mais adequados 

podendo, por isso, originar uma conceção errada acerca das preferências dos clientes e, consequentemente, 

levar a uma má otimização do produto a ser desenvolvido ou melhorado.  

Existem quatro tipos de escalas que se encontram representadas na Figura 9. Cada uma delas apresentam 

diferentes tipos de propriedades e limitações associadas que serão analisadas em detalhe ao longo desta 

secção. 

 

Continuação da Tabela 1 (Literatura de aplicações da Casa da Qualidade) 
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Figura 6 - As quatro escalas de mensuração 

Escalas Nominais 

As escalas nominais correspondem ao nível mais básico de mensuração e são utilizadas para categorizar 

objetos, pessoas ou outras características. Nesta escala, não existe qualquer ordem atribuída aos números 

associados sendo estes usados apenas como etiquetas representativas para distribuir objetos em diferentes 

classes ou grupos, sendo possível colocar letras ou outros símbolos convenientes no seu lugar.  Como não 

existe qualquer ordem associada aos diferentes números, só é possível realizar transformações estatísticas 

que permaneçam iguais durante a transformação, como por exemplo, uma contagem de elementos ou uma 

moda.  Por outras palavras, não é possível estabelecer qualquer tipo de operações matemáticas, i.e., somas, 

subtrações, multiplicações ou divisões (Stevens 1946; Tal 2013). Os exemplos mais comuns de escalas 

nominais são a classificação de pessoas segundo o seu género, segundo a sua religião ou números de 

telefone (Stevens 1946; Tal 2013). 

 

Escalas ordinais  

No caso das escalas ordinais é possível estabelecer uma ordem de preferência pelos elementos presentes, 

no entanto, não é possível quantificar quanto é que determinado objeto é preferível a outro. Nas escalas 

ordinais, os elementos - apesar de diferentes -  apresentam algum tipo de conexão, o que permite realizar 

comparações de preferência como “melhor do que” e “mais fácil que” ou, por último, as relações típicas de 

maior ou menor (>ou < respetivamente). As escalas ordinais respeitam uma determinada ordem associada, 

no entanto, não são verdadeiramente quantitativas (a mesma distância entre dois intervalos da escala não 

implica necessariamente a mesma distância entre duas classes). Por esta razão, a única operação possível 

de executar neste tipo de escala é a mediana, uma vez que, esta operação não altera a ordem das diversas 

categorias (Stevens, 1946; Tal, 2013). Exemplos de aplicação deste tipo de escala podem ser a classificação 

dos hotéis por estrelas, a hierarquia de uma empresa ou as diferentes divisas militares. 

 

Escalas de intervalos  

De todas as escalas anteriormente descritas, as escalas de intervalos é a primeira verdadeiramente 

quantitativa. Apresenta todas as propriedades da escala ordinal, contudo ao contrário do que acontece na 

escala ordinal, as distâncias entre dos intervalos entre cada dois níveis são conhecidas. Todas as 

transformações estatísticas são possíveis de ser utilizadas a não ser que seja necessário ser conhecido o 

valor nulo (zero) da escala. Este valor nulo, na escala de intervalos, é definido por convenção ou 

conveniência, sendo assim, arbitrário.  

Neste tipo de escala, não tem significado afirmar que um valor é “o dobro que outro” uma vez que é 

uma escala que assenta nas razões de diferença de intervalos de valores. Assim, a escala de intervalos só 

pode ser convertida em outra escala de intervalos com o auxílio de uma transformação linear. O exemplo 
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mais comum da escala de intervalos são as escalas de temperatura em Celsius e Fahrenheit (Stevens 1946; 

Tal 2013). 

 

Escalas de rácios 

Por fim, existe a escala de rácios que contempla todas as características descritas anteriormente na escala 

de intervalos, no entanto, a escala de rácios apresenta um zero absoluto, isto é, um zero fixo, o que permite 

realizar comparações diretas entre valores de uma mesma escala. Os valores de uma escala de rácios podem 

ser facilmente transformados em outros apenas multiplicando cada valor por uma constante (por exemplo 

de metros para pés). Neste tipo de escalas é plausível realizar todos os tipos de operações estatísticas 

enunciadas nas escalas anteriores e como o valor do zero absoluto é conhecido, é possível realizar 

estatísticas como a média geométrica e o coeficiente de variação. Exemplos deste tipo de escalas são 

comprimentos, pesos ou distâncias assim como a escala de temperatura de Kelvin que apresentam um zero 

fixo e conhecido (Stevens 1946; Tal 2013). 

As escalas ordinais são as mais frequentemente utilizadas como uma ferramenta de auxílio no 

preenchimento das diversas secções da casa da qualidade e como mencionado anteriormente, este tipo de 

escala não é verdadeiramente quantitativo (não é possível quantificar quanto é que um objeto é preferível 

a outro). Este facto implica que possíveis conclusões retiradas com o auxílio desta escala não são as mais 

adequadas para a aplicação desta metodologia. Durante a próxima secção serão descritos os principais erros 

metodológicos encontrados na literatura analisada na implementação da casa da qualidade onde, para além 

de outros, a utilização das escalas ordinais como cardinais terá grande destaque. 

4.3 Erros metodológicos encontrados nos casos de literatura analisados  

Na literatura analisada acerca das aplicações distintas da casa da qualidade foram encontrados alguns erros 

metodológicos recorrentes no preenchimento de todas as divisões da casa da qualidade. Os erros 

metodológicos encontrados afetam os resultados alcançados na atribuição de pontuações que, por 

consequência, resultam em conclusões inapropriadas que afetam o design e desenvolvimento do produto 

ou serviço. 

Os erros encontrados na literatura analisada estão relacionados com a utilização de pesos como 

indicadores diretos de importância de um critério e na utilização de escalas ordinais como escalas cardinais. 

Nas próximas subsecções é esclarecido com mais detalhe estas imprecisões encontradas na revisão 

bibliográfica. 

4.3.1 Utilização de pesos como indicadores diretos de importância 

A atribuição e interpretação direta de pesos como medidores de importância tem sido uma das questões de 

grande discussão em modelos de apoio à decisão. Keeney (1992) considera que a atribuição direta de pesos 

como medidores de importância de um critério é o “erro crítico mais comum”. De facto, definir pesos tendo 

apenas em consideração a noção intuitiva de “importância” sem considerar um intervalo de desempenho 

como referência leva a atribuição de pesos arbitrários e sem qualquer sentido no trabalho desenvolvido. Os 

pesos atribuídos a um critério devem refletir não só a importância do critério, mas também o quão 

importante são as diferenças entre os pontos de referência escolhidos (Bana e Costa, et al., 2010). Os pesos 
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devem ser diretamente relacionados com trade offs existentes entre requisitos diferentes, o que significa 

inerentemente que se a escala for alterada, os pesos precisam de ser alterados da mesma forma (Belton e 

Stewart, 2001).  

Na aplicação da casa da qualidade, é comum utilizar a atribuição direta de pesos com o intuito de apurar 

a importância dos requisitos do produto para o cliente, isto é, durante a fase inicial do preenchimento da 

casa e onde assenta todo o trabalho desenvolvido nas etapas posteriores do preenchimento da casa e de 

onde se retiram posteriormente conclusões acerca do nível de desempenho do produto.  

Como dito anteriormente, a utilização de pesos como medidores diretos de importância, ignorando 

trade-offs e sem considerar um intervalo de desempenho, tem como consequência a atribuição de pesos 

arbitrários que levam a uma priorização errada e impossibilitam a chegada a conclusões recomendáveis 

sobre quais os requisitos mais importantes para o cliente. Este facto pode prejudicar uma empresa que 

pretenda tornar o seu produto mais próximo do cliente e mais competitivo no mercado. 

4.3.2 Utilização de escalas ordinais como escalas cardinais 

A aplicação de escalas ordinais no preenchimento da casa da qualidade é muito frequente na literatura 

analisada. Estas escalas são maioritariamente usadas para expor a importância dos requisitos do cliente 

(whats), na análise de benchmarking feita pelo cliente à empresa e aos competidores assim como na matriz 

de correlações what/hows e, por fim, na matriz técnica.  

Como sugerido por Franceschini e Rosetto (1995), a conversão de informação ordinal para uma escala 

cardinal representa uma “passagem arbitrária”, uma vez que a escala ordinal apenas estabelece uma ordem 

de prioridade entre objetos e não dá qualquer tipo de indicação da “distância” entre cada um na escala de 

pontuações. Para além deste facto, na literatura é comum recorrer ao uso das escalas ordinais para o cálculo 

de médias, o que como visto anteriormente, não é uma operação admissível quando se utilizam as escalas 

ordinais. A utilização deste tipo de conversões poderá levar a uma distorção do processo de design fazendo 

com que o produto final seja diferente do que foi inicialmente idealizado ou sugerido pelo cliente durante 

a identificação dos requisitos (Franceschini and Rupil, 1999). 

Como dito anteriormente, o uso de escalas ordinais, para definir os requisitos do cliente é visto com 

repetição nos casos de estudo analisados. No exemplo descrito por Marjudi et al. (2013) referente ao design 

de uma embalagem, foi pedido ao cliente na fase inicial para atribuir uma pontuação de 1 a 5 a cada critério 

onde o 1 representa o nível “menos importante” e 5 o nível “mais importante”. Depois de recolhida toda a 

informação, a importância de cada requisito foi calculada utilizando uma média para as pontuações 

adquiridas. Este tipo de erro metodológico foi frequentemente encontrado na literatura sendo outros 

exemplos os seguintes casos: Jandaghi, et al. (2010), Jahanzaib, et al. (2016), López e Balboa (2008) e Park 

et al. (2012).  

O uso de escalas ordinais também é habitual durante a análise de benchmarking feita pelo cliente ao 

produto da competição durante o cálculo de uma média para averiguar em que posição a empresa se 

encontra relativamente aos competidores diretos como é evidenciado caso de estudo Golshan, et al. (2012) 

e no caso de López e Balboa (2008). 

Por fim, outro erro comum cometido na construção da casa da qualidade diz respeito à utilização de 

pontuações baseadas em escalas ordinais para calcular as importâncias estratégicas dos critérios referentes 
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aos requisitos do cliente e das características técnicas ou de engenharia do produto. No estudo realizado 

por: Kumar, et al., (2006), a importância estratégica dos requisitos do cliente foi calculada com base em 

diferentes variáveis que são determinadas com base em apenas escalas ordinais. Um processo análogo foi 

realizado para o cálculo da importância estratégica das características técnicas (hows) nos casos de 

Jahanzaib, et al. (2016), Chen (2007), Golshan et al. (2012) e Garibay et al. (2010). 

4.4 Metodologias multicritério de apoio à decisão  

Com o intuito de ultrapassar os erros metodológicos evidenciados na secção anterior, são apresentados 

neste capítulo diferentes metodologias multicritério que poderão ser utilizadas em conjunto com a casa da 

qualidade. 

Serão expostas diferentes metodologias multicritério de apoio à decisão assim como as vantagens e 

desvantagens de cada uma das metodologias. No final desta secção, será escolhida a metodologia mais 

benéfica para utilização em conjunto com a casa da qualidade para o caso de aplicação.  

4.4.1 A razão de implementação de metodologias multicritério de apoio à decisão  

As metodologias multicritério assentam na ideia que problemas que necessitam de apoio para a tomada de 

decisão são complexos, por terem informação sobre diversos aspetos, frequentemente de natureza 

conflituante, e que tipicamente envolvem diferentes pontos de vista. A análise multicritério consiste em 

auxiliar a sintetizar informação de forma a que o decisor se sinta confortável com o processo de decisão, 

tentando reduzir possíveis arrependimentos ou conflitos tendo em conta a priori da tomada de decisão todos 

os critérios e possíveis hipóteses que é necessário debater.  

De acordo com Belton e Stewart (2001) as metodologias multicritério assentam em dois princípios 

básicos: 

• Integrar medidas objetivas e julgamentos de valor; 

• Tornar os dados explícitos e gerir a subjetividade.  

 

É importante referir que a subjetividade é uma característica inerente a qualquer processo de decisão e 

tal como exposto por Bana e Costa (1993;1993a) a procura da objetividade numa metodologia multicritério 

é uma preocupação sempre presente, contudo, é importante não esquecer os limites de uma abordagem que 

conta sempre com a tradução de juízos de valor subjetivos por parte dos decisores. 

As metodologias multicritérios assentam em três fases: Estruturação, Avaliação e Elaboração de 

Recomendações, que funcionam de uma forma cíclica e dinâmica, procurando resolver conflitos entre 

alternativas até à tomada de decisão (Roy, 1985; Bana e Costa 1992).  

Uma das formas possíveis para eliminar alguns dos erros metodológicos encontrados na construção da 

casa da qualidade consiste em aliar a casa da casa da qualidade a uma metodologia multicritério. 

Neste capítulo serão apresentadas várias metodologias possíveis para aplicação em conjunto com a casa 

da qualidade, debatendo as vantagens e desvantagens de cada uma, e por fim, selecionando uma para a 

aplicação do caso em estudo. 



  19 

4.4.2 Analytic Hierarchy Process (AHP) 

O Analytic Hierarchy Process (AHP) é frequentemente encontrado na literatura (ver Tabela 4). 

Desenvolvido por Saatay (1990), este método consiste em transformar um problema multicritério complexo 

em problemas de menor dimensão e, seguidamente, organizá-los em conta uma estrutura hierárquica, isto 

é, numa árvore de valor e identificar possíveis alternativas (ver Figura 10). 

 

Figura 7 - Processo Hierárquico na metodologia AHP (Fonte: Natee 2016)) 

De seguida, são realizadas comparações entre todos os pares possíveis, ou seja, envolvendo duas 

alternativas viáveis do problema de cada vez. Esta comparação é feita através de julgamentos verbais ou 

numéricos que demonstrem a ordem e intensidade de preferência do decisor acerca das diversas 

alternativas. Se uma das estruturas hierárquicas apresentar n alternativas possíveis é necessário efetuar um 

total de !(! − 1)/2  comparações de alternativas. O próximo passo consiste em transformar os julgamentos 

realizados na fase anterior em pesos relativos para cada um dos elementos através do cálculo do vetor 

próprio, ou também chamado, vetor de prioridades da matriz de comparações. Dando um exemplo concreto, 

são feitas ao decisor perguntas do género: “Qual das alternativas Samsung ou Apple prefere?”. De seguida, 

estipula-se o grau ou a força dessa preferência, w, segundo uma escala de nove níveis que demonstre a 

intensidade da importância de uma alternativa relativamente a outra (Saaty, 1980). Durante o processo de 

avaliação das alternativas a cada elemento ((), (+, . . . , (-) é estabelecido um lugar numa matriz com um 

número correspondente ao valor da interceção da linha .	com o da coluna 0. Por definição, todas as entradas 

da diagonal da matriz têm o valor 1. As restantes entradas têm os seguintes valores:  

123 Se (2 dominar	(3  

1/123 Se (3 dominar (2  

1 Se (2	não dominar (3 

- Se (i  não dominar (3 e se (j  não dominar (2 

Este método é geralmente utilizado em conjunto com a metodologia QFD na confirmação de juízos da 

matriz como na importância dos requisitos do cliente ou nos diferentes graus de relação entre os requisitos 

e as características técnicas do produto ou serviço assim como na análise de benchmarking (Bana e Costa 

e Vansnick 2008 e Saatay 1990).  

Apesar deste método ser frequentemente usado de forma singular ou em conjunto com a metodologia 

QFD, existem algumas críticas relativamente à validade deste método. Uma das maiores críticas a este 

método reside no facto de se assumir uma escala de rácios de preferências para definir todas as comparações 

feitas. Como visto anteriormente, a utilização de uma escala de rácios implica a existência de um zero como 

ponto de referência. Apesar da utilização de escalas de rácios serem muito úteis para tirar conclusões acerca 
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das preferências do decisor, são também problemáticas uma vez que restringem o leque de possibilidades 

do vetor de prioridades (Belton e Stewart 2001; Salo 1997). Para além disto, na interpretação dos pesos na 

metodologia AHP em termos de importância total ou das respetivas pontuações médias, os pesos deveriam 

mudar com a adição ou eliminação de alternativas para posterior comparação, no entanto, a maioria dos 

decisores acabam por não alterar a atribuição de pesos com a adição ou eliminação de uma alternativa. Este 

facto leva a que não sejam introduzidos novos níveis de desempenho levando a alguma ambiguidade nos 

resultados obtidos (Belton e Stewart, 2001).  Outra das maiores críticas desta abordagem consiste no facto 

de em alguns casos, os rácios dos pesos das alternativas violarem a condição de preservação da ordem 

(COP – condition of order preservation), isto é, para um conjunto de alternativas de ((), (+, . . . , (-) se o 

decisor preferir a alternativa (+ e com os julgamentos do decisor a refletirem essa intensidade de preferência 

de (+ sobre as alternativas restantes é necessário que o os pesos do vetor de prioridade w, preservem a 

ordem de preferência e a ordem de intensidade da mesma (Bana e Costa e Vansnick 2008). Em alguns casos 

de aplicação desta metodologia este critério não é verificado o que coloca em causa a legitimidade desta 

metodologia.  

Tabela 2 - Literatura de casos de aplicação da metodologia QFD em conjunto com a metodologia AHP 

Área de aplicação das metodologias QFD com AHP combinadas Autor (es) 

Design de produto 

Wang et al., 1998 

Ho et al., 2011 

Determinação da importância dos requisitos Kwong, 2002 

Definição de fornecedores de forma sustentável  Dai et al., 2011 

Localização de instalações  Partovi e Epperly, 

1999 

Avaliação de projetos  Partovi, 1999 

Seleção de robots Bhattacharya et al., 

2005 

Seleção de fornecedor de serviços logísticos  Ho et al., 2012 

 

4.4.3 Métodos Outranking  

Os métodos outranking permitem estabelecer relações de preferência entre cada duas alternativas de um 

grupo. As duas abordagens mais recorrentemente encontradas na literatura referentes aos métodos 

outranking dizem respeito ao ELECTRE e ao PROMETHEE. Brans e Vincke (1995) descrevem os métodos 

outranking como provedores de um enriquecimento realista das relações de dominância. O ponto de partida 

dos métodos outranking reside numa matriz de decisões descrevendo o desempenho das alternativas a 

avaliar num determinado critério (Belton e Stewart, 2001).  Estes dois métodos são encontrados na literatura 

combinados com a aplicação da casa da qualidade com o intuito de ultrapassar algumas das fragilidades 

mencionadas anteriormente e serão explicados de uma forma sucinta nas secções seguintes. 
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4.4.3.1 ELECTRE  

O método ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Realité) diz respeito a uma família de 

metodologias multicritério (ELECTRE I, II, III IV) onde o conceito básico subjacente consiste em escolher 

a alternativa preferível, entre pares de opções tendo em conta um conjunto de critérios tendo em conta os 

pesos. A alocação de pesos é efetuada de acordo com a “importância dos critérios”. Para alguns autores 

(Brans et al. 1985 e Hokkanen e Salminen, 1997) os critérios, neste método, podem ser tratados como 

pseudo critérios uma vez que, se os valores dos critérios forem suficientemente próximos um do outro, 

pode-se concluir que qualquer uma das alternativas é indiferente para o decisor. Por outro lado, se a 

diferença entre valores do critério for suficientemente grande, então não há dúvida em qual alternativa é 

preferível para o decisor no respetivo critério. Entre estes dois pontos limite, existe uma área onde o decisor 

hesita entre o indiferente e o estritamente preferível.  

Este método apresenta alguns pontos críticos nomeadamente no facto dos inputs solicitados serem não 

intuitivos e por serem apresentados níveis de concordância, discordância, indiferença ou preferência, assim 

como não existir uma relação verdadeiramente quantitativa que permita estabelecer quanto é que uma 

alternativa é preferível a outra. Este método pode ser visto como um complemento mais apto para um 

trabalho direto com o decisor com o intuito de testar a robustez das decisões finais, testando diferentes 

inputs que podem ser feitos contra ou a favor das várias alternativas analisadas. Nesta fase, um grande 

número de incompatibilidade relativas a uma alternativa pode indicar que há necessidade de maior 

informação e mais alternativas a serem estudadas (Belton e Stewart, 2001). 

Franceschini e Rosetto (1995) utilizaram este método em conjunto com a casa da qualidade para 

estabelecer a ordem de importância das características técnicas e propõem a utilização deste método para 

uma melhor priorização das características técnicas da matriz. Contudo, e como dito anteriormente, este 

método não apresenta um valor numérico que permita quantificar o quanto uma característica técnica é 

preferível ou mais importante do que outra, nem se sabe a diferença entre cada duas delas, continuando, 

por isso com os mesmos problemas metodológicos da casa da qualidade mencionados previamente. 

 

4.4.3.2 PROMETHEE 

O método PROMETHEE (Preference Ranking Organization METHod of Enrichment of Evalutations) faz 

parte do grupo de métodos outranking e tal como acontece com o método ELECTRE, tem como ponto de 

partida uma matriz de avaliação das alternativas para um conjunto de critérios. Segundo Belton e Stewart 

(2001), o passo seguinte consiste em definir uma função de preferência, 42	(5, 6) onde se pretende descrever 

a diferença de desempenho de duas alternativas (a e b) nesse critério, i.e. 72	(5) − 72	(6).	 De seguida 

define-se o índice de preferência de a relativamente a alternativa 6 representado pela equação (1) obtendo-

se valores entre 0 e 1. 

 4(5, 6) =
∑ 12 × 42(5, 6);
2<)

∑ 12;
2<)

 (1) 

 

De forma semelhante ao que acontece no método ELECTRE, os pesos são apenas representativos de 

importância global dos critérios. De seguida são calculados os fluxos de outranking parciais e totais 
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representados pelas equações (2) e (3) respetivamente que definem a ordem das diferentes alternativas para 

cada critério. 

 

 =>(5) =? 4(5, 6)
@AB

	C	=D(5) =? 4(5, 6)
@AB

 (2) 

 =(5) = 	=>(5) − =D(5) (3) 

 

A ordem estabelecida depois de efetuados todos os cálculos é pelo fluxo descendente, isto é, a 

alternativa com maior fluxo de outranking é a alternativa preferível às restantes que são ordenadas pelo 

resultado do fluxo obtido. À semelhança do que acontece no método ELECTREE, nesta abordagem, resulta 

apenas numa ordenação das alternativas sem que lhe esteja associado nenhum valor numérico e, por isso, 

apesar desta abordagem ter sido aplicada em conjunto com a casa da qualidade em alguns casos encontrados 

na literatura (e.g. Behzadian et al. 2010 e Behzadian et al. 2010a) os problemas metodológicos evidenciados 

anteriormente continuam a manter-se, tornando este método pouco adequado para mitigar os erros 

metodológicos encontrados em aplicações da casa da qualidade. 

4.5 Métodos de construção de escalas de valor 

Como mencionado por Winterfeld e Edwards (1986), nem sempre é possível definir uma escala linear 

simples que permita retirar informação acerca do valor das diferentes opções, e por isso, por vezes torna-

se necessário construir uma escala de valor apropriada que reflita o valor de diferentes desempenhos das 

opções em análise. Nesta secção são apresentados métodos numéricos de construção de escalas de valor 

que possibilitam transformar o desempenho de diferentes alternativas em unidades de valor (pontuação): o 

método direct rating, o método da bissecção e o MACBETH. 

4.5.1 Direct rating  

Direct rating consiste em construir uma escala de valor em que se caracteriza pela definição dos valores 

das extremidades da escala. Numa primeira fase, as várias alternativas em análise são listadas por ordem 

decrescente de preferência para um determinado critério tendo em conta a opinião decisor. De seguida, são 

atribuídas as pontuações à melhor e à pior alternativa (as extremidades da escala) sendo definido 100 à 

melhor alternativa e 0 à pior (que não quer necessariamente dizer que seja má no sentido absoluto). É 

importante referir que qualquer pontuação seria adequada, isto é, qualquer intervalo de números poderia 

servir para construir esta escala desde que fossem sempre definidos os valores de desempenho das 

extremidades. Contudo, e por uma questão de simplificação para o decisor, é comum escolher as pontuações 

antes referidas (Belton e Stewart, 2001). 

De seguida, é pedido ao decisor para definir as pontuações das restantes alternativas de forma a que os 

intervalos entre as alternativas e as alternativas definidas como a melhor e a pior reflitam a intensidade de 

preferência de uma alternativa relativamente a outra. Por vezes, é comum o decisor ter alguma dificuldade 

em atribuir pontuações às diferentes alternativas. Isto pode acontecer se os critérios não estiverem bem 

definidos (Belton e Stewart, 2001). Por fim, a consistência da escala é validada, isto é, é verificado se as 

pontuações atribuídas estão em harmonia com a opinião do decisor. Sendo uma escala de intervalos, as 

alternativas não podem ser comparadas diretamente, e por isso, para validar a escala é necessário fazer 
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comparações entre os intervalos de valor entre cada duas alternativas. A desvantagem na construção de 

uma escala de valor por este método tem a ver com o facto de sempre que forem adicionadas ou retiradas 

alternativas a escala tem de ser reajustada. 

4.5.2 Método da bissecção 

O método da bissecção consiste em definir as pontuações das alternativas que tenham, segundo o decisor, 

o melhor e o pior desempenho num determinado requisito, e à semelhança do que é feito no direct rating, 

é atribuído um valor de 100 à melhor alternativa e 0 à pior alternativa. De seguida é pedido ao decisor para 

identificar o desempenho de uma alternativa que se encontre equidistante entre os desempenhos da melhor 

alternativa e da pior alternativa, atribuindo-lhe uma pontuação de 50. Este passo é repetido as vezes que 

forem necessárias até estabelecer os níveis de desempenho equidistantes entre cada dois níveis de 

desempenho previamente encontrados. É normalmente aceite que cinco pontos (dois nas extremidades e 

três intermédios) sejam suficientes para dar toda a informação necessária que permita construir a escala de 

valor pelo método da bissecção (Belton e Stewart, 2001). 

4.5.3 MACBETH 

O MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) desenvolvido por 

Bana e Costa e Vansnick (1994) é uma das abordagens multicritério possíveis de apoio à decisão. Esta 

técnica tem como objetivo a construção de escalas numéricas de intervalos que permitam quantificar 

diferenças de atratividade entre alternativas e determinar os pesos para os vários requisitos a partir de 

julgamentos qualitativos do decisor. Esta metodologia tem como característica diferencial às restantes 

metodologias abordadas nas secções anteriores, o facto de permitir ao decisor expressar os seus juízos de 

valor de forma qualitativa, que como já referenciado anteriormente, é por norma mais fácil para o decisor 

expressar juízos qualitativos do que quantitativos. Contudo, esta metodologia permite fazê-lo sem que se 

perca a consistência científica dos julgamentos adquiridos. Tem sido uma das metodologias frequentemente 

usada como apoio à tomada de decisão em diferentes áreas encontradas na literatura, como por exemplo: 

Lourenço e Oliveira (2002); Montignac et al. (2009); Clivillé et al. (2007); Karande e Chakraborty (2014); 

e Lavoie et al. (2016). 

Nesta metodologia, o decisor é convidado a expressar os seus juízos de valor qualitativos de acordo 

com uma escala semântica de seis níveis diferentes representada na Tabela 5, acerca de duas ações de cada 

vez. Esta metodologia implica o auxílio de um facilitador que interroga o decisor com perguntas simples e 

acessíveis que permitam ao decisor elaborar um juízo absoluto sobre a diferença de atratividade entre duas 

ações. No entanto, se existir algum tipo de hesitação ou discordância por parte do(s) decisor(es) é possível 

selecionar duas categorias consecutivas que sejam representativas do seu grau de atratividade de acordo 

com a opinião do decisor. 

 

 

 

 



  24 

Tabela 3 - Escala Semântica para medição das diferenças de atratividade em MACBETH (Bana e Costa e 

Vansnick, 1995) 

C1 Diferença de atratividade muito fraca; 

C2 Diferença de atratividade fraca; 

C3 Diferença de atratividade moderada; 

C4 Diferença de atratividade forte; 

C5 Diferença de atratividade muito forte; 

C6 Diferença de atratividade extrema;  

 

O MACBETH difere da metodologia AHP, descrita anteriormente, no sentido em que os julgamentos 

absolutos realizados nesta metodologia, por parte do decisor, são relacionados com as diferenças de 

atratividade entre dois pares enquanto que na metodologia AHP são considerados rácios de prioridade ou 

de importância direta. Outra diferença entre estes dois métodos diz respeito ao facto de no AHP ser atribuído 

um valor escalar arbitrário a cada uma das categorias de rácios enquanto que no método MACBETH, a 

cada uma das categorias descritas na Tabela 3 é atribuído um intervalo de valores (limites) que não são 

previamente fixados de forma aleatória, mas sim, determinados em simultâneo com a escala a ser construída 

durante a aplicação do método (ver Figura 8) (Bana e Costa e Vansnick, 1995). 

 

 

Figura 8- Escala semântica evidenciada na numa reta real (Fonte: Bana e Costa e Vansnick, 1995) 

Com a metodologia MACBETH é possível avaliar qualitativamente a diferença de atratividade entre 

duas categorias ao questionar o decisor relativamente à existência de uma diferença de atratividade entre 

ambas as alternativas. Se a resposta for afirmativa, e se houver de facto uma diferença de atratividade entre 

essas alternativas para o decisor, o próximo passo consiste em abordar o decisor relativamente à 

quantificação dessa diferença recorrendo à escala apresentada na Tabela 5. 

À medida que os julgamentos são elaborados e a matriz de julgamentos vai tomando forma, o 

MACBETH verifica se existe consistência entre os julgamentos, ou seja, se para o decisor um par de 

alternativas (5, 6) atribuiu EF e ao par de alternativas (G, H) atribuiu EFI tal que J > J′ então isto significa 

que  para o decisor a diferença de atratividade entre 5	C	6 é maior que a diferença de atratividade entre as 

alternativas	G	C	H, e por, isso, as diferenças de valor correspondem a M(5) − M(6) > M(G) − M(H) (Bana e 

Costa e Vansnick, 1995). Se for detetado pelo software MACBETH (Bana e Costa et al., 2012) uma 

inconsistência de julgamentos atribuídos pelo decisor, o MACBETH propõe alterações de forma a que a 

matriz de julgamentos fique completa com julgamentos consistentes entre si. Após a matriz de julgamentos 

estar completa, é importante a visualização de todos os julgamentos por parte do decisor, uma vez que, é 

assim possível rever os juízos efetuados e, se sentir necessidade, alterar algum dos juízos anteriormente 

realizados. Com a matriz totalmente preenchida, é possível no software MACBETH determinar a escala de 

valor assim como determinar os pesos para os diferentes critérios.  Após a definição da escala de valor pelo 
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MACBETH é importante que esta seja validada pelo decisor, dado que ao observar a escala o decisor pode 

ter uma perceção mais clara se os julgamentos que anteriormente efetuou estão ou não de acordo com a sua 

opinião inicial e alterá-los se assim o entender dentro dos limites de consistência indicados pelo 

MACBETH.  

Após a construção das escalas de valor, é possível determinar os valores quantitativos parciais das 

diferentes alternativas e transformá-las em pontuações globais utilizando o modelo aditivo explicitado em 

seguida. 

4.6 Modelo Aditivo 

O modelo aditivo permite efetuar a agregação aditiva das pontuações parciais das alternativas em análise 

segundo os diferentes critérios, com o intuito de as transformar numa pontuação global. Para a determinação 

da pontuação global N(5) de uma alternativa a nos n critérios utiliza-se a expressão (4). 

 

 N(5) = ∑ J2M2(5)-
2<)  com ∑ J2 = 1-

2<)  e J2 > 0, ∀. (4) 

 

Onde: J2 é o coeficiente de ponderação (ou de forma mais comum denominado por peso) associado ao 

critério . para ! critérios analisados e que permite tornar as pontuações adicionáveis; M2(5) representa a 

pontuação parcial da alternativa 5 (Lourenço, 2002) 

4.7 Métodos de ponderação  

Na análise multicritério, os pesos que refletem as importâncias relativas de cada critério têm de ser bem 

definidos, ou seja, o peso atribuído a um critério é essencialmente um coeficiente escalar que relaciona as 

pontuações nesse critério comparativamente com as que foram obtidas em todos os outros critérios 

presentes na avaliação. Por outras palavras, o que está em causa é a importância de passar de um 

desempenho “neutro” (ou pior) para um desempenho “bom” (ou melhor) num critério comparativamente 

com a mudança de desempenho neutro-bom (ou pior-melhor) nos restantes critérios.  

Assim, para evitar o “erro crítico mais comum”, os métodos de ponderação são utilizados com o intuito 

de, ao utilizar as respostas dos decisores para a determinação de pontuações globais, não sejam cometidos 

os erros metodológicos explicitados anteriormente (Bana e Costa1995).  

Os métodos de ponderação escolhidos para análise nesta subsecção consistem no swing weighting e no 

trade off procedure e o MACBETH. 

4.7.1 Swing Weighting  

No método de ponderação swing weighting, é pedido ao decisor para considerar todos os critérios que se 

encontram entre dois níveis de referência, como “pior” e “melhor” e pergunta-se qual é o critério em que 

prefere passar para o melhor nível de desempenho, tendo em conta que à partida, estão todos os critérios 

no pior nível em todos os requisitos. O critério escolhido pelo decisor será o que apresentará maior peso.  

Este processo é repetido excluindo os critérios escolhidos pelo decisor anteriormente até se obter uma 

ordenação dos swings pior-melhor de todos os critérios.  
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O segundo passo do swing weighting consiste em definir os pesos de cada um dos swings anteriores. 

Com essa finalidade, pede-se ao decisor que quantifique a passagem do pior nível para o melhor nível dos 

vários swings tendo em conta que ao swing escolhido em primeiro lugar foram atribuídos 100 pontos 

(Belton e Stewart, 2001). Mais uma vez, este procedimento é repetido até a todos os pontos de vista estarem 

alocados valores de swings tendo em conta o swing do critério de referência. Por fim, é necessário proceder-

se à normalização dos pesos para que a sua soma seja igual a 1 (Belton e Stewart, 2001). 

4.7.2 Trade-off procedure 

O método trade-off procedure (Keeney e Raiffa, 1976) consiste na comparação de duas alternativas fictícias 

tendo em conta apenas dois critérios de cada vez. Nestas duas alternativas consideradas, o seu desempenho 

é igual em todos os critérios do problema exceto nos dois em análise. Nesta análise, uma das alternativas, 

A1, tem melhor desempenho num critério C1 e pior desempenho no segundo critério C2, e a alternativa A2 

tem pior desempenho no critério C1 e melhor desempenho no critério C2. O decisor ao escolher a alternativa 

preferida, indica qual dos critérios tem o maior peso, que se torna no critério de referência para posteriores 

comparações. O passo seguinte deste método consiste em ajustar o nível de desempenho no critério de 

referência de uma das alternativas de forma a que as duas alternativas (neste caso A1 e A2) se tornem 

indiferentes para o decisor. Estas iterações devem de ser repetidas para ! − 1 pares de alternativas onde a 

variável n se refere ao número total de critérios. Por fim, os pesos dos critérios são determinados através 

de um sistema de equações onde a soma dos pesos totais deve ser igual a 1. 

4.7.3 MACBETH  

A ponderação com o MACBETH é efetuada de forma análoga à que é utilizada para construir escalas de 

valor com este método. Na ponderação a diferença está em que se comparam as diferenças de atratividade 

entre !	 + 	1 alternativas fictícias, sendo n o número de critérios, em que cada uma das alternativas fictícias 

tem um desempenho “bom” num critério e desempenhos ao nível “neutro” nos demais critérios (sem 

repetições), e existe uma alternativa fictícia com desempenho “neutro” em todos os critérios. As respostas 

às questões sobre as diferenças de atratividade entre estas alternativas fictícias são utilizadas para o M-

MACBETH propor uma escala de pesos, que depois de validada pelo decisor, deve ser utilizada no modelo 

aditivo. 

A aplicação desta metodologia em conjunto com a casa da qualidade, permite a elaboração de escalas 

de valor para as diferentes alternativas e ponderar os critérios, de acordo com os julgamentos expressos, 

nas diferentes secções da casa da qualidade.  

4.4 Conclusões do capítulo  

Depois de expostas as diferentes metodologias multicritério assim como as diferentes vantagens e 

desvantagens de cada uma, para o desenvolvimento do problema desta dissertação será aplicado em 

conjunto com a casa da qualidade a metodologia MACBETH.  

A razão desta escolha é essencialmente devido ao facto da abordagem MACBETH apresentar diversas 

vantagens relativamente a outras abordagens multicritério de apoio à decisão. De entre as quais se destacam 

o facto de permitir que haja um diálogo direto e simples entre o decisor e facilitador, permitindo que o 
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decisor se mantenha ativo e influente durante todas as etapas do processo, validando os diferentes valores 

e escalas devolvidos pelo software. O software MACBETH permite ainda que se realizem análises de 

sensibilidade que possibilitam verificar o que ocorre ao modelo final se forem alterados alguns dos pesos 

atribuídos inicialmente assim como também verificar a robustez das conclusões retiradas do modelo. 

Adicionalmente, com este método é possível ultrapassar as dificuldades inerentes aos erros metodológicos 

mencionados anteriormente durante a implementação da casa da qualidade.  

No próximo capítulo será descrito em detalhe a metodologia da casa da qualidade e como é possível 

conciliar com a metodologia MACBETH.  
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Capítulo 5 - Metodologia Proposta  

Neste capítulo será explicada toda a metodologia da casa da qualidade e como será aplicada em conjunto 

com a metodologia MACBETH. Durante o desenvolvimento das diferentes etapas da casa da qualidade, 

serão utilizados diferentes exemplos encontrados durante a revisão da literatura com o objetivo de 

demonstrar os diferentes passos a seguir na aplicação da metodologia.  

5.1 A Casa da Qualidade  

A Casa da Qualidade consiste num conjunto de matrizes que esquematizam, de forma sucinta, as 

necessidades dos clientes assim como de que forma é possível melhorar o seu grau de satisfação 

relativamente a um produto ou serviço. O objetivo principal desta análise consiste em conhecer e, 

seguidamente, estabelecer uma ordem de prioridade dos requisitos dos clientes (whats) atribuindo pesos 

que permitam traduzir a prioridade das características técnicas ou de engenharia do produto (hows) pela 

equipa de responsável pela análise QFD. Estas prioridades são passíveis de extrair através da avaliação das 

relações entre os whats/hows na matriz de relações assim como na avaliação do desempenho ou 

posicionamento relativamente à concorrência revelando, assim, quais são as configurações mais 

importantes a otimizar para acrescentar valor ao mesmo (Chan 2005). 

A estrutura tradicional da Casa da Qualidade é composta por seis divisões principais como visualizado 

previamente na Figura 3: requisitos do cliente (whats), características de engenharia (hows), a matriz de 

corelações what/hows, a matriz de correlações técnicas (hows versus hows), a matriz de avaliação técnica 

(how much?) e, por fim, a análise da concorrência ou matriz de planeamento (whys?).  Estas seis divisões 

principais são ainda possíveis de dividir em subcategorias mais detalhadas como representadas na Figura 

9.  

Na literatura é possível encontrar diversas versões da casa da qualidade que, dependendo do contexto 

em que é aplicada, diferem de caso de estudo para caso de estudo ou consoante o autor ou equipa 

responsável pela aplicação da metodologia QFD. Por essa razão, existem vários casos em que os autores 

não contemplam todas as subestruturas da casa da qualidade e, por consequência, existem também algumas 

divergências nas metodologias aplicadas no seu preenchimento (Chan e Wu 2002). Para este trabalho, será 

adotada toda a nomenclatura representada na Figura 9.  

Nas próximas secções deste capítulo serão explicadas com grande detalhe cada uma das categorias e 

subcategorias da casa da qualidade. 
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Figura 9 - Estrutura tradicional da casa da qualidade (Fonte: adaptado de Chan e Wu 2002) 

5.1.1 Análise das divisões e subdivisões da Casa da Qualidade 

A. Requisitos do Cliente  

A identificação exata dos requisitos dos clientes representa uma etapa fundamental no desenvolvimento ou 

melhoria de qualquer produto e serviço. Sendo a “voz do cliente” a força motriz essencial da metodologia 

QFD, esta é a fase com maior importância na aplicação deste método, uma vez que, os requisitos do cliente 

representam a base que sustenta todo o trabalho desenvolvido nas etapas seguintes QFD, e que 

posteriormente, serão transferidas para características finais do produto.  

Zain e Saidu (2015), afirmam que a satisfação do cliente é a base de vários critérios de desempenho na 

área do marketing relacionadas com a capacidade da empresa aliciar novos clientes para o seu produto 

assim como manter o seu grupo de clientes satisfeitos com os seus produtos ou serviços. Assim, nesta fase 

primordial, uma má interpretação ou priorização das necessidades dos clientes, poderá levar a uma total 

dissensão das características técnicas do produto ou serviço que, ao não irem de encontro às expectativas 

reais do cliente, poderá ter como a consequência final a sua insatisfação. 

 

A1. Identificação dos clientes 

De forma a ser possível enumerar os requisitos dos clientes é essencial, em primeira instância, proceder à 

identificação dos clientes a que se destina o produto. A heterogeneidade dos clientes no mercado global 
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leva a que haja uma grande divergência nos critérios de escolha do consumidor perante um produto. Devido 

a esta heterogeneidade, surge a necessidade de estratégias de marketing que permitam a identificação 

adequada dos clientes mais relevantes para o produto. Segundo Chan e Wu (2002), de uma forma geral, 

três tipos de clientes que se destacam: os clientes internos que dizem respeito aos empregados e acionistas 

da empresa, os clientes intermédios relacionados com os armazenistas e retalhistas, e por fim, mas com a 

maior importância para a aplicação da metodologia QFD: o cliente externo (o consumidor final).  

 

A2. Requisitos do cliente (whats) 

Após identificação dos clientes a que se destina o produto ou serviço, procede-se ao levantamento de 

informação junto ao grupo de clientes a que se destina com o intuito de determinar, no seu ponto de vista, 

os requisitos mais importantes a serem englobados (whats). 

Para os whats serem conhecidos, existem diferentes métodos que podem ser utilizados e que se 

encontram apresentados na Tabela 4. Estes métodos diferem em termos de informação fornecida: se 

qualitativa ou quantitativa e em termos de eficiência temporal e de custos. Cabe à equipa responsável 

decidir qual é o método mais adequado para o caso em estudo (Chan e Wu 2002). 

 

Tabela 4 - Métodos para determinação dos requisitos do cliente (adaptado de Schmitt R, 2009) 

Método Tipo de informação 

Entrevista; Questionário; Focus Groups; RGT 

(repertory grid); Benchmark  

Qualitativa 

Escala Multi-atributo; Análise Conjunta  Quantitativa 

Semântica diferencial Ambas 

 

Frequentemente, o modo de expressão dos clientes não traduz da forma desejada a informação 

requerida. Isto é, muitas vezes a linguagem e o nível de detalhe utilizado pelos clientes pode não ser o mais 

adequado, no sentido em que, é comum utilizarem expressões ou conjuntos de ideias que pretendem que 

transmita as suas necessidades e que estas sejam satisfeitas simultaneamente (Akao 1988). Este facto leva 

a que posteriormente seja necessário um tratamento da informação obtida para que os requisitos sejam 

expostos de forma mensurável e não ambígua.  

De forma a facilitar a organização da informação obtida é recorrente utilizar os diagramas de afinidade 

ou os diagramas de árvore (Akao, 1988; Yang et al., 2003). Os diagramas de afinidade consistem numa 

técnica de aglomeração hierárquica usada para estruturar várias ideias ou frases comuns que resumem a 

voz do cliente. Seguindo uma abordagem mais específica (bottom) para uma ideia mais geral (up) de forma 

a rearranjar grupos ou classes onde se insira a informação transmitida pelo cliente. Estabelecer a fronteira 

entre estes dois agrupamentos (bottom ou up) é o ponto desafiante para a organização de grupos lógicos 

pela equipa QFD, de forma a minimizar a lista geral de necessidades dos clientes em diferentes classes ou 

grupos (Yang et al., 2003). 

Outra das técnicas frequentemente utilizada para a organização de um conjunto de ideias de forma 

hierárquica é o diagrama de árvore. Contudo, ao contrário do que acontece no diagrama de afinidade, este 
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segue uma estrutura top down (da ideia mais geral para a ideia mais específica). Este tipo de diagramas é 

maioritariamente utilizado para preencher possíveis lacunas ou para completar informação em falta em 

alguns tópicos elaborados anteriormente. 

Os whats transmitidos pelos clientes muitas vezes são gerais e com diferentes interpretações 

dependendo do contexto e da perspetiva de qualidade para cada cliente, daí seja frequente a utilização do 

Modelo de Kano como ferramenta de auxílio nesta etapa.  

Segundo Kano (1984), existem três tipos de requisitos que influenciam de diferentes formas o grau de 

satisfação do cliente: os requisitos unidimensionais, os esperados e os emocionais (ver Figura 7). Estes três 

tipos de grau de satisfação apresentam distintas formas de afetar o cliente e ainda diferentes modos de 

ultrapassar as expectativas do cliente num determinado aspeto.    

De uma forma sucinta, os requisitos unidimensionais são obtidos quando se questiona diretamente o 

cliente sobre o que procura num produto ou serviço. O grau de comprimento destes requisitos num 

determinado produto traduz-se num aumento linear da satisfação do cliente.  

Os requisitos esperados são os requisitos básicos. Referem-se a atributos que os consumidores não os 

mencionam por esperarem encontrarem em qualquer produto ou serviço, considerando-os como intrínsecos 

ou como uma propriedade inquestionável a ser englobada. A sua importância, contudo, é vital, uma vez 

que no incumprimento dos mesmos levaria a uma grande insatisfação por parte do consumidor. Por último, 

encontram-se os requisitos emocionais que se encontram além das expectativas dos clientes. A ausência 

dos mesmos não cria por si só insatisfação, mas a sua presença eleva a experiência e entusiasmo do cliente 

e, por isso, o grau de satisfação. Num mercado cada vez mais homogéneo, é cada vez mais trabalhoso tentar 

surpreender o consumidor final levando a que os requisitos emocionais sejam os mais desafiantes de ser 

alcançados sendo, contudo, os que uma vez alcançados geram um maior retorno em termos globais para a 

organização. Este modelo ao ter em vista a satisfação do cliente, permite estabelecer a importância 

individual dos atributos dos produtos ou serviços para os clientes os designados whats que servem como 

inputs para a metodologia QFD. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 10 - Modelo de Kano referente à satisfação do cliente (Fonte: Berger 1993) 
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A3. Importância dos whats 
As necessidades dos clientes apresentam diferentes graus de importância que dependem individualmente 

de cada um. Assim, nesta fase são determinados pesos que permitam expressar o nível de importância dos 

diferentes requisitos para os clientes. Para o levantamento da importância que cada requisito tem, é 

habitualmente pedido ao cliente para atribuir um peso a cada requisito tendo em atenção uma escala definida 

previamente – de cinco sete ou nove pontos (Chan e Wu, 2002) e posteriormente avaliar a sua perceção do 

grau de importância atribuído a cada requisito (muitas vezes após atribuir uma escala é comum a perceção 

do cliente sofrer algumas alterações). As escalas utilizadas mais habitualmente são as de cinco níveis, por 

serem as mais simples fáceis de usar (Chan 2005) onde o número um representa “nada importante” e o 

número cinco representa “muito importante”. No caso de estudo relativo à melhoria de uma cadeira de 

escritório por Kumar, Antony e Dhakar (2006), foram atribuídos, numa escala de 1 a 5, diferentes pesos 

que transmitem a importância relativa de cada um dos requisitos (whats) na opinião dos clientes (ver Figura 

11). 

B. Matriz de planeamento  

Nesta divisão da casa da qualidade são feitas várias análises relativas a objetivos estratégicos do produto 

tendo em conta os requisitos do cliente (whats) identificados na fase anterior.  A matriz de planeamento é 

usada como uma ferramenta de apoio para melhorar o desempenho de um produto com base no rácio 

desempenho objetivo e desempenho atual (Yang & El-haik 2003). Como os clientes tem o poder de escolha 

entre uma grande variedade de produtos, para realizar esta análise tem-se em conta não só o produto em 

estudo, como também produtos da concorrência que se inserem no mesmo mercado de ação e que têm os 

mesmos clientes alvo. Este tipo de análise competitiva ou benchmarking, permite identificar argumentos 

de venda, o desempenho final objetivo do produto assim como auxiliar na escolha de quais são requisitos 

onde é necessário uma maior prioridade e foco por parte da equipa responsável pela análise QFD dando 

assim a resposta ao porquê (whys) ser necessário investir num determinado requisito (whats) (Govers 1996; 

Chan 2005; Chan e Wu 2002). 

 

B1. Benchmarking realizado pelo cliente  

Com o intuito de examinar a competição existente no mercado, são identificados os produtos da 

concorrência mais direta para ser possível avaliar o seu desempenho em cada um dos critérios explicitados 

pelo cliente na fase anterior. Esta análise tem uma grande importância, uma vez que, o cliente tem acesso 

a vários produtos de diferentes marcas, tendo a possibilidade de escolher o produto que, no seu ponto de 

vista, apresenta melhor desempenho. É, por isso, estrategicamente essencial perceber em que requisitos a 

competição apresenta um melhor desempenho e identificar onde existem oportunidades de aperfeiçoamento 

do produto. Este tipo de avaliação competitiva permite responder ao “porquê” (whys) é importante dar 

prioridade a certos requisitos e, consequentemente, tomar decisões estratégicas que possibilite à empresa 

aumentar a sua vantagem competitiva no mercado (Govers 2001).  

Recorrendo ao mesmo procedimento aplicado na determinação da importância dos whats para o cliente, 

as empresas são avaliadas por uma escala ordinal de 5 pontos, onde geralmente o 1 representa o mínimo de 

satisfação e o 5 o máximo de satisfação (Chan 2005; Franceschini e Maisano 2018). 
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Na análise de benchmarking feita a uma cadeira de escritório por Kumar, Antony e Dhakar (2006) a 

pontuação atribuída pelos clientes ao produto e ao produto das empresas concorrentes foi feita recorrendo 

a uma escala ordinal de 5 pontos em que o 1 representa o pior nível de avaliação e o 5 o melhor nível (ver 

Figura 11). No exemplo retratado, é possível verificar que o critério adjustment range apresenta uma 

importância elevada para o cliente e que apenas a empresa concorrente WC1 apresenta uma pontuação mais 

elevada. Assim, este critério pode representar uma oportunidade de melhoria que traga à empresa uma 

vantagem competitiva relativamente aos principais concorrentes. É possível ainda verificar que o critério 

speed of adjustment é considerado um requisito importante para o cliente e a empresa em questão tem um 

desempenho baixo nesse critério, pelo que é uma característica do produto essencial a ser aperfeiçoada. 

 

B2. Objetivos estratégicos dos whats  

Tendo em conta a análise benchmarking e os recursos disponíveis da empresa, a equipa responsável pela 

análise QFD define objetivos estratégicos que possibilitem ir mais de encontro ao que o cliente prioriza de 

uma forma realista. Mais uma vez, este tipo de análise é realizado através de uma escala de pontos ordinal 

à semelhança do que foi descrito nas secções anteriores. A definição dos objetivos estratégicos permite 

identificar em que tipo é de atividade a empresa se focará mais no futuro para alcançar a satisfação do 

cliente (Chan e Wu 2002). 

No caso da cadeira de escritório descrito por Kumar, Antony e Dhakar (2006), foi definido um objetivo 

estratégico de 5 para o critério speed of adjustment (ver Figura 11). Tendo em conta que os produtos da 

concorrência apresentam pontuações entre 2 e 3, uma melhoria de desempenho significativa neste critério 

pode garantir bons retornos para a empresa em termos da satisfação do cliente. Para além da definição dos 

objetivos estratégicos dos whats é possível quantificar a melhoria do desempenho dos mesmos. A melhoria 

de desempenho dos whats (RST2)	é dada pelo quociente entre o valor atribuído ao seu objetivo estratégico 

(NUV2) e a pontuação atribuída pelo cliente na análise de benchmarking (4WXY) como demonstrado na 

equação (4). Por outras palavras, este rácio demonstra em que posição a empresa planeia estar no futuro 

relativamente ao nível de satisfação do cliente no requisito (.)	e onde se encontra no presente. Quanto maior 

for o quociente deste rácio, mais a empresa deve empenhar-se na melhoria desse what e, consequentemente, 

mais importante é o requisito (what) para a empresa (Chan 2005).  

 

 RST2 =
NUV2
4WX2

 (4) 

 

Onde: 

RST2 −Melhoria	do	desempenho	do	1ℎ5h	.	 

NUV2 − Valor	do	objetivo	estratégico	para	o	1ℎ5h	. 

4WX2 − Pontuação	atribuída	pelo	cliente	no	benchmarking	ao	1ℎ5h	. 

. − conjunto	dos	1ℎ5hw, . = 1,2…! − 1, ! 
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B3. Argumentos de venda dos whats  

Os argumentos de venda (ou sales point (SP)) são a próxima fase a determinar no preenchimento da matriz. 

Após definir a importância dos whats, de estabelecer a análise de benchmarking entre a empresa e os 

principais competidores e definir os objetivos estratégicos a atingir no futuro pela empresa, é possível impor 

um valor associado a cada requisito do cliente que esteja diretamente relacionado com a importância desse 

requisito para o desempenho da empresa. Por outras palavras, os argumentos de venda são indicadores 

diretos da importância que um requisito pode ter para a empresa, uma vez que, um requisito com um 

argumento de venda elevado significa que este pode conferir uma posição única no mercado e, 

consequentemente, conceder uma vantagem competitiva relativamente à concorrência. De uma forma mais 

específica, um argumento de venda importante é geralmente imposto a requisitos que sejam essenciais para 

o cliente e em que a competição possa ter tido uma avaliação fraca na análise de benchmarking e, portanto, 

ao apostar na melhoria do desempenho desse requisito é possível ir de encontro às preferências do cliente, 

aumentando o potencial de venda do produto e, assim, conferindo à empresa uma posição mais vantajosa 

no mercado (Akao 1988; Chan e Wu 2002, Kumar, Antony e Dhakar 2006). 

Os argumentos de venda dos requisitos do cliente são definidos pela equipa responsável pela análise 

QFD onde são atribuídos valores de 1,5, 1.25 e 1.2 ou 1 diretamente associados à classificação de “forte” 

“moderado” ou “neutro” respetivamente (Akao 1988, Chan e Wu 2002). 

No caso descrito por Kumar, Antony e Dhakar (2006) os argumentos de venda foram imputados a todos 

os requisitos do cliente tendo em conta a importância dos mesmos para o cliente e a analise de 

benchmarking. No estudo realizado pelos autores para o requisito “velocidade de ajuste” foi imputado um 

argumento de venda de 1.5, uma vez que, é um requisito que apresenta uma importância acrescida para o 

cliente (pontuação de 4) e no qual a empresa e a concorrência apresentaram uma avaliação baixa. Desta 

forma, a melhoria desta característica poderia representar uma oportunidade de vantagem competitiva no 

mercado (ver Figura 11). 

 

B4. Importância estratégica dos whats  

A última secção da matriz de planeamento, corresponde à importância estratégica dos whats. Este 

parâmetro diz respeito ao peso que cada requisito tendo em consideração o ponto de vista do cliente, a 

análise de benchmarking e dos argumentos de venda. Os requisitos que obtenham maior valor final de 

importância estratégica indicam que devem ser priorizados relativamente aos restantes (Chan e Wu 2002). 

A importância estratégica dos requisitos, yV2	, pode ser calculada pela equação (5) e (6) referenciadas por 

Akao (1988) e Chan e Wu (2002) respetivamente. 

 yV2 = yT2 ×RST2 	× zN2 (5) 

 yV2 = 	 (NUV2 − 4WX2) ×	yT2 	× zN2  (6) 

Onde:   

				yV2 −	Importância	estratégica	absoluta	do	1ℎ5h	.	 

yT2 − 	Importancia	do	1ℎ5h	.		 

RST2 −Melhoria	do	desempenho	do	1ℎ5h	.	 

zN2 − Argumento	de	venda	do	1ℎ5h	. 

NUV2 − Valor	do	objetivo	estratégico	para	o	1ℎ5h	. 
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4WX2 − Pontuação	atribuída	pelo	cliente	no	benchmarking	ao	1ℎ5h	. 

. − conjunto	dos	1ℎ5hw, . = 1,2…! − 1, ! 

 

C. Matriz das características técnicas  

Nesta secção serão analisadas as características técnicas (hows) a serem englobadas no produto de forma a 

responder aos requisitos dos clientes analisados anteriormente (whats). De seguida, definem-se as unidades 

de mensuração dos hows e em que direção se devem influenciar as características técnicas. Esta análise da 

matriz das características técnicas é realizada pela equipa técnica responsável pela aplicação da 

metodologia. 

 

C1. Características técnicas (hows) 

Depois da análise dos requisitos do cliente, é necessário explorar soluções que possibilitem englobar 

características no produto final que vão de encontro às necessidades dos clientes. Uma das principais razões 

pela insatisfação do cliente é causada pelo facto das especificações de design não refletirem as necessidades 

do cliente (Yang 2003) pelo que é de vital importância que a equipa responsável pela análise QFD proceda 

a um estudo adequado que permita converter os requisitos do cliente em características técnicas 

materializáveis e mensuráveis. De forma a facilitar a leitura e organização de várias características técnicas 

e, à semelhança do que já foi referenciado para a identificação dos requisitos dos clientes, é comum utilizar 

diagramas de afinidade ou da árvore (Chan e Wu 2002; Yang e El-Haik 2003, Akao 1988). 

No caso de estudo de Hauser e Clausing (1987) referente a uma porta de automóvel foi definido um 

conjunto de características de engenharia que permitem ir de encontro aos requisitos do cliente. Por 

exemplo para o requisito “porta manter-se aberta numa subida” ser exequível é necessário manipular as 

aumentar a “força de verificação quando se encontra em terreno plano” e “aumentar a força de verificação 

quando se encontra com dez graus de inclinação”. 

 

C2. Unidades dos hows 
Como dito anteriormente todas as características de engenharia devem ser expressas de uma forma clara, 

concisa e mensurável para ser viável definir objetivos precisos para a empresa ter como orientação durante 

todo o processo (Chan e Wu 2002; Chan 2002). No caso da cadeira de escritório de Kumar, Antony e 

Dhakar (2006) é possível verificar as diferentes unidades dos hows na Figura 11. 

 

C3. Direção dos hows 
Por fim, na metodologia QFD é comum identificar em que direção se deve manipular um requisito de forma 

a ir de encontro aos objetivos estipulados. Por outras palavras, a direção dos hows consiste em identificar 

na matriz se a característica de engenharia deve aumentar ou diminuir de forma a corresponder aos 

requisitos do cliente relativos ao produto. No exemplo da Figura 11 foram definidas duas siglas para 

representar a direção dos hows: LTB – larger the better e STB – smaller the better. 
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D. Matriz de relações whats/hows  

Depois de identificados os whats e os hows, é necessário que a equipa responsável pela análise QFD 

represente o impacto que as características técnicas (hows) têm nos requisitos dos clientes (whats). As 

relações entre estes dois parâmetros podem ser definidas de forma quantitativa onde são utilizadas escalas 

de mensuração tipicamente de (0,1,3,9) ou (0,1,3,5) (Chan e Wu 2002) que expressam os quatro níveis de 

relações possíveis entre os whats e hows: “sem relação”, “fraca”, “moderada” e “forte”. Também é possível 

expressar as relações entre whats e hows de forma qualitativa através de símbolos específicos. Os símbolos 

são muitas vezes usados em lugar dos números por serem mais fácies de identificar rapidamente (Yang e 

El-haik 2003). Segundo este autor, existe uma escala numérica e uma correspondente em símbolos que é a 

mais comum de ser utilizada (ver Tabela 5). 

Tabela 5 - Escala qualitativa e quantitativa para avaliação das relações hows whats (Fonte: Yang & El-haik 2003) 

Standard 9-3-1 

Strong ● 9.0 

Moderate ○ 3.0 

Weak  ▽ 1.0 

 

No exemplo descrito anteriormente, referente ao caso da porta de automóvel estudado por Hauser e 

Clausing (1988) existem quatro níveis de relação explicitados na matriz: “forte positiva”, “média positiva” 

“média negativa” e “forte negativa”. 

Para uma posterior análise das relações entre os requisitos do cliente e as características técnicas na 

matriz, é importante ter em conta que uma coluna que esteja em branco ou que apenas apresente relações 

fracas entre ambos os parâmetros significa que a relação entre ambos não tem grande impacto na perspetiva 

do cliente ou que há um sobredimensionamento do produto (Yang e El-hailk 2003). Segundo os mesmos 

autores, linhas em branco ou que apresentem relações fracas traduzem possíveis falhas na satisfação dos 

requisitos do cliente sendo, por isso, necessário proceder a uma análise mais detalhada do motivo dessa 

falha. Uma das causas mais comuns resulta da não disponibilidade de recursos por parte da empresa que 

possibilitem a satisfação de um determinado requisito ou, até mesmo, a não inexistência de uma tecnologia 

que possibilite a satisfação desse requisito, o chamado bottleneck engineering, uma limitação tecnológica 

que limita o design do produto não só na empresa em estudo, mas de uma forma geral. Uma vez resolvido 

este bloqueio tecnológico por parte de alguma das entidades interessadas poderá levar a uma posição única 

no mercado ao oferecer algo único no produto (Akao 1988).  

Na análise desta matriz é também importante avaliar possíveis conflitos entre o benchmarking realizado 

pelo cliente ao produto e as pontuações refletidas na análise das características técnicas, por exemplo, 

quando segundo um cliente, o produto num determinado requisito tem uma pontuação de 3 e de acordo 

com as pontuações atribuídas nas características técnicas tem um desempenho de 5.  

Por fim, é importante identificar as características técnicas com relações mais fortes com os requisitos 

do cliente pois são estas que apresentam uma forte influência na perceção do cliente relativamente ao 

desempenho do produto. Assim, alterações significativas nessas características modificam em grande 

escala o design do produto e possivelmente outras características técnicas que estão correlacionadas 
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causando implicações positivas ou negativas no desempenho das mesmas. Para verificar como é que 

alterações numa característica técnica influenciam o desempenho noutra característica é essencial analisar 

a matriz de correlações descrita na secção seguinte. 

E. Matriz de correlações 

O próximo passo do preenchimento da casa da qualidade consiste em definir a matriz de correlações. A 

matriz de correlações é representada pela divisão triangular no topo da figura dando assim o aspeto 

característico de uma casa. Nesta etapa, são delineadas as relações entre as diferentes características 

técnicas (hows), isto é, são estabelecidas as relações “causa-efeito” nos diferentes conjuntos de hows, sendo 

possível averiguar como é que um how pode, ou não, influenciar os restantes. As diferentes relações entre 

os hows podem ser avaliadas de forma quantitativa ou qualitativa e representadas da mesma forma que nas 

matrizes anteriores. 

Este tipo de correlações permite à equipa responsável pela análise QFD averiguar possíveis trade offs 

entre as diferentes características técnicas. Depois de preenchida toda a matriz é essencial averiguar quais 

são as características técnicas mais valorizadas na perspetiva do cliente e tentar aglomerar essas 

características no design do produto. No entanto, é vital analisar como é que mudanças numa característica 

técnica pode influenciar o desempenho de outra e, neste passo, a matriz de correlações fornece toda a 

informação necessária para tirar esse tipo de conclusões. Depois desta análise, e tendo em conta um 

compromisso entre a satisfação do cliente e o que é economicamente viável para a empresa, é possível 

determinar quais são as decisões a tomar que alteram o desempenho do produto final (Chan e Wu 2002; 

Yang & El-haik 2003). 

No caso descrito por Kumar, Antony e Dhakar (2006), foi utilizada uma legenda para evidenciar as 

diferentes relações entre os hows (ver Figura 11). Por exemplo a relação entre o how “time to adjust” e 

“number of adjustments” é representada como tendo uma relação negativa (N), o que significa que com a 

diminuição do tempo para ajuste (time to adjust) o número de ajustes (number of adjusts) também vai 

diminuir.  
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Figura 11 - Casa da qualidade para uma cadeira de escritório (Fonte: Kumar et al., 2006) 

F. Matriz técnica 

A última etapa da casa da qualidade consiste no preenchimento da matriz técnica. Nesta fase, com são 

calculadas as importâncias absolutas e relativas das características técnicas. De seguida é realizada uma 

análise competitiva técnica tendo em conta o desempenho dos hows da empresa e dos principais 

competidores através da comparação das várias características técnicas para os vários produtos 

concorrentes, permitindo traçar os perfis do produto que se pretende melhorar e da concorrência. 

Seguidamente são expostos os objetivos técnicos ambicionados para os desempenhos dos hows e qual o 

grau de dificuldade associado. Por último, são calculadas as importâncias estratégicas dos hows, ficando 

assim toda a estrutura da casa da qualidade concluída. 

 

F1. Importância absoluta e relativa dos hows 

O primeiro elemento desta fase traduz o grau da relação de uma característica técnica com todos os 

requisitos do cliente definidos anteriormente. A importância absoluta dos hows pode ser calculada a partir 

da equação (7).  

 

 yz3 =?yV2 × ~�2,3
-

2<)

 (7) 

Onde: 

yz3 − Importâcia	absoluta	do	ℎÄ1	0  

yV2 − Importância	estratégica	absoluta	do	what	i	 
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~�2,3 − Grau	de	relação	entre	o	1ℎ5h	.	e	o	ℎÄ1	0	 

. − conjunto	dos	1ℎ5hw, . = 1,2… , ! − 1, ! 

0 − conjunto	dos	ℎÄ1w, 0 = 1,2… ,É − 1,É 

 

Frequentemente, a importância das características técnicas é expressa em forma de percentagem o que 

permite inferir conclusões mais rapidamente sobre a importância de um how relativamente às restantes 

características técnicas pretendidas para englobar no produto. Nesse caso, a importância relativa dos hows 

é dada pela equação (8).  

 y�3 =
yz3

∑ yz3;
3<)

 (8) 

Onde:  

y�3 − Importância	relativa	do	ℎÄ1	0	

yz3 − Importâcia	absoluta	do	ℎÄ1	0 

 

No caso de estudo realizado por Bahill e Chapman (2015) relativo uma pasta dentífrica, a importância 

absoluta de cada característica técnica é calculada recorrendo à equação (8). Como referido na secção D, 

as relações entre as características técnicas e os requisitos do cliente podem ser expressas por símbolos que 

manifestam a intensidade das relações entre cada par.  

 

F2. Avaliação competitiva técnica 

O passo seguinte a matriz técnica consiste em realizar uma análise técnica aos produtos dos principais 

competidores identificados anteriormente na seção de benchmarking do cliente. Esta é uma das fases mais 

complicadas da matriz técnica, uma vez que, para realizar este tipo de análise é necessário obter informação 

que, muitas vezes, não está disponível para este efeito. Assim, a única forma de conseguir obter este tipo 

de informação dos produtos competidores acaba por ser através de compra e experimentação do produto de 

forma a conseguir avaliar o seu desempenho técnico nas mesmas características de avaliação do produto 

em desenvolvimento. Este tipo de avaliação competitiva é realizado de forma análoga à análise de 

benchmarking, ou seja, através de um sistema de pontuação ou através da medição do seu desempenho na 

unidade de mensuração escolhida para cada característica técnica (Chan e Wu 2002; Chan 2005).   

Nesta etapa é importante observar em que características o produto apresenta um pior desempenho 

quando comparado com os principais competidores sendo esta uma oportunidade de benchmarking. Ao 

encontrar características técnicas onde a competição apresenta um melhor desempenho do que o do produto 

da empresa, a sua integração no desenvolvimento do produto é atentamente vantajosa pois permite 

economizar recursos e tempo de pesquisa (Yang e El-haik 2003). 

 

F3. Objetivos técnicos 

Depois de realizada a avaliação competitiva técnica onde foi analisado o desempenho dos produtos 

competidores nas características técnicas consideradas e comparado com o desempenho do produto da 

empesa, é possível estabelecer objetivos futuros de desempenho para o produto em questão. A definição de 

objetivos técnicos consiste em estabelecer o nível de desempenho desejado em cada critério que a empresa 
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acredita ser essencial para conseguir uma vantagem competitiva no mercado ao suplantar os requisitos do 

cliente identificados na fase primordial da definição da matriz. A definição destes objetivos técnicos deve 

ser realista tendo em conta os recursos disponíveis da empresa assim como o desempenho dos produtos dos 

competidores de forma a tornar o produto com um desempenho superior ao da concorrência na visão do 

cliente. (Chan e Wu 2002; Yang & El-haik 2003). 

No caso descrito por Kumar, Antony e Dhakar (2006) foram definidos valores para o desempenho das 

características técnicas do produto no futuro. Para o caso do critério “adjustment range” foi definido um 

valor objetivo de pontuação de 5, um valor superior aos valores identificados da concorrência nesse critério 

e superior ao valor atribuído ao produto pelo cliente na análise de benchmarking (ver Figura 11). 

 

F4. Dificuldades técnicas 

Depois de definidos objetivos técnicos, é atribuída uma pontuação a cada característica técnica que traduza 

a sua possível dificuldade de implementação tendo em conta fatores como dificuldade de produção, tempo, 

recursos financeiros e outro tipo de recursos necessários. Geralmente características técnicas muito 

ambiciosas que exigem à empresa aumentar muito o nível de desempenho do presente, apresentam valores 

de dificuldade técnica associada mais elevada. Para este tipo de pontuações, as escalas utilizadas são 

análogas às usadas anteriormente em todas as divisões (Akao 1998; Hauser e Clausing 1988). 

Após o preenchimento de todas as divisões da casa da qualidade, o trabalho de análise de todos os dados 

e relações obtidas na matriz é essencial para tomar decisões relativas ao design e desenvolvimento do 

produto. A análise geral de todos os dados da matriz permite à equipa QFD identificar possível falhas na 

tradução da voz do cliente para características técnicas assim como identificar quais as características 

técnicas que obtiveram uma melhor pontuação, pois são estas que terão mais impacto na opinião do cliente. 

As características técnicas que apresentem resultados mais dominantes sobre as restantes deverão ser o 

novo input da próxima casa da qualidade assegurando assim que a voz do cliente não se perca nas fases de 

desenvolvimento do produto (ver Figura 2).  

5.2 MACBETH e a Casa da Qualidade 

A metodologia MACBETH associada à casa da qualidade permite que haja uma análise tecnicamente mais 

consistente dos requisitos do cliente, traduzindo-os para um sistema de valores coerente que traduz as suas 

necessidades. 

A metodologia MACBETH aplicada nas diferentes secções da casa da qualidade permite eliminar os 

erros metodológicos cometidos na abordagem mais tradicional que foram encontradas na literatura.  

É possível aliar a Casa da Qualidade com a metodologia MACBETH nas diferentes secções numeradas 

de 1 a 6 na Figura 12 e que se encontram descritas de seguida na Tabela 6. 
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Figura 12 - A casa da qualidade e a metodologia MACBETH nas diferentes secções numeradas 

Tabela 6 - A metodologia MACBTETH aplicada nas diferentes secções evidenciadas na Figura 12 

1. A metodologia MACBETH é utilizada para calcular a importância dos requisitos do cliente a partir 

de julgamentos de diferença de atratividade. 

2. A metodologia MACBETH é utilizada para determinar os pesos para as diferentes correlações entre 

os pares de requisitos do cliente e as características técnicas. 

3. Com o intuito de determinar os pesos para as diferentes correlações técnicas, são feitos julgamentos 

de diferença de atratividade entre cada um dos pares da matriz. 

4. Na análise de benchmarking feita pelo cliente, a metodologia MACBETH é utilizada com o intuito 

de definir escalas de valor que permitam converter o desempenho de cada uma das alternativas em 

pontuações que traduzam diretamente a voz do cliente em cada um dos seus requisitos. 

5. De forma análoga ao que foi descrito para a secção 4, a metodologia MACBETH é utilizada nesta 

secção com intuito de determinar as escalas de valor que convertam o desempenho das caraterísticas 

técnicas em pontuações de forma a ser possível comparar o desempenho de diferentes competidores. 

6. Para a determinação de pesos para os argumentos de venda, é possível utilizar a metodologia 

MACBETH. 
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6. Metodologia Aplicada  

A motivação da escolha da metodologia multicritério MACBETH como apoio à ferramenta da casa da 

qualidade consiste no facto de ser possível colmatar com esta metodologia as lacunas encontradas na 

aplicação da casa da qualidade na literatura explicitada no capítulo 5.   

Com o apoio desta metodologia pretende-se modelar as diferentes interações entre requisitos que 

influenciam o desempenho do produto e, por consequência, definem o seu nível de qualidade percebido 

pelos clientes. Sendo uma metodologia que contempla um carácter social com igual relevância ao seu 

carácter técnico (Bana e Costa e Lourenço, 2009) é importante definir um grupo de decisão que seja 

pertinente para o estudo. Ao definir um grupo de decisão adequado com um conhecimento do produto em 

estudo, é possível facilitar o processo iterativo entre o grupo e a facilitadora durante as várias etapas da 

metodologia. A autora deste trabalho, tem o papel de facilitar os processos sociais necessários à aplicação 

desta metodologia em reuniões de trabalho ou conferências de decisão, dinamizando a discussão dos 

grupos, contudo, sem nunca influenciar ou impor o seu ponto de vista. É pretendido que o grupo de decisão 

partilhe diferentes perspetivas, conhecimentos, necessidades e pontos de vista que possam ser traduzidos 

em requisitos específicos ou critérios operacionais (i.e. que sejam de alguma forma possíveis de mensurar) 

com o intuito de serem utilizados na parte técnica desta metodologia. Assim, e tendo em conta os diferentes 

métodos explícitos na Tabela 4 (página 29) para a determinação dos requisitos do cliente, a parte social 

desta metodologia consistiu numa primeira fase, numa abordagem exploratória que consistiu numa 

entrevista a quinze indivíduos pertinentes para o estudo e, de seguida, a formação de um grupo de foco que 

foi estabelecido como o grupo de decisão para todas as etapas seguintes desta metodologia.  

A componente técnica desta metodologia caracteriza-se, assim, pela modelação dos julgamentos 

qualitativos adquiridos durante a etapa social com o grupo de decisão, permitindo medir diferenças de 

atratividade entre os diferentes elementos presentes no estudo. 

Assim, a metodologia MACBETH será utilizada em conjunto com a casa da qualidade na construção 

de escalas de valor com o intuito de ser viável a comparação do desempenho das diferentes alternativas de 

produtos assim como também na ponderação de critérios para as diferentes secções da casa da qualidade, 

permitindo desta forma ultrapassar as dificuldades metodológicas mencionadas nos capítulos anteriores. 

As diferentes etapas onde a metodologia MACBETH será aplicada em conjunto com a casa da qualidade 

encontram-se na explicitadas Tabela 7. 

É importante ainda salientar que como foi adotada a versão da Casa da Qualidade explicitada na Figura 

9, as diferentes secções da Casa da Qualidade abordadas de seguida serão tendo em conta a nomenclatura 

proposta por Chan e Wu (2002). 
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Tabela 7- Diferentes áreas da casa da qualidade onde a metodologia MACBETH será aplicada 

Áreas de Aplicação da metodologia MACBETH 

ü Importância dos requisitos do cliente (whats) 

ü Benchmarking dos clientes 

ü Relações entre os requisitos do cliente (whats) e as características 

técnicas (hows) 

ü Correlações entre as características técnicas (hows) 

ü Avaliação competitiva técnica  

 

Tendo em conta o contexto geral do problema, é relevante mencionar que ao longo do desenvolvimento 

deste estudo, o polo piquet em análise será denominado por polo X e para a comparação com os 

competidores mais diretos, foi selecionado em conjunto com a empresa, produtos de duas diferentes marcas 

relevantes inseridas no mesmo contexto de mercado e com características de produto análogas ao produto 

X que serão denominados por polo Y e polo Z. Será feita uma análise tendo em conta o ponto de vista do 

cliente relativamente aos requisitos que considera importantes para o produto. Será também feita uma 

análise de benchmarking relativamente ao polo X, Y e Z tendo em conta o ponto de vista do consumidor. 

Serão também determinadas as características técnicas do produto que influenciam os requisitos do cliente. 

Numa fase posterior será feita uma comparação do ponto de vista técnico relativamente aos três produtos, 

permitindo analisar o desempenho das características técnicas dos três produtos em foco. 

6.1 Identificação dos clientes  

O primeiro passo para proceder ao desenvolvimento metodológico consiste na identificação dos clientes a 

que se destina o produto em questão (ver Figura 9). No caso em estudo, os clientes que têm interesse para 

o a aplicação desta metodologia são pessoas de sexo masculino que usem frequentemente polos piquet no 

seu dia a dia e que tenham à partida uma tendência para que apresentem algum conhecimento relativo à 

diversidade de produtos disponível no mercado sendo, por isso, este o público alvo principal a ser abordado 

com o intuito de recolher informação relativa às suas necessidades enquanto consumidores.  

Durante a aquisição de informações relativas ao produto, também foi considerada a opinião do designer 

de moda da marca e o responsável pelo departamento de qualidade da marca. O designer de moda tem 

noções específicas acerca dos requisitos do cliente e quais são as características que o cliente prefere 

destacar assim como o que é viável de ser realizado a nível de design e também a nível financeiro enquanto 

que o departamento de qualidade lida com as possíveis insatisfações que os clientes comunicam à marca 

relativamente ao desempenho do produto, sendo este por isso, uma ponte importante entre a empresa e o 

consumidor final.  

6.2 Identificação dos requisitos do cliente  

Com o intuito de proceder à recolha da informação essencial sobre os requisitos dos clientes, procedeu-se 

inicialmente a uma abordagem exploratória caracterizada por entrevistas a pessoas que pertencem ao grupo 
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de interesse em estudo. Foram entrevistados cerca de quinze clientes do sexo masculino que compram 

frequentemente polos piquet e têm algum conhecimento sobre a oferta disponível no mercado assim como 

alguma noção do que procuram no produto na hora de adquirir um novo.  

Nesta fase inicial, os entrevistados foram abordados com questões mais gerais do tipo “Quais são as 

características de um bom polo?” ou “O que garante a qualidade de um polo?”. A este tipo de perguntas os 

entrevistados responderam de uma forma geral que um dos requisitos era “ser de algodão”. Sendo este já o 

caso do polo em estudo, os outros aspetos mencionados mais frequentemente pelos entrevistados foram 

“ser versátil”, “tem de ter uma boa durabilidade”, “o corte tem de ser apropriado” “o design tem de ser 

adequado” e “ter uma boa relação qualidade-preço”.  

Uma vez que as primeiras respostas foram muito gerais e com o intuito de perceber melhor quais são as 

necessidades mais particulares de cada cliente, foi pedido aos entrevistados para especificar quais são os 

fatores que, na sua opinião, conferem versatilidade, uma boa durabilidade ou um corte e design apropriado.  

Relativamente à característica de versatilidade, os entrevistados responderam “cores neutras 

preferencialmente branco bege ou preto” ou “sem padrões e com logos e especificações da marca discretas.” 

Contudo, quando foi pedido para especificar de uma forma mais detalhada todas as outras características 

referidas anteriormente como a durabilidade, corte e design apropriado, a maioria dos entrevistados foram 

muito mais específicos com o que procuram num produto, mostrando conhecer o produto em causa e com 

expectativas efetivas sobre o desempenho do mesmo. 

Quando questionados sobre o preço os entrevistados responderam que o preço adequado para um polo 

de qualidade seria entre os 50 e os 100 euros. E quando questionados acerca de como , no seu ponto de 

vista, se define um polo com uma “boa relação qualidade-preço”, as respostas  mais frequentes foram “ao 

pagar mais pelo produto, espero que ele dure mais tempo nas condições iniciais” ou “quando pago 100 

euros por um polo espero que ele dure pelo menos o dobro do tempo em condições perfeitas relativamente 

a um polo de 50 euros” ou ainda “se fixar um polo com um preço standard de 40 euros, por cada 20 euros 

a mais que pago por um outro polo espero que ele me dure mais um ano em perfeitas condições 

relativamente ao standard.  

De forma a ser possível analisar toda a informação recolhida durante esta fase exploratória caracterizada 

pelas entrevistas ao público alvo, todas as respostas foram estruturadas num diagrama de afinidade 

representado na Figura 13. Este tipo de diagrama tem como principal vantagem analisar a informação 

recolhida de forma concisa por grupos ou tópicos que sejam relacionáveis entre si o que é um benefício 

para o tipo de informação em causa. A maioria da informação relacionada com as respostas dos 

entrevistados é passível de ser inserida em três grandes “blocos” distintos relacionados com o “Design do 

produto”, “Durabilidade do produto” e “Desempenho do produto no uso” e um bloco adjacente que resume 

alguns requisitos de áreas diversas mencionadas pelos clientes. Dentro de cada bloco estão aglomeradas as 

especificações do cliente por ordem de menção, isto é, os primeiros descritos são os que foram mencionados 

mais vezes pelo grupo em questão.  

 Desta forma é possível explorar e entender com maior especificidade as expectativas e necessidades 

dos clientes relatadas pelos próprios com palavras imprecisas e sem a linguagem científica adequada. Na 

fase seguinte, estes atributos serão convertidos em requisitos concisos, não ambíguos e mensuráveis que 

traduzem a voz do cliente.  
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Figura 13 - Diagrama geral de afinidade das perceções do cliente sobre a qualidade de polos em piquet 

Tendo em conta a informação recolhida junto ao grupo selecionado para esta abordagem exploratória 

foi deliberado juntamente com a marca utilizar para efeitos deste estudo um polo piquet branco por ser uma 

das cores mais populares e mais mencionadas nas entrevistas. Para todo o estudo ser viável, foi selecionado 

o mesmo produto da mesma cor e do mesmo tamanho (tamanho M) para os produtos da concorrência em 

análise: Y e Z, uma vez que, não faria sentido para as futuras avaliações de desempenho de características 

técnicas a escolha de produtos que não apresentassem as mesmas condições iniciais para comparação. No 

que diz respeito à cor, diferentes cores comportam-se de forma diferente ao longo do tempo apresentando, 

por isso, resultados díspares em alguns dos critérios de desempenho em análise neste trabalho, sendo por 

isso fundamental fixar esta variável ao longo do estudo. Relativamente ao tamanho, dado que não seria 

possível no horizonte temporal do presente estudo alargar a amostra para outros tamanhos, tornou-se 

essencial fixar também esta variável e restringir o estudo a um dos tamanhos possíveis.  

Depois de recolhida a informação apresentada na Figura 13, procedeu-se à análise das respostas dadas 

pelo grupo com o intuito de estabelecer de uma forma exata os requisitos do cliente. É importante salientar 

que os dados da Figura 13, não preenchem as condições necessárias para serem analisados como requisitos 

Design do 
produto 

Golas
1. As pontas das golas 

devem manter-se direitas 
(sem revirarem). 

2. As golas não devem ser 
muito estruturadas nem 
demasiado maleáveis. 

Corte ao longo do tronco
1. Deve ser mais comprido 

do que quadrado. 

2. O comprimento deve 
chegar ao início dos bolsos 

da parte inferior.
3. Deve ajustar-se ao corpo 
sem ser demasiado justo ou 

apertado. 

Corte nos ombros e braços
1. A linha do ombro deve 
ficar na zona do início do 

ombro.

2. As mangas não podem ser 
apertadas em redor do braço 
nem demasiado compridas. 

Desempenho do 
produto no uso

Tecido
1. Deve ser leve.

2. Não deve ficar 
com marcas de 
uso facilmente 
(amarrotado). 

Durabilidade do 
produto 

1. Ser resistente 
às lavagens (cor 

e forma).

2. As costuras 
não se 

desfazerem ou 
ficarem muito 

vísiveis.

3. Não ganhar 
textura (borboto) 

com o tempo.

Diversos

1. Preço 
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do cliente durante a metodologia deste trabalho, sendo por isso, necessário transformar as palavras 

imprecisas da Figura 13 que traduzem em linguagem corrente o que é necessário para satisfazer o cliente 

(são a voz do cliente) para requisitos claros que possam ser mensuráveis durante esta metodologia e que 

não induzam de forma intencional a ideia de um requisito poder ser mais importante do que outro a priori. 

Assim, na Tabela 8 encontram-se representados os requisitos do cliente assim como o seu carácter 

qualitativo ou quantitativo. 

Tabela 8 - Requisitos do cliente e a sua respetiva natureza. 

Requisitos do cliente Natureza do requisito 

O polo tem um tecido leve e respirável Qualitativo (ver descritores de desempenho na Tabela 1) 

O tecido é resistente à formação de vincos ou 

a ficar com aspeto amarrotado 

Qualitativo (ver descritores de desempenho na Tabela 2) 

A forma do tecido é resistente à lavagem Qualitativo (ver descritores de desempenho na Tabela 3) 

A cor do tecido é resistente à lavagem Qualitativo (ver descritores de desempenho na Tabela 4) 

O tecido é resistente à formação de borboto ou 

fios soltos 

Qualitativo (ver descritores de desempenho na Tabela 5) 

O aspeto inicial das costuras é duradouro  Qualitativo (ver descritores de desempenho na Tabela 6) 

As golas do polo são firmes Qualitativo (ver descritores de desempenho na Tabela 7) 

O comprimento ao longo do tronco é adequado 

à estatura do usuário  

Qualitativo (ver descritores de desempenho na Tabela 8) 

A largura do tronco é adequada quando 

vestido 

Qualitativo (ver descritores de desempenho na Tabela 9) 

O corte na zona dos ombros assenta no sítio 

certo 

Qualitativo (ver descritores de desempenho na Tabela 10) 

O diâmetro dos braços é confortável Qualitativo (ver descritores de desempenho na Tabela 11) 

O comprimento das mangas é apropriado Qualitativo (ver descritores de desempenho na Tabela 12) 

O polo tem um preço conveniente Quantitativo (ver descritores de desempenho na Tabela 13) 

 

Depois de apurados os requisitos do cliente evidenciados na Tabela 7 assim como se a sua natureza 

qualitativa ou quantitativa, é necessário definir descritores de desempenho para os mesmos. A avaliação 

dos diferentes níveis de desempenho será efetuada numa das fases seguintes com o grupo de decisão. 

6.3. Formação do grupo de decisão (Focus group)  

Foi estabelecido um grupo de decisão com alguns dos elementos que participaram na primeira abordagem 

exploratória explicitada na secção anterior e que permitiu compreender o que os clientes pretendem do 

produto. Depois desta abordagem inicial de cariz exploratório, procedeu-se à formação de um grupo de 

foco – ou um grupo de decisão. Pretende-se que os elementos constituintes deste grupo que testem os 

produtos em estudo e que exponham à facilitadora os seus juízos, reservas e necessidades quando deparados 

com o produto.   
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Para a criação deste grupo de cinco pessoas foram selecionados os intervenientes que demonstraram 

conhecer melhor o produto e que demonstraram maior facilidade em transmitir uma análise crítica e mais 

construtiva relativamente às características que modelam a qualidade do mesmo. Outro dos critérios a 

decisivos na formação do grupo foi relativa à estatura dos indivíduos. Como dito anteriormente, o tamanho 

do polo selecionado foi o tamanho M e, por essa razão, foram preferidos elementos que apresentassem 

pouca variância na sua estatura global permitindo a construção de um grupo homogéneo de forma a que o 

mesmo tamanho de polo se adaptasse de uma forma equivalente a todos os indivíduos e, por consequência, 

fosse possível deliberar de forma mais pragmática e equitativa para os diferentes descritores a analisar.    

 Para além dos cinco indivíduos representativos da voz do cliente, foi ainda considerada a opinião do 

designer do produto, uma vez que, desta forma é possível estabelecer uma ponte entre os requisitos do 

cliente e as características técnicas do produto, um dos passos essencial para esta metodologia.  

6.4. Metodologia MACBETH na casa da qualidade: Avaliação dos clientes  

Nesta fase da metodologia foi utilizada a metodologia MACBETH com o intuito de determinar os pesos 

para os requisitos dos clientes estabelecidos na Tabela 8 assim como as escalas de valor para os 

desempenhos das alternativas em análise do polo piquet (o benchmarking do cliente).  

Durante esta abordagem e, com o intuito de facilitar os julgamentos qualitativos dos participantes 

relativamente à atratividade nos vários critérios, os participantes receberam amostras dos vários tipos de 

polo em analise (X, Y e Z) os quais puderam ser testados pelo grupo. Ao testar os diferentes produtos, 

permite aos participantes ter uma maior perceção do desempenho dos diferentes polos tendo em conta os 

diferentes requisitos identificados na fase anterior assim como estabelecer bases de comparação entre 

desempenhos dos diferentes produtos, um passo vital para a análise de benchmarking.  

Todos os requisitos dos clientes evidenciados na Tabela 8, foram inseridos no software M-MACBETH 

indicando qual é a sua base de comparação dependendo da natureza do requisito (quantitativa ou 

qualitativa).  

Nos requisitos com descritores de desempenho qualitativos foram definidos um conjunto de níveis que 

representam desempenhos plausíveis do polo piquet em cada um dos requisitos elucidados previamente. 

De forma a ser possível construir as funções de valor no software M-MACBETH, foi pedido ao grupo de 

decisão que indicasse um nível de desempenho que considerasse como “bom” e um nível de desempenho 

neutro para cada um dos requisitos. Nas tabelas seguintes (da Tabela 9 à Tabela 21) encontram-se 

evidenciados os descritores de desempenho de cada um dos requisitos em análise e assinalados a laranja e 

cinzento os níveis de desempenho considerados pelo grupo de decisão como bom e neutro respetivamente.  

É comum representar os diferentes critérios numa estrutura designada por árvore de valor criada na 

metodologia MACBETH. Este tipo de representação proporcionam uma visão geral dos vários critérios em 

estudo.  
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Tabela 9 - Descritor de desempenho do requisito "O polo tem um tecido leve" 

O polo tem um tecido leve ou “respirável” Abreviatura 

O tecido do polo permite fluxo de ar com a deslocação trivial do 

utilizador (exemplo: andar de um lado para o outro)  
P1 

O tecido do polo permite fluxo de ar provocado por uma brisa de 20 

km/h 
P2 = Bom 

O tecido do polo permite fluxo de ar suficiente para promover a 

evaporação da transpiração do utilizador sem condensação no interior do 

polo  

P3 = Neutro 

O fluxo de ar através do tecido é insuficiente para promover a 

evaporação da transpiração do utilizador levando à acumulação de 

condensação na face interior do polo 

P4 

 

Tabela 10 - Descritor de desempenho do requisito "o tecido é resistente à formação de vincos ou a ficar com aspeto 

amarrotado” 

O tecido é resistente à formação de vincos ou a ficar com aspeto 

amarrotado 

Abreviatura 

Não amarrota mesmo quando deixado sem ser dobrado entre utilizações em 2 

dias consecutivos 
Am1 

Não se amarrota mesmo com 2 utilizações consecutivas deixado dobrado entre 

utilizações 
Am2 = Bom 

Amarrota-se ao fim de um dia de utilização Am3 = Neutro 

Amarrota-se com meio dia de utilização Am4 

Amarrota-se com utilizações específicas que causem vincos ou dobras (ex. 

estar sentado) 
Am5 

Amarrota-se após ser dobrado e arrumado sem ser apertado Am6 

 

Com o intuito de ser possível analisar a durabilidade do produto que, de acordo com o grupo de decisão, 

se encontra principalmente relacionada com a resistência da cor e da sua forma às lavagens, foi definido 

um número mínimo de lavagens para assim estabelecer os níveis de desempenho do produto nos diferentes 

critérios. Tendo em conta que durante a entrevista ao grupo de decisão, muitos abordaram o facto de ser 

essencial o produto manter-se “intacto”, ou seja, manter todas as características iniciais durante pelo menos 

um ou dois anos de utilização, estabeleceu-se um número mínimo de lavagens de cinquenta para a definição 

dos próximos descritores. Este número mínimo de lavagens justifica-se tendo em conta o horizonte 

temporal de um ano e estabelecendo que se procede à lavagem do produto uma vez por semana (o que dá 

aproximadamente um ano de utilização).  
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Tabela 11 - Descritor de desempenho do requisito "A forma do tecido é resistente à lavagem”  

A forma do tecido é resistente à lavagem Abreviatura 

Mantêm a forma original após cinquenta lavagens mesmo sem os cuidados 

recomendáveis de lavagem. 
RF1 

Mantêm a forma original após cinquenta lavagens com as condições 

recomendáveis de lavagem. 
RF2 = Bom 

A forma altera-se de forma impercetível (exemplo: fica mais largo ou apertado) a 

quem não tem o produto vestido ao fim de cinquenta lavagens. 

RF3 = 

Neutro 

A forma sofre alterações nas primeiras lavagens, mantendo-se constante nas 

próximas (fica mais justo ou mais largo). 
RF4 

A forma sofre alterações progressivas que pioram progressivamente com as 

lavagens (fica mais apertado ou mais largo com as lavagens).  
RF5 

 

Tabela 12 - Descritor de desempenho do requisito "A cor do tecido é resistente à lavagem" 

A cor do tecido é resistente à lavagem  Abreviatura 

Mantêm a cor original após cinquenta lavagens mesmo sem os cuidados 

recomendáveis de lavagem. 
RC1 

Mantêm a cor original após cinquenta lavagens com as condições recomendáveis 

de lavagem. 
RC2 = Bom 

A cor começa a alterar-se de forma percetível apenas após cinquentas lavagens 

com os cuidados recomendáveis de lavagem 

RC3 = 

Neutro 

A cor altera-se de forma percetível após vinte lavagens com os cuidados 

recomendáveis de lavagem  
RC4 

A cor altera-se de forma evidente após dez lavagens com os cuidados 

recomendáveis de lavagem. 
RC5 

A cor altera-se de forma evidente após uma lavagem mesmo com as condições 

recomendáveis de lavagem. 
RC6 

 

Tabela 13 - Descritor de desempenho do requisito "O tecido é resistente à formação de borbotos ou fios soltos” 

O tecido é resistente à formação de borboto ou fios soltos Abreviatura 

Mantêm a estrutura da malha original para cinquenta lavagens mesmo sem os 

cuidados recomendáveis de lavagem e utilização 
FB1 

Mantêm a estrutura da malha original para cinquenta lavagens com as condições 

recomendáveis de lavagem e utilização 
FB2 = Bom 

A estrutura da malha altera-se de forma impercetível a olho nu a quem observa o 

produto vestido, contudo ao observar a malha de perto é possível observar algumas 

zonas com fios ou borbotos.   

FB3 
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A estrutura da malha sofre alterações progressivas nas zonas de maior fricção que 

pioram com as utilizações  

FB4 = 

Neutro  

A estrutura da malha sofre alterações progressivas que são agravadas com o 

número de lavagens  
FB5 

A estrutura da malha altera-se de forma evidente entre dez a vinte lavagens. FB6 

 

Tabela 14 - Descritor de desempenho do requisito "O aspeto inicial das costuras é duradouro” 

O aspeto inicial das costuras é duradouro  Abreviatura 

As costuras apresentam resistência à tração intencional provocada pelo utilizador 

(exemplo: puxar para lados opostos com as mãos) 

RCost1 = 

Bom 

As costuras resistem à tração acidental (exemplo: ficar preso numa porta) RCost2 = 

Neutro 

As costuras resistem à utilização em tração constante devido a medidas inapropriadas 

do polo no utilizador (estar mais apertado em zonas específicas como braços ou costas) 
RCost3 

As costuras rompem em caso de tração acidental  RCost4 

As costuras começam a repuxar gradualmente com utilização e lavagens, 

apresentando linhas salientes na zona das costuras 
Rcost5 

As costuras rompem em movimentos constantes que envolvam amplitude dos 

membros (exemplo: levantar os braços acima da cabeça) 
RCost6 

 

Tabela 15 - Descritor de desempenho do requisito "As golas do polo são firmes” 

As golas do polo são firmes Abreviatura 

Mantêm a posição mesmo com utilização dinâmica durante um dia de utilização (sem 

preocupações em ajustar a posição da gola) 
FG1 = Bom 

Mantêm a posição em condições estáticas durante um dia de utilização (exemplo: 

passar o dia sentado). 
FG2 

Mantêm a sua forma geométrica triangular durante meio dia de utilização  FG3 = 

Neutro 

Apresenta uma posição curva e inapropriada  FG4 

 

Tabela 16 - Descritor de desempenho do requisito "O comprimento ao longo do tronco é apropriado" 

O comprimento ao longo do tronco é apropriado Abreviatura 

A bainha inferior fica entre as linhas dos bolsos das calças mesmo em situações de 

movimentos amplos  
CT1 

A bainha inferior fica entre as linhas dos bolsos das calças em situações de 

movimentos amplos dos membros superiores.  
CT2 = Bom 
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A bainha inferior fica entre as linhas dos bolsos das calças quando se está parado CT3 = 

Neutro 

A bainha assenta abaixo da linha dos bolsos das calças. CT4 

A bainha assenta acima da linha do cinto  CT5 

 

Tabela 17 - Descritor de desempenho para o requisito "A largura do Tronco é adequada quando vestido" 

A Largura do tronco é adequada quando vestido Abreviatura 

A largura não restringe a utilização (não impede movimentos, estando sempre 

confortável) 

LT1 = Bom 

Possibilita a liberdade de movimentos ao longo do tronco LT2 = 

Neutro 

Torna-se apertado com todos os botões da zona frontal superior fechados 
LT3 

Torna-se apertado em movimentos do tronco e membros superiores 
LT4 

É desconfortável vestido (é apertado na zona das costas e/ou barriga) 
LT5 

 

Tabela 18 - Descritor de desempenho do requisito " O corte na zona dos ombros assenta no sítio certo " 

O corte na zona dos ombros assenta no sítio certo Abreviatura 

A costura do ombro assenta no topo do deltoide lateral e o diâmetro lateral não impede 

os movimentos 

Comb1 = 

Bom 

A costura do ombro apresenta desvios para o exterior do deltoide lateral, mas o diâmetro 

lateral não impede os movimentos 
Comb2 

A costura do ombro apresenta desvios para o interior do deltoide lateral, mas a dimensão 

lateral não impede os movimentos 
Comb3 

A costura do ombro assenta no topo do deltoide lateral, mas o diâmetro lateral impede 

os movimentos.  

Comb4 = 

Neutro 

A costura do ombro apresenta desvios para o exterior do deltoide lateral e o diâmetro 

lateral impede os movimentos 
Comb5 

A costura do ombro apresenta desvios para o interior do deltoide lateral e o diâmetro 

lateral impede os movimentos.  
Comb6 

 

Tabela 19 - Descritor de desempenho do requisito "O diâmetro dos braços é confortável" 

O diâmetro dos braços é confortável Abreviatura 

É ajustado à largura do braço fletido (zona de maior dimensão) 
Cbrac1 = 

Bom 

É ajustado à largura do braço relaxado Cbrac2 
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Apresenta uma largura superior à dimensão máxima do braço (fletido) Cbrac3 = 

Neutro 

É demasiado apertado mesmo relaxado. Cbrac4 

 

Tabela 20 - Descritores de desempenho para o requisito " O comprimento das mangas é apropriado” 

O comprimento das mangas é apropriado Abreviatura 

A costura assenta sobre a linha de maior diâmetro do braço  Cmang1 = 

Bom 

A costura assenta entre 0,5 a 1,5 centímetros acima da linha de maior diâmetro do 

braço  
Cmang2 

A costura assenta entre 0,5 a 1,5 centímetros abaixo da linha de maior diâmetro Cmang3 = 

Neutro 

A costura assenta entre 1,5 a 3 centímetros acima da linha de maior diâmetro do braço  Cmang4 

A costura assenta entre 1,5 a 3 centímetros abaixo da linha de maior diâmetro do braço  Cmang5 

A costura toca no antebraço Cmang6 

 

O descritor do de desempenho do requisito "O polo tem um preço conveniente" é o preço, em euros 

(descritor quantitativo contínuo). Na Tabela 21 apresentam-se os níveis de preço que foram utilizados para 

construir a função de valor para este requisito, destacando os níveis de referência “Bom” e “Neutro”. 

Tabela 21 – Níveis de preço para construir a função de valor do requisito "O polo tem um preço conveniente" 

O polo tem um preço conveniente 

Preço do polo 60 euros 

70 euros = Bom 

80 euros = Neutro 

90 euros 

100 euros 

 110 euros 

 

6.4.1. Desempenho das alternativas nos requisitos dos clientes  

As alternativas a avaliar consistem em três tipos de polo piquet disponíveis no mercado os quais apresentam 

diferentes níveis de desempenho nos requisitos selecionados previamente e que são considerados 

importantes para os clientes deste tipo de produto na sua compra e durante a sua utilização. Os desempenhos 

de cada um dos polos piquet avaliados nos diferentes critérios com uma base de comparação indireta 

encontram-se representados na Tabela 22.  
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Tabela 22 - Desempenhos dos polos piquet X e dos polos da concorrência Y e Z segundo os requisitos do cliente 

Requisitos do cliente Polo X Polo Y Polo Z 

O polo tem um tecido leve e respirável P2 P2 P2 

O tecido é resistente à formação de vincos ou a ficar com 

aspeto amarrotado 

Am3 Am3 Am2 

A forma do tecido é resistente à lavagem RF2 RF2 RF2 

A cor do tecido é resistente à lavagem RC2 RC4 RC2 

O tecido é resistente à formação de borboto ou fios soltos FB3 FB3 FB3 

O aspeto inicial das costuras é duradouro Rcost1 Rcost3 Rcost2 

As golas do polo são firmes FG1 FG3 FG1 

O comprimento ao longo do tronco é apropriado CT1 CT1 CT3 

A largura do tronco é adequada quando vestido LT1 LT1 LT2 

O corte na zona dos ombros assenta no sítio adequado Comb2 Comb1 Comb4 

O diâmetro dos braços é confortável Cbrac3 Cbrac1 Cbrac1 

O comprimento das mangas é apropriado Cmang5 Cmang1 Cmang1 

O polo tem um preço conveniente 60€ 80€ 100€ 

 

Para cada um destes requisitos serem testados foi disponibilizado para o grupo de decisão amostras dos 

produtos em análise para que pudessem vestir e testar o produto de diferentes formas com o intuito de ser 

exequível analisar os mesmos e estabelecer o seu desempenho de acordo com os níveis de anteriormente 

definidos.  

Relativamente aos requisitos relacionados com leveza do tecido, à formação de vincos e todos os 

requisitos relativos ao corte e design, o grupo de decisão teve a oportunidade de testar o produto durante 

várias utilizações de forma a avaliar o seu desempenho em situações triviais do seu dia a dia e, 

posteriormente, definir o descritor que melhor representa cada um dos polos nos diferentes requisitos em 

análise.  

De forma a simular o contexto definido nos descritores de desempenho relativos à resistência do produto 

no que diz respeito à cor, forma e formação de borbotos, foi fornecido ao grupo de decisão polos submetidos 

às diferentes condições estipuladas nos níveis de desempenho e ainda polos que não tinham sido submetidos 

a nenhuma utilização ou lavagens (novos). Desta forma, foi possível que o grupo de decisão pudesse avaliar 

possíveis mudanças relativas ao produto original no que diz respeito à cor ou forma depois de submetidos 

a lavagens. O grupo de decisão teve assim oportunidade de, tendo em conta a sua perceção relativa ao 

desempenho de cada produto, atribuir um nível de desempenho para estes requisitos para cada polo em 

análise. 

6.4.2 Ponderação dos requisitos do cliente  

Na ponderação dos requisitos do cliente utilizou-se de novo o método MACBETH e o software M-

MACBETH. Nesta etapa, colocaram-se questões ao grupo de decisão do género “supondo que existe um 

polo que tem um desempenho ‘neutro’ em todos os requisitos em quanto uma passagem do nível ‘neutro’ 
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para o nível ‘bom’ no requisito ‘O corte na zona dos ombros assenta no sítio certo’ aumenta a sua 

atratividade?” Este tipo de pergunta é feito para todos os requisitos do cliente evidenciados na Tabela 8 e a 

estas perguntas o grupo de decisão responde utilizando a escala semântica MACBETH (ver Tabela 3). O 

resultado deste sistema é a disposição dos requisitos do cliente por atratividade decrescente dos respetivos 

ganhos em desempenho que se obtêm com a mudança do nível de desempenho neutro para o bom num 

determinado requisito.  

O passo seguinte desta etapa consiste em realizar julgamentos de diferença de atratividade entre os 

ganhos do nível neutro para o nível bom em cada dois requisitos do cliente de cada vez. Para dar início a 

esta segunda etapa, a facilitadora questionou o grupo de decisão para comparar o requisito cujo o ganho do 

nível neutro para bom foi considerado mais importante com o requisito com o segundo mais importante 

ganho de neutro para o nível bom.  Assim, começou-se por equiparar o requisito cujo o ganho do neutro 

para o bom foi considerado mais importante com o requisito com o segundo ganho mais importante do 

nível neutro para o nível bom. Neste caso em concreto perguntou-se ao grupo de decisão “Em quanto é 

mais atrativa a passagem de ‘neutro’ para ‘bom’ no requisito ‘O corte na zona dos ombros assenta no sítio 

certo’ com a passagem de ‘neutro’ para ‘bom’ no requisito ‘As golas do polo são firmes'”. Seguindo esta 

mesma abordagem para os remanescentes requisitos, foi comparado o ganho com a passagem do nível 

“neutro” para o nível “bom” no requisito “O corte na zona dos ombros assenta no sítio certo” com os 

restantes ganhos nos requisitos em análise entre o neutro e bom, preenchendo toda a matriz de julgamentos 

da esquerda para a direita. Este processo foi repetido para todas as linhas da matriz de julgamentos de 

ponderação da esquerda para a direita até a parte superior da matriz estar completamente preenchida.  

Depois de completa toda a matriz de julgamentos de ponderação dos requisitos do cliente, o software 

M-MACBETH gerou uma sugestão de valores de coeficientes de ponderação para os requisitos do cliente, 

que foram de seguida analisados pelo grupo de decisão com vista à sua validação. Depois de analisados os 

valores dos coeficientes de ponderação, o grupo de decisão validou os mesmos. Os pesos obtidos 

encontram-se na Figura 15. 

Figura 14 - Matriz de julgamentos de ponderação dos requisitos do cliente 
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Figura 15 - Pesos obtidos para os requisitos do cliente (em %) 1 

 

1 
No software M-MACBETH os requisitos dos clientes foram colocados em abreviatura. Para verificar os nomes 

correspondentes a cada abreviatura, consultar as Tabelas 9 a 21. 

6.5 Metodologia MACBETH na casa da qualidade: benchmarking do cliente 

Nesta etapa a metodologia MACBETH é utilizada para construir as escalas de valor, que permitem 

transformar os níveis de desempenho em pontuações. Desta forma, é possível avaliar o desempenho de 

cada alternativa em análise nos requisitos do cliente de acordo com o seu sistema de valores. Nesta fase, 

foi pedido ao grupo de decisão para ordenar os diferentes níveis de cada requisito por ordem de preferência 

e de seguida foram feitos os julgamentos de diferença de atratividade utilizando a escala semântica 

MACBETH. 

Para o preenchimento das diferentes matrizes de julgamentos foram feitas questões do tipo “um polo 

que apresente um preço de 70 euros, qual o ganho em termos de atratividade se passar a custar 60 euros?”, 

neste caso específico o grupo de decisão classificou a diferença de atratividade como “muito fraca” (ver 

Figura 16).  Depois de preenchida a matriz das diferenças de atratividade entre níveis de desempenho, e no 

caso explicitado na figura 16 o software MACBETH constrói uma escala de valor tendo em conta os 

julgamentos do cliente. Essa escala de valor é de seguida validada ou não pelo cliente, que ao visualizar a 

escala tem ainda oportunidade de fazer ajustamentos que ache pertinentes antes da mesma ser validada (ver 

Figura 17). Tendo em conta que no problema em estudo existem essencialmente dois tipos de requisitos 

(qualitativos e quantitativos) as escalas de valor que se obtêm são diferentes para cada um deles. Na Figura 

17 encontra-se representada a escala de valor para o requisito “o polo tem preço conveniente” (requisito 

quantitativo) e nas Figura 18 encontra-se representada a matriz de julgamento para o requisito qualitativo 

“O corte na zona dos ombros assenta no sítio certo” e a escala de termómetro associada construída pelo 

software MACBETH após a validação dos julgamentos da matriz do requisito. As restantes matrizes de 

julgamentos e escalas encontram-se representadas no Anexo B.  
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Figura 16 - Matriz de julgamentos do requisito “o polo tem um preço conveniente” 

 

Figura 17 - Escala de valor construída para o requisito "O polo tem um preço conveniente” 

 

Figura 18 - Matriz de julgamentos e escala termómetro construída para o requisito “O corte na zona dos ombros 

assenta no lugar certo” 

Depois de serem obtidas todas as matrizes de julgamentos e escalas de valor validadas pelo cliente é 

possível determinar no software as pontuações de cada uma das alternativas (X, Y e Z) nos diferentes 

requisitos. A determinação das pontuações de cada uma das alternativas é realizada automaticamente pelo 

M-MACBETH depois de serem inseridos os diferentes desempenhos das alternativas no software. As 
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pontuações parciais obtidas para cada umas das alternativas de polo em análise encontram-se representadas 

na Tabela 23. 

Tabela 23 - Pontuações dos polos piquet nos requisitos do cliente 

Requisitos do cliente Polo X Polo Y Polo Z 

O polo tem um tecido leve e respirável 0 100 100 

O tecido é resistente à formação de vincos ou a ficar com 

aspeto amarrotado 

0 0 100 

A forma do tecido é resistente à lavagem 100 100 100 

A cor do tecido é resistente à lavagem 100 -150 100 

O tecido é resistente à formação de borboto ou fios soltos 75 75 75 

O aspeto inicial das costuras é duradouro 100 -200 0 

As golas do polo são firmes 100 0 100 

O comprimento ao longo do tronco é apropriado 200 200 0 

A largura do tronco é adequada quando vestido 100 100 0 

O corte na zona dos ombros assenta no sítio certo 62 100 0 

O diâmetro dos braços é confortável 0 100 100 

O comprimento das mangas é apropriado -200 100 100 

O polo tem um preço conveniente 167.67 40 -166.50 

 

6.6 Metodologia MACBETH na Casa da Qualidade: Argumentos de venda  

Os argumentos de venda são atributos do produto utilizados para promover o produto junto ao cliente, isto 

é, são valores inerentes ao produto que são imputados a cada um dos diferentes requisitos do cliente para 

destacar a sua importância relativa. Desta forma, é possível utilizar um requisito que apresente um 

argumento de venda que privilegie o produto em causa relativamente à concorrência como forma de aliciar 

o cliente relativamente ao desempenho do produto.  

Nesta etapa, foram calculados os argumentos de venda para cada um dos requisitos do cliente com base 

nos coeficientes de ponderação dos requisitos e com base nas pontuações que cada polo piquet obteve nos 

diferentes requisitos (ver Tabela 23).  

Para o cálculo de cada argumento de venda associado a cada requisito (5M3)	utilizou-se a diferença da 

pontuação entre o polo piquet X com o polo da concorrência com melhor pontuação no requisito em análise 

e o resultado desta diferença foi multiplicado pela importância do requisito	0 (ver equação 9). 

 

5M3 = 13 ×	ÑM3(Ö) −É5(ÑM3(Ü), M3(á)àà (9) 

 

Na equação 9, 13 representa o coeficiente de ponderação do requisito j e M3(Ö) a pontuação do polo X 

no requisito 0. Com o auxílio da equação 9, é possível comparar o desempenho do polo piquet X 

relativamente à concorrência num determinado requisito e também retirar conclusões para todo o conjunto 
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de requisitos do cliente tendo em conta a sua importância. Da equação anteriormente descrita são obtidos 

três tipos de resultados com diferentes análises: 

• Se 5M3 = 0,	o requisito 0 não serve como argumento de venda para promover o polo piquet X 

relativamente à concorrência. Se este valor for igual a 0 significa que o polo X se encontra ao 

mesmo nível que a concorrência nesse requisito. 

• Se 5M3 < 0, o requisito 0 não serve como argumento de venda para promover o polo X junto 

ao cliente. Se este valor for inferior a zero pode também servir para indicar que o polo X no 

requisito 0 encontra-se em desvantagem relativamente à concorrência (quanto menor for este 

valor pior é o polo X relativamente à concorrência). 

• Se 5M3 > 0, então o requisito 0 serve como argumento de venda para promover o polo X 

(quanto maior for este valor maior é a força do requisito 0 como argumento de venda para o 

polo X). 

 

Aplicando assim a equação 9 a todos os requisitos do cliente evidenciados na Tabela 8, obtêm-se os 

diferentes argumentos de venda associados a cada requisito para o polo X (ver Tabela 24). 

 Dos requisitos evidenciados, os únicos que são possíveis de ser utilizados como argumentos de venda 

com o intuito de promover o polo X junto ao cliente são “o polo tem um preço conveniente” e “o aspeto 

inicial das costuras é duradouro”. Nos restantes requisitos analisados que obtiveram um valor de zero 

significa que esse requisito não serve de argumento de venda para o polo X (uma vez que se encontra ao 

mesmo nível que a concorrência) e nos remanescentes que apresentaram um valor negativo significa que o 

polo X se encontra abaixo do nível da concorrência. 

Tabela 24 - Argumentos de venda do polo X 

Requisitos do cliente Argumentos de venda (äãå) 

O polo tem um tecido leve e respirável -7,42 

O tecido é resistente à formação de vincos ou a ficar com 

aspeto amarrotado 
-13,46 

A forma do tecido é resistente à lavagem 0 

A cor do tecido é resistente à lavagem 0 

O tecido é resistente à formação de borboto ou fios 

soltos 
0 

O aspeto inicial das costuras é duradouro 2,48 

As golas do polo são firmes 0 

O comprimento ao longo do tronco é apropriado 0 

A largura do tronco é adequada quando vestido 0 

O corte na zona dos ombros assenta no sítio certo -6,68 

O diâmetro dos braços é confortável -1,93 

O comprimento das mangas é apropriado -8,4 

O polo tem um preço conveniente 27,53 
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6.7 Objetivos estratégicos para os requisitos do cliente 

Nesta etapa, são definidos os diferentes objetivos estratégicos a atingir em cada um dos requisitos do cliente. 

Existem diversos cenários que dependem das pontuações obtidas nos diferentes requisitos por cada um dos 

produtos e onde se devem englobar os objetivos da empresa para cada requisito.  

• Atingir o nível bom – por exemplo quando a pontuação do polo X é melhor que a pontuação do polo 

Z e Y, contudo encontra-se abaixo do nível bom; 

• Manter o nível bom – por exemplo quando a pontuação do polo X é melhor do que a pontuação do 

polo Z e Y e está no nível bom. 

• Piorar para o nível bom – por exemplo quando a pontuação do polo X é melhor do que a pontuação do 

polo Z e Y e está acima do nível bom, o que indica sobredimensionamento do produto, isto é, a empresa 

provavelmente consome recursos num requisito que não é tão valorizado na perspetiva do cliente que 

poderiam estar a ser utilizados na melhoria de outro requisito.  

• Atingir a pontuação máxima da concorrência quando esta é igual ou superior ao nível bom – por 

exemplo quando a pontuação do polo X é pior do que a pontuação do polo Y ou Z e está abaixo do 

nível bom. 

• Exceder a pontuação máxima da concorrência em x% da diferença da passagem do nível bom para o 

nível neutro quando é igual ou superior ou nível bom – por exemplo quando a pontuação do polo X é 

pior do que a do polo Y ou Z e está abaixo ou ao nível bom. 

Para a definição dos objetivos estratégicos, a empresa decidiu que deviam ser definidos de acordo com 

os seguintes critérios: 

1. O objetivo estratégico mínimo é o nível bom (pontuação 100). 

2. Não se deve baixar em quaisquer circunstâncias a pontuação do polo X em nenhum requisito. 

3. Quando os polos da concorrência estão acima ou ao nível bom, a pontuação do polo X deve superar 

a pontuação máxima da concorrência em 20% da diferença do nível neutro para o bom nesse 

requisito. 

Os objetivos estratégicos para os requisitos (ÄC3) podem ser calculados a partir da equação (10) onde 

M3(Ö) é a pontuação do polo X no requisito do cliente 0	e os resultados dos objetivos estratégicos 

encontram-se evidenciados na Tabela 25. Tendo em conta os objetivos estratégicos observados na Tabela 

25 existe necessidade de melhorar os requisitos “o tecido é resistente à formação de vincos ou ficar com 

um aspeto amarrotado”, “o tecido é resistente à formação de borboto ou fios soltos”, “o corte na zona dos 

ombros assenta no sítio certo” o diâmetro dos braços é confortável” e “o comprimento das mangas é 

apropriado”. Nos restantes requisitos o polo X encontra-se ao nível da concorrência, no nível bom (100) ou 

superior como é o caso do requisito “o polo tem um preço conveniente”. 

 

ÄC3 = ç
É5(	 é100, M3(Ö),Éá(	ÑM3(Ü), M3(á)àê , wC	É5(	[M3(Ö), M3(Ü), M3(á)] < 100		

É5(	[M3(Ö),É5(ÑM3(Ü), M3(á)à × 1,20]	, G5wÄ	GÄ!hìáì.Ä	
 

(10) 
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Tabela 25 -Pontuações do polo X e os respetivos objetivos estratégicos 

Requisitos do cliente 
Pontuação 

do polo X 

Objetivo 

estratégico 

O polo tem um tecido leve e respirável 0 100 

O tecido é resistente à formação de vincos ou a ficar com aspeto 

amarrotado 
0 120 

A forma do tecido é resistente à lavagem 100 100 

A cor do tecido é resistente à lavagem 100 100 

O tecido é resistente à formação de borboto ou fios soltos 75 100 

O aspeto inicial das costuras é duradouro 100 100 

As golas do polo são firmes 100 100 

O comprimento ao longo do tronco é apropriado 200 200 

A largura do tronco é adequada quando vestido 100 100 

O corte na zona dos ombros assenta no sítio certo 62 120 

O diâmetro dos braços é confortável 0 120 

O comprimento das mangas é apropriado -200 120 

O polo tem um preço conveniente 167,67 167,67 

 

6.8 Desvios observados  

Depois do cálculo das pontuações do polo X e das alternativas Y e Z em análise, e após a definição dos 

objetivos estratégicos, avaliou-se a diferença de pontuação entre o desempenho do polo X e o objetivo 

estratégico definido. Para tal, teve-se em conta os seguintes critérios: 

• Desvio com ponderação: permite avaliar a diferença de pontuação entre o desempenho do polo X 

e o objetivo estratégico definido para o requisito. Permite ainda comparar com os restantes 

requisitos em análise (ver equação 11). 

• Desvio sem ponderação: permite avaliar a diferença de pontuação entre o desempenho do polo X 

e objetivo estratégico definido para o requisito (ver equação 12). 

 

∆V3∗ = ñM3(Ö) − ÄC3ó 	× 13 (11) 

  

∆V3 = ñM3(Ö) − ÄC3ó (12) 

 

Tendo em conta os resultados obtidos a partir de ambas as equações é possível concluir o seguinte: Se 

∆V3∗ < 0, então será necessário melhorar o desempenho do polo X no requisito	0 para ser possível atingir o 

objetivo estratégico proposto (ÄC3) e quanto menor for o valor de ∆V3∗ mais longe se está do objetivo 

estratégico. As mesmas conclusões podem ser retiradas quando se aplica a equação (12).  

Tendo em conta a equação (11) é ainda possível comparar os desvios dos requisitos considerando a 

importância que cada um destes tem para os clientes. 
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Tabela 26 - Desvios dos requisitos do cliente com ponderação e sem ponderação 

Requisitos do cliente ∆òå∗ ∆òå 

O polo tem um tecido leve e respirável -7,42 -100 

O tecido é resistente à formação de vincos ou a ficar com aspeto 

amarrotado 
-16,15 -120 

A forma do tecido é resistente à lavagem 0 0 

A cor do tecido é resistente à lavagem 0 0 

O tecido é resistente à formação de borboto ou fios soltos 2,95 -25 

O aspeto inicial das costuras é duradouro 0 0 

As golas do polo são firmes 0 0 

O comprimento ao longo do tronco é apropriado 0 0 

A largura do tronco é adequada quando vestido 0 0 

O corte na zona dos ombros assenta no sítio certo -10,20 -58 

O diâmetro dos braços é confortável -2,37 -120 

O comprimento das mangas é apropriado -8,96 -320 

O polo tem um preço conveniente 0 0 

 

6.9 Identificação das características técnicas  

Depois de recolhida toda a informação relativa aos requisitos do cliente, é necessário definir quais são as 

características técnicas inerentes ao produto que estejam relacionadas com os requisitos. A definição destas 

características é vital de forma a ser possível encontrar soluções que satisfaçam os requisitos do cliente, 

indo de encontro aos níveis de desempenho mais apropriados para cada requisito tendo em conta o ponto 

de vista do cliente.  

Esta componente da casa da qualidade foi realizada em conjunto com a designer de moda da marca e 

pela responsável pelo laboratório onde foram realizados os testes têxteis. Para cada um dos requisitos do 

cliente, o grupo de decisão foi questionado quais as características técnicas que influenciavam esse 

requisito, por exemplo “quais os fatores que influenciam o tecido ser leve e respirável?” e obteve-se 

respostas como “a granulagem do tecido<” ou “o número de fios por unidade de comprimento” e assim 

foram selecionados os testes específicos e medições a realizar de forma a avaliar os diferentes desempenhos 

das alternativas em análise. 

6.10 Metodologia MACBETH na casa da qualidade: avaliação das características 

técnicas  

De forma análoga ao que foi realizado na avaliação dos requisitos do cliente, nesta etapa é necessário definir 

as pontuações para as alternativas analisadas. As características técnicas identificadas foram inseridas no 

software M-MACBETH como sendo nós critério com uma base de comparação indireta de natureza 

quantitativa (ver Tabela 27). 
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Tabela 27 - Características Técnicas e respetiva base de comparação 

Legenda Características Técnicas (hows) Base de comparação 

1 
Massa por unidade de superfície 

(granulagem) 
Descritor de desempenho quantitativo (g/m2) 

2 Resistência ao rebentamento Descritor de desempenho quantitativo (KPa) 

3 Alongamento do tecido  Descritor de desempenho quantitativo (mm) 

4 Resistência à formação de borboto  
Descritor de desempenho qualitativo (escala de 

1 a 5) 

5 Avaliação da alteração do aspeto 
Descritor de desempenho qualitativo (escala de 

1 a 5) 

6 Resistência e deslizamento de costuras Descritor de desempenho quantitativo (KPa) 

7 Variações na dimensão com a lavagem Descritor de desempenho quantitativo (em %) 

8 Variações na cor com a lavagem 
Descritor de desempenho qualitativo (escala de 

1 a 5) 

9 Número de fileiras Descritor de desempenho quantitativo (mm-1) 

10 Número de colunas Descritor de desempenho quantitativo (mm-1) 

11 Largura do tronco Descritor de desempenho quantitativo (cm) 

12 Comprimento do tronco Descritor de desempenho quantitativo (cm) 

13 Comprimento da manga Descritor de desempenho quantitativo (cm) 

14 Comprimento do ombro Descritor de desempenho quantitativo (cm) 

15 Diâmetro lateral Descritor de desempenho quantitativo (cm) 

16 Diâmetro da manga  Descritor de desempenho quantitativo (cm) 

 

Para cada uma das características técnicas evidenciadas na tabela anterior, foi estabelecido um nível de 

desempenho bom e um nível de desempenho neutro pelo grupo de decisão tendo em conta os resultados 

obtidos durante a avaliação do cliente nos diversos requisitos. De forma semelhante ao já realizado para os 

requisitos do cliente, foram depois criados níveis de desempenho intermédios e níveis de desempenho 

acima dos estabelecidos como “bom” e como “neutro” para permitir a construção de uma função de valor 

para cada uma das características técnicas referidas. Na Tabela 28 encontram-se evidenciados os diferentes 

níveis de desempenho para a característica técnica “massa por unidade de superfície” em que o nível bom 

encontra-se assinalado a laranja e o nível neutro a cinzento. Os níveis de desempenho para as restantes 

características técnicas estão apresentados no Anexo C.  

Tabela 28 - Níveis quantitativos definidos para "Massa por unidade de superfície" 

Massa por unidade de superfície 

(granulagem) 

250 g/m2 

230 g/m2 = Neutro 

210 g/m2 
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(Continuação da Tabela 28) 

190 g/m2 = Bom 

170 g/m2 

150 g/m2 

 

6.10.1 Desempenho das alternativas nas características técnicas  

Os desempenhos das três alternativas de polos em análise foram determinados a partir da realização de 

diversos testes têxteis industriais específicos para cada característica. Os testes que foram realizados assim 

como o seu desempenho em cada teste para cada alternativa encontra-se na Tabela 29.  

 

Tabela 29 - Testes realizados e desempenho das alternativas 

Característica 

Técnica 

Teste Unidade Polo X Polo Y Polo Z 

Massa por unidade de 

superfície 

(granulagem) 

Determinação 

da massa por 

unidade de 

superfície 

g/m2 248 175,5 187 

Resistência ao 

rebentamento 

Método 

pneumático 
KPa 532,5 669,5 731,5 

Alongamento do 

tecido (mm) 

Método 

pneumático 
mm 12,9 14,6 23,8 

Resistência à 

formação de borboto 

Método 

Pilling Box 

Escala 

(1-5) 
4 5 4 

Alteração do aspeto Avaliação da 

alteração do 

aspeto 

Escala 

(1-5) 
4 4 4 

Resistência das 

costuras 

Resistência e 

deslizamento 

das costuras 

KPa 530,5 683 681,5 

Variações na 

dimensão com a 

lavagem 

Determinação 

das variações 

dimensionais 

na lavagem e 

secagem 

% 

Fileiras Colunas Fileiras Colunas Fileiras Colunas 

+3,2% -2,1% -2,6% -5,2% +1,2% -1,9% 

Variações na cor com 

a lavagem 

Solidez da 

cor à lavagem 

doméstica 

Escala 

(1-5) 
5 4 5 

Número de fileiras Medição com 

conta fios 
Unidades 12 13 11 

Número de colunas Medição com 

conta fios 
Unidades 7 10 6 

Largura do tronco Medição cm 50,5 50,5 47 
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6.10.2 Determinação de pontuações: avaliação competitiva técnica  

De forma análoga ao realizado durante a fase de benchmarking do cliente descrita na secção 6.4, nesta 

secção serão determinadas as escalas de valor que permitem converter o desempenho das várias alternativas 

de polos analisadas em pontuações parciais de acordo com os juízos de valor realizados pelo grupo de 

decisão composto para esta fase. Como dito anteriormente, numa primeira fase são realizados os 

julgamentos de diferença de atratividade entre todos os níveis definidos para as diferentes características 

técnicas utilizando sempre a escala semântica MACBETH. Para cada uma das diferentes características 

técnicas, foi perguntado ao grupo de decisão qual seria a diferença de atratividade entre todos os pares de 

níveis. Dando um exemplo em concreto para a característica “massa por unidade de superfície 

(granulagem)” o grupo de decisão foi questionado em “tendo em conta os requisitos do cliente, qual a 

diferença de atratividade para a mudança de um polo com uma granulagem de 190 g/m2 para um polo com 

uma granulagem de 220 g/m2?” As respostas obtidas permitem preencher a matriz de julgamentos de 

atratividade para a característica técnica em questão representada na Figura 19 e, de seguida, o software M-

MACBETH determina a escala de valor tendo em conta esses mesmos julgamentos. A escala de valor 

reproduzida pelo software M-MACBETH encontra-se representada na Figura 20. Todos as restantes 

matrizes de julgamentos de diferença de atratividade e as respetivas escalas de valor para cada uma das 

características técnicas encontram-se representadas no Anexo C.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Julgamentos de diferença de atratividade para a característica "massa por unidade de superfície 

(granulagem)” 

Comprimento do 

tronco 
Medição cm 47 46.5 45,5 

Comprimento da 

manga 
Medição cm 20,5 19,5 21 

Largura do ombro Medição cm 44 47 43,5 

Diâmetro lateral Medição cm 25 23,5 23 

Diâmetro da manga Medição cm 17,5 16 16 

(Continuação da Tabela 29) 
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Figura 20 - Escala de valor para a característica técnica "massa por unidade de superfície (granulagem)” 

Após serem realizados todos os julgamentos de diferença de atratividade e as respetivas escalas de valor 

desenvolvidas pelo software M-MACBETH serem aprovadas pelo grupo de decisão, são calculadas as 

pontuações para cada um dos polos piquet nas várias características técnicas em análise (ver tabela 30).  

Como o que foi realizando para as pontuações de cada alternativa tendo em conta a ótica do cliente, 

nesta etapa também se procedeu ao cálculo da diferença de pontuações entre o polo X e o melhor da 

concorrência em cada uma das características técnicas analisadas (equação 13). 

 

∆zXô2 = G2(Ö) −Éá(	[G2(Ü), X2(á)] (13) 

 

Nesta equação o parâmetro ∆zXô2 diz respeito à avaliação competitiva técnica do polo X na 

característica técnica . e G2(Ö) é a pontuação do polo X na característica técnica .. Nesta avaliação é possível 

analisar três resultados: 

• Se ∆zXô2 	> 0,  então o polo X é melhor que a concorrência na característica técnica . e quanto 

maior for essa diferença, mais distanciado está o polo X da concorrência e, portanto, apresenta 

um melhor desempenho nessa característica técnica.  

• Se ∆zXô2 	< 0, então o polo X é pior que o melhor polo da concorrência na característica 

técnica, ., em análise e quanto menor for esse número pior é o desempenho do polo nessa 

característica.  

• Se ∆zXô2 = 0, então o polo X está ao nível do melhor polo da concorrência na característica 

técnica ..  

À semelhança do que foi realizado anteriormente, foram definidos critérios com o intuito de estabelecer 

objetivos estratégicos para cada uma das características técnicas em análise de acordo com o desempenho 

do polo X relativamente à concorrência. Foram utilizados assim os seguintes critérios: 

1. O objetivo técnico mínimo é o nível bom (que corresponde a 100 pontos). 

2. Sempre que G2(Ö) 	≤ Éá(	[G2(Ü), G2(á)], o objetivo técnico dever ser superior em 20% da 

diferença do nível neutro e do nível bom da característica técnica .	ao máximo [G2(Ü), G2(á)]. 

As pontuações técnicas de cada alternativa em análise (polo X, polo Y e polo Z) assim como a avaliação 

competitiva técnica e objetivos técnicos encontram-se representadas na Tabela 30. 
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Tabela 30 - Pontuações dos polos, avaliação competitiva técnica e respetivos objetivos técnicos 

Características Técnicas 

(hows) 
Polo X Polo Y Polo Z 

Avaliação 

Competitiva 

Técnica 

Objetivo 

Técnico 

Massa por unidade de 

superfície (granulagem) 
-84,60 165,25 113,50 -249,85 198,3 

Resistência ao rebentamento 24,70 85,97 119,53 -94,83 143,4 

Alongamento do tecido (mm) 16,57 26,28 121,71 -105,14 146,05 

Resistência à formação de 

borboto e alteração do aspeto 
100,00 157,00 100,00 -57,00 188,4 

Avaliação da alteração do 

aspeto 
100,00 100,00 100,00 0 100 

Resistência e deslizamento de 

costuras 
11,03 101,05 100,53 -90,02 121,26 

Variações na dimensão com a 

lavagem - fileiras 
45,60 74,20 134,40 -88,80 161,28 

Variações na dimensão com a 

lavagem - colunas 
98,00 -84,00 106,00 -8,00 100,00 

Variações na cor com a 

lavagem 
150,00 100,00 150,00 0 150,00 

Número de fileiras 50,00 100,00 0,00 -50,00 120 

Número de colunas 29,00 100,00 0,00 -71,00 120 

Largura do tronco 100,00 100,00 0,00 0 100,00 

Comprimento do tronco 100,00 50,00 -75,00 50,00 100,00 

Comprimento da manga 25,00 100,00 0,00 -75,00 120,00 

Comprimento do ombro 16,67 100,00 0,00 -83,33 120,00 

Diâmetro lateral 0,00 100,00 103,99 -103,99 124,78 

Diâmetro da manga  0,00 100,00 100,00 -100,00 120,00 

 

6.10.3 Construção da matriz de relações whats/hows 

Para a fase de construção da matriz de relações entre os requisitos do cliente (whats) e características 

técnicas (hows) foi utilizada mais uma vez a metodologia MACBETH e o software M-MACBETH com o 

intuito de determinar os valores das relações entre ambos. Para o preenchimento desta matriz, o processo 

dividiu-se essencialmente em três passos que foi análogo para cada um dos requisitos do cliente 

identificados na Tabela 8 e, por consequência, resultou no preenchimento de treze matrizes de relações 

whats/hows.  
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Estabeleceu-se o nível de referência nível superior como sendo uma relação perfeita entre o requisito 

do cliente e a característica técnica a que foi atribuído o valor de 1 (relação perfeita). De seguida, 

estabeleceu-se o nível de referência inferior como uma relação nula (ausência de relação) a que foi atribuído 

o valor de 0.  

O grupo de decisão foi de seguida questionado sobre a intensidade da relação entre a característica 

técnica com o requisito do cliente em análise, utilizando mais uma vez a escala semântica MACBETH 

mencionada nas matrizes anteriores. O grupo de decisão, ao definir as diferentes intensidades de relação 

através de juízos qualitativos das características técnicas com o requisito do cliente, permite que seja 

possível ordenar as diferentes características técnicas. Pediu-se ao grupo para indicar a intensidade da 

relação da característica técnica com o requisito do cliente em análise utilizando a escala semântica 

MACBETH. Em ocasiões em que duas características técnicas apresentavam o mesmo nível qualitativo de 

relação com o requisito do cliente questionou-se o grupo de decisão se tinham a mesma intensidade de 

relação com o requisito do cliente ou se alguma delas tinha maior intensidade, e, desta forma, as 

características técnicas foram ordenadas de acordo com as respostas dadas. No exemplo demonstrado na 

Figura 59 representada na secção Anexos C relativo ao requisito “O comprimento ao longo do tronco é 

apropriado” o grupo de decisão determinou que o “diâmetro lateral” teria maior relação com o requisito do 

cliente do que a “largura do ombro” e, por isso, colocou-se esta característica acima da característica técnica 

“largura do ombro”.  

Por fim, foram comparadas entre si cada duas características técnicas sucessivas relativamente à 

diferença de intensidade que cada uma delas apresentava com o requisito do cliente em análise 

preenchendo, desta forma, a diagonal acima da diagonal principal da matriz MACBETH. Por exemplo, a 

diferença de intensidade das relações entre as características técnicas “Largura do ombro” e “diâmetro 

lateral” foi considerada como “muito fraca” ou “fraca” (classificada com os números 1-2) (ver Figura 21). 

No entanto, ambas as características técnicas têm uma relação “extrema” com o requisito do cliente em 

análise nesta matriz, como se pode ver pelos números “6” na coluna “inf” nas linhas destas duas 

características técnicas, que significam existir uma diferença extrema para uma relação nula.  
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Figura 21 - Matriz de julgamentos das relações das características técnicas com o requisito do cliente “o corte na 

zona dos ombros assenta no sítio adequado” 

Ao aplicar este procedimento a cada um dos requisitos do cliente foi possível determinar os valores para 

as suas relações com as características técnicas como demonstrado na Figura 22. As restantes matrizes de 

julgamentos estão representadas no Anexo C.  

Figura 22 - Matriz de relações das características técnicas com os requisitos do cliente 
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6.10.4 Construção da matriz de correlações how/how 

Para a construção da parte superior da casa da qualidade – o teto – foi utilizada uma abordagem semelhante 

à utilizada para o cálculo das relações dos requisitos do cliente com as características técnicas. Foi pedido 

ao grupo de decisão identificar as correlações positivas e correlações negativas entre as características 

técnicas.  

Depois de identificadas as correlações entre cada característica técnica, foram definidas no software M-

MACBETH duas matrizes: a matriz de correlações positivas – CorP – e a matriz de correlações negativas 

– CorN. Nas correlações determinadas como positivas, foi estabelecido o nível superior como sendo uma 

correlação extrema positiva e o nível inferior como sendo uma correlação nula (não existência de relação) 

e a estes dois casos foram atribuídos os valores de 1 e 0. Para as características técnicas com correlações 

negativas estabeleceu-se o nível superior como sendo uma correlação nula (sem relação entre as 

características) e o nível inferior como sendo uma correlação extrema negativa. A estes dois casos foram 

atribuídos valores de 0 e -1.   

De forma semelhante ao realizado na matriz what/hows foi pedido ao grupo de decisão que para cada 

conjunto de correlações negativas e positivas indicasse a intensidade da correlação utilizando a escala 

semântica MACBETH. Através deste procedimento, foi possível ordenar as correlações de acordo com os 

juízos qualitativos do grupo de decisão. No caso das correlações positivas, o grupo de decisão foi 

questionado acerca da diferença de intensidade entre a correlação nula e cada uma das correlações. Nas 

correlações negativas, o grupo de decisão foi questionado acerca da diferença de intensidade de relações 

entre uma correlação negativa e cada uma das correlações. 

Em ocasiões que existissem duas correlações a que foram atribuídas pelo grupo de decisão a mesma 

intensidade em comparação com uma correlação nula e uma correlação extrema negativa, perguntou-se ao 

grupo de decisão se alguma delas tinha maior intensidade e ordenou-se as mesmas consoante as respostas 

obtidas. Por fim, comparou-se a diferença de intensidade entre cada uma delas preenchendo a diagonal 

superior das duas matrizes – a matriz de correlações negativas e a matriz de correlações positivas.  

A partir desta abordagem foi possível determinar os valores para cada uma das correlações evidenciados 

na Figura 23. As matrizes de julgamentos das correlações entre as características técnicas positivas e a 

matriz de correlações técnicas negativas encontram-se representadas no Anexo D. Na Figura 23, as 

correlações positivas encontram-se a laranja e as correlações negativas a verde. 
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Figura 23 - Matriz de correlações técnicas 

6.10.5 Importância das características técnicas  

Com o objetivo de determinar a importância de cada uma das características técnicas, foram consideradas 

as relações existentes entre estas e os requisitos dos clientes assim como a diferença ponderada entre a 

pontuação do polo X e o objetivo estratégico definido. Assim, quanto maior for a importância que um 

requisito apresenta para um cliente e quanto maior for a distância para o objetivo estratégico maior será o 

impacto refletido na importância técnica.  

A importância técnica pode ainda ser definida em termos relativos de forma a ser possível comparar 

diretamente a importância de cada característica técnica entre si. A importância técnica e a importância 

técnica relativa das características técnicas podem ser determinadas pelas equações 14 e 15: 

yô3 =?�23 ×	∆V2∗
-

2<)

 (14) 

 

yô�3 =
∑ �23 ×	∆V2∗-
2<)

∑ ∑ �23 ×	∆V2∗-
2<)

;
3<)

 
(15) 
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Nas equações anteriores, 0 representa o conjunto das características técnicas e .	representa o conjunto 

dos requisitos do cliente. �23	representa a relação entre o requisito do cliente i e a característica técnica 0,	e 

∆V3∗ representa a diferença de pontuação ponderada entre o polo X e objetivo estratégico do requisito do 

cliente .. As importâncias técnicas e importâncias técnicas relativas calculadas encontram-se representadas 

na Tabela 31.  

Tabela 31 - Importância técnica e importância relativa das características técnicas 

Características Técnicas (hows) Importância Técnica 
Importância 
Relativa (%) 

1 Massa por unidade de superfície 

(granulagem) 

12,10 17,02 

2 Resistência ao rebentamento 0,97 1,36 

3 Alongamento do tecido  0 0 

4 Resistência à formação de borboto  2,63 3,70 

5 Avaliação da alteração do aspeto 9,21 12,95 

6 Resistência e deslizamento de costuras 0 0 

7 Variações na dimensão com a lavagem – 

fileiras  

0,32 0,45 

8 Variações na dimensão com a lavagem – 

colunas  

0,32 0,45 

9 Variações na cor com a lavagem 0 0 

10 Número de fileiras 1.86 2,62 

11 Número de colunas 1,86 2,62 

12 Largura do tronco 2,04 2,87 

13 Comprimento do tronco 0 0 

14 Comprimento da manga 10,31 14,50 

15 Largura do ombro 16,03 22,55 

16 Diâmetro lateral 10,37 14,59 

17 Diâmetro da manga  3,18 4,73 

 

6.11 Análise à Casa da Qualidade 

Depois de concluir todos os procedimentos para construir a casa da qualidade é possível obter a casa final 

que se encontra representada no Anexo E.  

Para a análise de resultados da casa da qualidade referente ao polo X, foi seguida a sugestão de Yang e 

El-haik (2003) referente ao procedimento de 7 etapas com vista à identificação de: 

1. Colunas em branco ou relações fracas. 

2. Linhas em branco ou relações fracas. 

3. Pontos de conflito. 

4. Características técnicas que estejam relacionadas com muitos requisitos do cliente ou que tenham 

requisitos legais ou internos da empresa. 
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5. Pontos críticos. 

6. Oportunidades de benchmarking.  

7. Características técnicas que necessitem de uma análise mais minuciosa na próxima fase da 

metodologia QFD. 

Analisando a casa da qualidade segundo o procedimento proposto anteriormente, é possível concluir 

que a mesma não apresenta nem linhas nem colunas em branco. Nas relações linha/coluna em que apenas 

existe uma correspondência, esta nunca pode ser classificada como uma relação fraca, isto é, nestes casos 

em que existe apenas uma relação entre a característica técnica e o requisito do cliente, o valor de relação 

é sempre 1. Este facto significa que todos os requisitos do cliente estão associados a pelo menos uma 

característica técnica e que todas as características técnicas identificadas também estão associadas a um 

requisito do cliente. Não sendo o caso da casa da qualidade do polo X, mas se estivesse representada alguma 

coluna em branco, poderia significar que existia uma característica técnica que não estando relacionada 

com os requisitos do cliente, poderia ser uma imposição legal ou um requisito interno da empresa pelo que 

nesse caso também deveria ser considerada numa análise.  

O próximo passo referente ao ponto três do procedimento sugerido por Yang e El-haik (2003) diz 

respeito a pontos de conflito. Os pontos de conflito estão relacionados com possíveis discrepâncias entre o 

as classificações no benchmarking do cliente e as classificações na avaliação competitiva técnica, que 

podem ocorrer, por exemplo, quando os clientes classificam o produto como melhor comparando com a 

concorrência, mas numa perspetiva técnica a empresa classifica-o como pior ou vice-versa. Nestes casos 

fica a dúvida de quem tem razão – se a avaliação do cliente ou se a avaliação da empresa, sendo vital 

entender o problema que pode apresentar dois possíveis cenários: 

• O cliente não tem uma perceção real da qualidade do produto em causa; 

• A equipa responsável pelo levantamento dos requisitos do cliente falhou na interpretação das 

necessidades do cliente. 

 

  No caso da casa da qualidade do polo X, é possível deduzir que existem alguns conflitos com a 

avaliação do cliente no requisito “O tecido é resistente à formação de vincos” e as características técnicas 

com que está relacionado. O polo X foi considerado pelo cliente com o pior desempenho (juntamente com 

o polo Y) neste requisito, contudo do ponto de vista técnico, esta alternativa teve melhor pontuação na 

característica técnica que tem um impacto principal neste requisito (alteração do aspeto). Um cenário 

semelhante aconteceu com o requisito “a forma do tecido é resistente à lavagem” onde no benchmarking 

do cliente, o produto apresentou uma pontuação mais elevada do que na avaliação competitiva técnica. É 

importante referir que no benchmarking do cliente do requisito referente às variações da forma na lavagem, 

o polo X apresentou um desempenho igual aos dois competidores em análise. Contudo, do ponto de vista 

técnico, esta alternativa teve pior desempenho numa das características técnicas com maior correlação - 

“variação da dimensão na lavagem – relativamente às fileiras” onde foi a alternativa que apresentou a pior 

pontuação das três alternativas em análise e, por outro lado, apresentou uma melhor pontuação na 

característica técnica “variação da dimensão na lavagem – relativamente às colunas”. Este requisito 

apresenta um grau de correlação muito elevado com estas duas características técnicas (cerca de 0,85), uma 

vez que, os polos em análise podem sofrer modificações na dimensão tanto no sentido das colunas como 
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no sentido das fileiras. Analisando ao detalhe o desempenho dos polos nas características técnicas acima 

mencionadas, pode-se concluir que os três apresentam semelhantes níveis de desempenho nestas 

características.  

Este requisito (“a forma do tecido é resistente à lavagem”) apresenta ainda correlações com as 

características técnicas “alongamento” e “resistência à formação de borbotos”. Apesar do polo X apresentar 

o pior desempenho na característica técnica “alongamento”, a correlação entre esta e o requisito é bastante 

fraca. Relativamente ao desempenho na característica técnica “resistência à formação de borbotos ou fios 

soltos”, apesar da correlação entre o requisito e esta característica técnica não ser das mais fracas (apresenta 

uma correlação de 0,54), as três alternativas em análise apresentam desempenhos semelhantes entre si e 

semelhantes à pontuação atribuída durante o benchmarking do cliente. Esta situação juntamente com o 

facto da relação com a característica técnica “alongamento” ser bastante fraca, permite concluir que estas 

não se tornam um fator diferenciativo no desempenho do produto neste requisito. 

Outros dois pontos de conflitos identificados dizem respeito à avaliação do cliente no requisito “o aspeto 

das costuras é duradouro” e no requisito “as golas do polo são firmes”. No primeiro requisito, o polo X foi 

considerado como a melhor alternativa e no caso da avaliação técnica da característica “resistência do 

deslizamento das costuras” foi o polo que apresentou pior desempenho. Neste caso, a perceção do cliente 

pode ter sido o fator determinante para esta diferença, uma vez que, a primeira impressão dada pelo grupo 

de decisão ao analisar as costuras e resistência das mesmas foi que o polo X tinha costuras muito mais 

sólidas e resistentes do que as outras duas alternativas. Esta “falsa” perceção inicial pode ter influenciado 

apriori a avaliação que o grupo de decisão obteve durante os restantes testes. Contudo este desacordo na 

avaliação técnica e no benchmarking do cliente nestes dois requisitos acaba por apresentar um cenário 

benéfico para a empresa (uma vez que a perceção do cliente está a sobrevalorizar o produto relativamente 

à concorrência, mesmo este não apresentando a resposta com melhor desempenho para esse requisito).  

Ao examinar as diferentes características técnicas analisadas, pode-se observar que, na sua maioria, 

estas encontram-se relacionadas com mais do que um requisito do cliente sendo que todas as características 

técnicas estão relacionadas com o requisito do cliente relativo ao preço do produto. Este é um dos requisitos 

mais importantes, uma vez que, qualquer alteração no desempenho das características técnicas provocará 

uma modificação deste requisito, sendo por isso, um aspeto a dar especial atenção.  

O passo seguinte do procedimento da análise da casa da qualidade diz respeito a identificar pontos 

críticos, isto é, requisitos do cliente onde a empresa e a concorrência possam estar a ter desempenhos fracos 

na perspetiva do cliente. Este cenário é o ideal para a criação de uma vantagem competitiva ao apostar 

nesses requisitos e, assim, oferecer ao cliente algo diferenciado com maior desempenho do que o que está 

disponível no mercado. Ao analisar a casa da qualidade é possível destacar dois requisitos do cliente onde 

a empresa e a concorrência apresentam um desempenho mais fraco: “O tecido é resistente à formação de 

borboto” e “o tecido é resistente à formação de vincos”. Estes dois requisitos apresentam oportunidades de 

melhoria no ponto de vista do cliente, contudo, o requisito “o tecido é resistente à formação de vincos” 

apresenta uma importância ligeiramente superior para o cliente comparativamente ao requisito “o tecido é 

resistente à formação de borbotos” e, portanto, a empresa deve reunir esforços para a melhoria deste 

requisito com o intuito de ter um maior impacto como argumento de venda do produto. 
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A característica técnica “largura do ombro” é a característica que apresenta maior número de relações 

com os requisitos do cliente, sendo também a que está maioritariamente relacionada com o requisito do 

cliente que apresenta maior importância para os mesmos “o corte na zona do ombro deve assentar no sítio 

adequado”. Sendo esta uma característica técnica com especial importância para o desempenho global do 

produto, é um parâmetro técnico que merece especial atenção por parte da empresa assim como uma 

tentativa de alocar esforços com vista à melhoria do desempenho desta característica já que, analisando o 

desempenho técnico do polo X e da concorrência, este apresenta um desempenho inferior à melhor 

alternativa da concorrência (polo Y).  

Ainda relativamente ao requisito “o corte na zona do ombro deve assentar no sítio adequado” é 

necessário analisar com algum cuidado as características técnicas com o qual está relacionado, uma vez 

que, sendo um requisito que tem uma grande importância para o cliente torna-se vital averiguar as relações 

que estabelece com diferentes características técnicas. Este requisito está diretamente relacionado com as 

características técnicas “largura do ombro” e “diâmetro lateral” e estas duas características técnicas têm 

uma correlação negativa entre si o que significa que é essencial analisar como é possível alcançar um 

compromisso entre ambas sem que comprometa o desempenho das mesmas e que a combinação das duas 

permita alcançar a melhoria do desempenho global deste requisito.  

As oportunidades de benchmarking consistem em incorporar características técnicas da concorrência 

que obtiveram pontuações mais altas no produto em análise. No caso em questão, poderiam ser 

incorporadas no produto a largura do ombro, o diâmetro lateral ou o diâmetro da manga, por exemplo, uma 

vez que, nestas características técnicas o polo X apresentou pontuações mais baixas do que a concorrência 

e a solução poderia passar por implementar as dimensões da melhor alternativa da concorrência. Ao analisar 

os objetivos técnicos delineados pela empresa, é possível verificar que a empresa definiu os objetivos para 

estas duas características técnicas de forma a apresentarem um desempenho superior ao da concorrência tal 

como aconteceu na característica técnica “diâmetro da manga” ou “comprimento da manga”.  

Por fim, pretende-se identificar nesta análise quais são as características técnicas que necessitam de ser 

investigadas de uma forma mais detalhada, continuando todo o processo QFD numa nova casa da qualidade. 

Ao analisar as características técnicas que foram consideradas como mais importantes passar do nível 

neutro para o nível bom dizem respeito essencialmente ao ajustamento do polo, como a largura do ombro, 

o diâmetro lateral, assim como a leveza do tecido (ver Tabela 31). Estes resultados estão alinhados com as 

importâncias atribuídas aos requisitos do cliente no que diz respeito aos requisitos “o corte na zona dos 

ombros assenta no sítio adequado” o “polo tem um tecido leve e respirável” e “o tecido é resistente à 

formação de vincos” onde foram atribuídos pesos superiores. Assim, as características técnicas que estão 

relacionadas com estes requisitos devem ser analisadas com melhor detalhe numa nova casa da qualidade 

seguindo a abordagem QFD de forma a ser possível encontrar soluções que satisfaçam de melhor forma o 

cliente. Existem características técnicas que podem ser melhoradas sem ter efeitos diretos no desempenho 

das restantes características, uma vez que, não apresentam qualquer tipo de correlações de ordem positiva 

ou negativa. Por exemplo, é possível melhorar o desempenho da “resistência ao deslizamento das costuras” 

onde o polo X apresentou a pior pontuação sem haver necessidade de uma análise mais minuciosa já que 

não existem correlações com as restantes características técnicas que provoquem alguma alteração no 

desempenho das mesmas ao modificar o desempenho nesta. Assim, neste caso uma solução passaria por 
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aumentar a resistência das costuras do polo. O mesmo acontece na característica técnica “resistência à 

formação de borboto”, onde o polo X, apesar de não apresentar um mau desempenho, este ainda seja 

passível de melhoria sem afetar o desempenho das outras características.  

Por fim, é importante salientar a importância do requisito “o polo tem um preço conveniente” onde a 

empresa apresenta uma clara vantagem relativamente à concorrência no benchmarking do cliente. Contudo, 

e como é possível verificar ao analisar a casa da qualidade, este requisito está relacionado com todas as 

características técnicas, ou seja, todas as características técnicas têm uma relação direta no preço, e assim, 

qualquer alteração no desempenho das características técnicas provocam uma alteração no desempenho 

deste requisito. Por outras palavras, para manter um nível de desempenho superior ao da concorrência neste 

requisito no benchmarking do cliente e, mesmo assim, aumentar o desempenho de algumas características 

técnicas de forma a aumentar o desempenho global do produto, é necessário analisar com mais detalhe 

possíveis trade offs relativos a essas modificações. Para a melhoria das características técnicas há sempre 

necessidade por parte da empresa que haja uma alocação de mais recursos que tornem possível essa 

melhoria e, portanto, um aumento de gastos associados. Como consequência, geralmente há uma 

necessidade de aumento do preço do produto o que poderá ter uma influência negativa na perspetiva do 

cliente. Assim é necessário analisar se é vantajoso aumentar o desempenho numa determinada característica 

que permita aumentar o desempenho do produto nessa característica (e assim satisfazer o requisito do 

cliente associado) mesmo que cause um aumento de preço do produto. Se este aumento de preço continuar 

no intervalo de valores considerado como uma vantagem para a empresa, será benéfico fazer essa alteração. 

Contudo se o aumento do desempenho dessa característica implicar um aumento excessivo do preço é 

necessário realizar uma análise mais profunda se o cliente está disponível a pagar mais por esse aumento 

de desempenho. Uma possível solução para manter o preço do produto no intervalo de valores vantajoso 

para a empresa, mesmo aumentando o desempenho de uma determinada característica importante para o 

cliente, seria diminuir o desempenho de outra característica técnica onde a empresa esteja a alocar recursos 

excessivos que se acabe por traduzir num requisito que não é tão valorizado na perspetiva do cliente. No 

entanto, no caso em questão, a empresa decidiu não diminuir o desempenho de nenhuma das características 

técnicas associadas ao requisito do cliente, e, portanto, é aconselhado uma análise mais minuciosa a estes 

trade offs relacionados com o preço do produto e possíveis modificações em algumas características 

técnicas.   
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Capítulo 7 – Conclusões e sugestões de trabalho futuro  

Este trabalho consistiu em realizar uma análise detalhada da casa da qualidade como uma ferramenta de 

apoio à decisão no desenvolvimento de um produto. O principal objetivo deste estudo consistiu em colmatar 

alguns erros metodológicos encontrados durante a revisão de literatura acerca das diversas aplicações desta 

metodologia em diferentes áreas de trabalho.  

 Na literatura analisada, durante esta dissertação sobre a implementação da casa da qualidade, é 

possível verificar dois tipos de erros metodológicos do ponto de vista multicritério que comprometem os 

resultados finais da casa da qualidade: 

• A utilização de escalas ordinais como cardinais: na maioria das abordagens tradicionais da casa 

da qualidade as escalas são definidas de forma arbitrária e, assim, apenas refletem uma ordem de 

importância, não tendo qualquer valor numérico associado. Para além do facto previamente 

mencionado, convêm ainda acrescentar que neste tipo de escala a grandeza do intervalo entre dois 

níveis é desconhecida. Assim sendo, não é correto utilizar as pontuações obtidas a partir destas 

escalas para exprimir graus de importância, como por exemplo, para o cálculo de importâncias 

estratégicas dos requisitos do cliente e das características técnicas.  

• A atribuição direta de pesos como indicadores de importância – considerado como o “erro crítico 

mais comum” – gera valores arbitrários para estes parâmetros, pois não tem em consideração os 

diferentes trade offs que possam existir entre requisitos e as suas escalas de desempenho. Este erro 

ocorre predominantemente na fase inicial da construção da casa da qualidade, quando é pedido 

aos clientes para atribuírem de forma direta pesos diferentes a todos os requisitos como 

indicadores diretos da importância que cada um tem para si. Sendo a fase mais relevante da casa 

da qualidade, uma vez que é aqui que são traduzidas as necessidades do cliente, este erro resulta a 

numa errada noção de quais são os requisitos mais importantes para o cliente e, consequentemente, 

os resultados da casa da qualidade e as recomendações finais à empresa ficam comprometidos. 

Neste sentido, ainda durante a análise da literatura, foram investigadas outras abordagens multicritério 

de apoio à decisão que pudessem ser utilizadas em conjunto com a casa da qualidade com o intuito de 

ultrapassar estes dois erros metodológicos. 

Durante esta análise, verificou-se que as abordagens mais comuns utilizadas em conjunto com a casa 

da qualidade são essencialmente os métodos outranking ELECTRE e PROMETHEE e o método AHP. 

Contudo, e, como demonstrado durante a revisão da literatura, estas metodologias não resolvem os erros 

metodológicos associados à aplicação da casa da qualidade. Verificou-se que da utilização dos métodos 

outranking resulta apenas uma ordenação das alternativas sem que lhes esteja associado qualquer valor 

numérico e, no caso da metodologia AHP, são utilizadas escalas de rácios de preferências com o intuito de 

definir todas as comparações feitas. Outro facto que se verificou durante a análise de literatura da aplicação 

do método AHP foi que na interpretação dos pesos em termos de importância global ou de pontuações 

médias, os pesos deveriam mudar com a adição ou eliminação de alternativas, contudo, o que se verifica é 

que na maioria das vezes não há qualquer alteração na atribuição de pesos o que leva a ambiguidade dos 

resultados obtidos. Por fim, neste método, os rácios dos pesos das alternativas não respeitam a condição de 

preservação de preferência (COP). Ainda assim, mesmo com a utilização destes métodos, nas restantes 
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fases da casa da qualidade continuam a ser utilizados os procedimentos tradicionais a que estão associados 

os erros metodológicos enumerados anteriormente.  

Uma das possíveis metodologias multicritério analisadas para utilizar em conjunto com a casa da 

qualidade foi a abordagem MACBETH em conjunto com o software M-MACBETH. Esta abordagem 

permite a determinação de coeficientes de ponderação e de escalas de valor que reflitam um sistema de 

valores coerente. Esta foi a abordagem escolhida para utilizar em conjunto com a casa da qualidade nesta 

dissertação pois, ao contrário das abordagens anteriormente descritas, a abordagem MACBETH permite: 

• Utilizar julgamentos de diferenças de atratividade qualitativos ao invés de quantitativos 

tornando o procedimento mais simples para o grupo de decisores que por vezes se sentem mais 

confortáveis em expressar julgamentos qualitativos acerca de uma preferência do que 

transmitir um julgamento quantitativo.  

• Durante todo o processo, o software M-MACBETH avalia a consistência de cada julgamento 

efetuado pelo grupo de decisores, e em caso de julgamentos inconsistentes, sugere possíveis 

alternativas para resolver essa inconsistência.  

• Permite um diálogo simples e direto entre o decisor e facilitador permitindo que o decisor se 

mantenha ativo e influente durante todas as etapas do processo, validando desta forma os 

diferentes valores e escalas desenvolvidos. 

• O software MACBETH permite que se realizem análises de sensibilidade que possibilitam 

verificar o que ocorre ao modelo final se forem alterados alguns dos pesos atribuídos 

inicialmente assim como também verificar a robustez das conclusões retiradas do modelo.  

• Com este método é possível ultrapassar as dificuldades inerentes aos erros metodológicos 

mencionados anteriormente durante a implementação da casa da qualidade.  

A aplicação da metodologia da casa da qualidade com a abordagem MACBETH foi feita em parceria 

com uma empresa portuguesa no sector têxtil para a melhoria de um dos seus produtos presentes anualmente 

em todas as usas coleções – o clássico polo piquet.  

A aplicação destas duas metodologias ao produto em questão permitiu identificar o que é que o cliente 

procura neste tipo de produto – a base desta metodologia: os requisitos (whats) – e como é que a empresa 

pode entregar um produto que corresponda aos requisitos do cliente da forma mais eficiente possível 

(características técnicas – hows). Com esta análise, foi possível verificar qual era a posição do produto 

relativamente a dois competidores diretos presentes no mercado assim como identificar quais os requisitos 

do cliente que poderiam ser utilizados como argumentos de venda e delinear objetivos estratégicos para a 

empresa de acordo com os resultados obtidos.  

Analisando a casa da qualidade obtida, é possível verificar que as necessidades ou requisitos do cliente 

em relação aos polos piquet a que foram atribuídas maior importância estão essencialmente relacionadas 

com o corte na zona dos ombros e firmeza das golas, a resistência do tecido à formação de vincos durante 

a sua utilização, a resistência do tecido à formação de borbotos, o comprimento do polo ao longo do tronco 

e o preço.  

Na análise da casa da qualidade foram identificados alguns pontos de conflito entre a avaliação 

competitiva do cliente (benchmarking) e a avaliação competitiva técnica. Nestes casos, fica a dúvida se os 

requisitos do cliente estão a ser traduzidos de forma correta na componente técnica ou se é o cliente que 
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não está a ter uma perceção real do produto em análise. Contudo, em dois dos casos em que se verificou 

estes pontos de conflito, tornam-se um cenário favorável para a empresa, uma vez que o cliente avaliou o 

polo X como sendo superior aos produtos da concorrência.  

Assim sendo, recomenda-se como trabalho futuro e ações a tomar recomenda-se as seguintes acções: 

1. Aumentar a resistência do deslizamento das costuras do polo piquet e a resistência à formação de 

borbotos. Estas duas melhorias podem ser realizadas sem preocupação de interferir noutras 

características técnicas do produto, uma vez que, as relações entre estas características não 

apresentam qualquer tipo de correlação (positiva ou negativa) com as restantes características. 

2. Aumentar o desempenho das características técnicas que influenciam o requisito “o corte na zona 

dos ombros deve ser adequado”, dado que foi este requisito que apresentou uma maior importância 

para o cliente relativamente aos restantes. Durante o benchmarking, o polo X apresentou pior 

desempenho do que um dos polos da concorrência neste requisito e o mesmo aconteceu durante a 

avaliação competitiva técnica. Contudo, este é um requisito que tem duas características técnicas 

com um grande grau de correlação (largura do ombro e diâmetro lateral), sendo, portanto, 

necessário averiguar um consenso entre estas duas características técnicas de forma a influenciar 

positivamente o requisito e aumentar o seu desempenho junto ao cliente.   

3. Analisar de uma forma detalhada a influência das modificações nas características técnicas no 

requisito do preço. O preço do produto é altamente influenciado pelo desempenho das 

características técnicas, uma vez que, este depende da seleção de outros produtos como por 

exemplo o tipo de malha escolhida, o que diretamente afeta o desempenho de algumas 

características técnicas como por exemplo a massa por unidade de superfície ou a resistência ao 

rebentamento. A alocação de mais recursos numa certa tarefa que permita a melhoria de uma 

característica técnica implica inevitavelmente variações ou aumentos no preço do produto, que 

podem ser superiores a um intervalo de valores que o cliente esteja disposto a pagar para o produto 

em questão. Neste sentido, torna-se importante que haja uma análise dos trade offs relacionados 

com as diferentes relações entre as características técnicas e como, ou se, afetam o preço do 

produto, tornando-o assim o menos desejável para o mercado em que se encontra inserido, 

deixando de ser uma vantagem relativamente aos restantes analisados.  

4. As correlações desenvolvidas entre relações de diferentes características técnicas são dependentes 

da gama de valores estabelecidas para as características, especialmente com o design e 

ajustamento do produto, uma vez que, a direção das correlações entre características técnicas só é 

válida para essa mesma gama e esta poderá se inverter para valores fora do intervalo considerado 

e analisado para os três tipos de produto deste trabalho. Uma sugestão para uma investigação 

futura seria desdobrar possíveis características técnicas que podem variar em duas direções 

(positiva ou negativa) para chegar ao nível considerado “bom”.   

5. Continuar o processo QFD e analisar com maior detalhe numa nova casa da qualidade as 

características técnicas que estão diretamente relacionadas com os requisitos que apresentam 

maior importância para o cliente ou de características técnicas que apresentam um grau de 

complexidade maior e, por isso, necessitam de uma investigação mais profunda, com vista a ir ao 

encontro de soluções que satisfaçam da melhor forma as necessidades do cliente. 
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6. Nesta dissertação, foram considerados os polos piquet brancos de tamanho M de forma a diminuir 

essencialmente a variação relativa nos critérios relacionados com o ajustamento para o grupo de 

decisão. Para desenvolvimentos futuros, seria interessante a amostra de tamanhos ou cores ser 

mais diversificada para os tamanhos ou cores que não foram incluídos nesta análise. Desta forma, 

seria possível retirar conclusões pertinentes acerca de como é desempenho do produto tendo em 

conta outras características que estão disponíveis.  

 

Como conclusão final, é possível destacar que os objetivos propostos no início da realização desta 

dissertação foram realizados. A abordagem M-MACBETH juntamente com a casa da qualidade torna 

possível uma significante melhoria ao método tradicional da casa da qualidade no desenvolvimento de 

novos produtos e melhoria de produtos já existentes no mercado. Mais do que isso, a aplicação integrada 

destas duas abordagens torna possível uma melhor utilização dos processos envolvidos nas áreas de 

desenvolvimento de produto. As empresas que utilizem esta abordagem chegam a uma priorização 

verdadeira do que é realmente valorizado no seu produto, tendo em conta as necessidades do cliente, e 

tendo assim em posse informação relevante que lhes fornece uma clara vantagem competitiva relativamente 

à concorrência.   
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Anexo A 

Matriz de julgamentos e escalas de pontuação dos requisitos do cliente (whats) 

 

 

Figura 24 - Matriz de julgamentos e escala termômetro construída no software MACBETH para o requisito “o 

polo tem um tecido leve e respirável” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Matriz de 

julgamentos e escala termômetro construída no software MACBETH para o requisito “O tecido é resistente à 

formação de vincos ou a ficar com um aspeto amarrotado” 
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Figura 26 - Matriz de julgamentos e escala termômetro construída no software MACBETH para o requisito “A 

forma do tecido é resistente à lavagem” 
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Figura 27 - Matriz de julgamentos e escala termômetro construída no software MACBETH para o requisito “A 

cor do tecido é resistente à lavagem” 

 

 

Figura 28 - Matriz de julgamentos e escala termômetro construída no software MACBETH para o requisito “O 

tecido é resistente à formação de borbotos ou fios soltos” 
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Figura 29 - Matriz de julgamentos e escala termômetro construída no software MACBETH para o requisito “O 

aspeto inicial das costuras é duradouro” 
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Figura 30 - Matriz de julgamentos e escala termômetro construída no software MACBETH para o requisito “O 

As golas do polo são firmes” 

 

 

Figura 31 - Matriz de julgamentos e escala termômetro construída no software MACBETH para o requisito “O 

comprimento ao longo do tronco é apropriado” 
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Figura 32 - Matriz de julgamentos e escala termômetro construída no software MACBETH para o requisito “A 

largura do tronco é adequada quando vestido” 

 

Figura 33 - Matriz de julgamentos e escala termômetro construída no software MACBETH para o requisito “O 

diâmetro dos braços é confortável” 
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Figura 34 – Matriz de julgamentos e escala termômetro construída no software MACBETH para o requisito “O 

comprimento das mangas é apropriado” 
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Anexo B 

Matriz de julgamentos e escalas de pontuação das características técnicas (hows) 

 

 

Figura 35 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Massa por unidade 

de superfície (granulagem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Resistência ao 

rebentamento” 
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Figura 37 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Alongamento do 

tecido” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Resistência à 

formação de borbotos” 
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Figura 39 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Alteração do aspeto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Resistência das 

costuras” 
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Figura 41 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Variações da 

dimensão com a lavagem – fileiras 

 

 

Figura 42 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Variações da 

dimensão com a lavagem – colunas” 
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Figura 43 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Variações da cor 

com as lavagens” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Número de fileiras” 
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Figura 45 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Número de colunas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Largura do tronco” 
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Figura 47 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Comprimento do 

tronco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Comprimento da manga” 
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Figura 49 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Largura do ombro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Diâmetro lateral” 
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Figura 51 - Matriz de julgamentos e escala de valor construída para a característica técnica “Diâmetro da manga” 
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Anexo C 

Matriz de julgamentos e pontuações para relações entre os requisitos do cliente 

(whats) e características técnicas (hows) – matrizes whats/hows 

Nas matrizes, os números representam os vários níveis da escala semântica MACBETH, sendo I 

equivalente a “nulo” e o 6 a “extremo”. A letra “P” representa uma diferença positiva.  

 

Figura 52 - Matriz de julgamentos e pontuações obtidas para as relações das características técnicas com o 

requisito do cliente “O tecido é leve e respirável” 

 

Figura 53 - Matriz de julgamentos e pontuações obtidas para as relações das características técnicas com o 

requisito do cliente “O tecido é resistente à formação de vincos ou ficar com um aspeto amarrotado” 
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Figura 54 - Matriz de julgamentos e pontuações obtidas para as relações das características técnicas com o 

requisito do cliente “A forma do tecido é resistente à lavagem” 

 

Figura 55 - Matriz de julgamentos e pontuações obtidas para as relações das características técnicas com o requisito 

do cliente “A cor do tecido é resistente à lavagem” 
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Figura 56 – Matriz de julgamentos e pontuações obtidas para as relações das características técnicas com o 

requisito do cliente “o tecido é resistente à formação de borbotos ou fios soltos” 

 

Figura 57 - Matriz de julgamentos e pontuações obtidas para as relações das características técnicas com o 

requisito do cliente “o aspeto inicial das costuras é duradouro” 
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Figura 58 - Matriz de julgamentos e pontuações obtidas para as relações das características técnicas com o 

requisito do cliente “as golas do polo são firmes” 

 

Figura 59 - Matriz de julgamentos e pontuações obtidas para as relações das características técnicas com o requisito 

do cliente “O comprimento ao longo do tronco é apropriado” 
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Figura 60 - Matriz de julgamentos e pontuações obtidas para as relações das características técnicas com o 

requisito do cliente “A largura do tronco do polo é adequada quando vestido” 

 

Figura 61 - Matriz de julgamentos e pontuações obtidas para as relações das características técnicas com o 

requisito do cliente “o corte na zona dos ombros assenta no sítio adequado” 
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Figura 62 - Matriz de julgamentos e pontuações obtidas para as relações das características técnicas com o 

requisito do cliente “o diâmetro dos braços do polo é confortável” 

 

Figura 63 - Matriz de julgamentos e pontuações obtidas para as relações das características técnicas com o 

requisito do cliente “O comprimento das mangas do polo é apropriado” 
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Figura 64 - Matriz de julgamentos e pontuações obtidas para as relações das características técnicas com o requisito 

do cliente “O polo tem um preço conveniente” 
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Anexo D 

Matriz de julgamentos e pontuações para as correlações das características técnicas 

(hows) 

 

Figura 65 - Matriz de julgamentos e pontuações das correlações positivas 

 

Figura 66 - Matriz de julgamentos e pontuações das correlações negativas 
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Anexo E  
A casa da qualidade aplicada ao polo piquet  
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