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Resumo 

Hoje com aumento da concorrência das grandes marcas de veículos e o excesso de 

nichos que se encontra no mercado, atender a necessidade dos clientes é o fundamental 

nas indústrias automobilísticas para superar a concorrência. Apesar de crucial a garantia 

da qualidade do produto não pode estar sozinha nessa conquista, a excelência do serviço 

prestado na venda e pós-venda é de fundamental importância na participação do 

mercado. As ferramentas da qualidade e avaliação de falha é uma forma de ganhar 

tempo e garantir recurso para que isso ocorra. O QFD (Desdobramento da função de 

qualidade) permite a tradução da exigência do consumidor em características de 

qualidade, é uma  porta da voz do desejo do cliente que é transformado em voz da 

organização, traduzindo assim em parâmetros e normas de qualidade. Para 

implementação de melhorias na concessionária o QFD elaborado baseou-se na casa da 

qualidade e procurou como base essencial a satisfação do cliente como fator para 

melhoria da qualidade. 
 

Palavras-chave: Satisfação do cliente, QFD desdobramento função da qualidade, Melhoria da 

qualidade. 
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Abstract 
Today with increased competition from big brands of vehicles and excess niches that is on the market, 

meet the need of customers is important in automotive industries to outperform the competition. Despite 

the importance of quality assurance product cannot be alone in this achievement. The excellence in the 

sale of service is important in market share. The tools of the quality and evolution of failure is a way to 

gain time and resource to ensure that this occurs. QFD allows translation of consumer demand for 

quality characteristics, is transformed into the costumer voice of the organization voice, translating into 

quality standards. Be improvements to the dealership prepared based on QFD house of quality and 

sought as an essential basis for customer satisfaction as a factor in improving the quality.   .  
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1 INTRODUÇÃO  



 

A diversificada oferta de automóveis, aliada a crescente competitividade das indústrias 

automobilísticas com a ampliação de consumidores mais exigentes  faz com que não só 

a qualidade do carro mas também do serviços prestados em sua venda e pós venda seja 

crucial para o desempenho das marcas no mercado. Hoje além da preocupação da 

qualidade nas marcas há também uma atenção especial com as concessionárias, atender 

bem com conforto rapidez e  praticidade mostrando o que o veículo tem a oferecer na 

venda e pós venda garantem é um dos fatores cruciais para ganho e permanecia no 

mercado. 

O QFD (Desdobramento da função de qualidade) é uma a ferramenta que permite 

traduzir as exigências do cliente para os parâmetros de qualidade que devemos aplicar 

procurando ouvir e entender os desejos e as necessidades do cliente. 

Hoje com o aumento das marcas automobilísticas e a grande variedade de modelos o 

mercado ganhar competividade é não apenas ter um bom produto, mas também poder 

mostra-lo ao cliente da melhor maneira, o objetivo desse trabalho é melhorar o 

atendimento e serviços prestados numa concessionária garantindo assim maior 

participação nas vendas do mercado na região. Identificar como os clientes da 

concessionária estudam bem como as partes interessadas avalia a qualidade do serviço 

oferecido atualmente.  Comparar o nível de satisfação do cliente com outras 

concessionárias da mesma do veículo. Comparar o nível de satisfação do cliente com 

outras concessionárias de outras marcas. Identificar quais os pontos negativos que são 

relevantes para os clientes. Identificar quais os parâmetros deve ser mudado quanto a 

ambiente, funcionários e normas. 

A análise foi realizada em uma concessionária de veículos automotivos que realiza a 

venda, serviços agregados de garantia, revisão e manutenção, assim a empresa atua em 

dois setores vendas e serviços, no que diz respeito a satisfação dos cliente hoje há uma 

grande rotatividade de funcionário na área de vendas, dificultando a comunicação entre 

eles, já na área de serviço a demora da entrega do veículos , o horário e até a localidade 

da concessionária são os maiores obstáculos. 

O trabalho limita-se em sugestões de melhoria dos procedimentos de apenas uma 

concessionária de toda a marca, apesar de poder haver muitas propostas serão somente 

efetuadas as que não gerarem custo para a mesma. 

A justificativa para o desenvolvimento desse trabalho baseia-se na influência que a 

prestação de serviço tem sobre um produto, principalmente este se tratando do mercado 



automobilístico, o tratamento do cliente tanto na pré e pós-venda são cruciais para o 

ganho de competitividade e espaço no mercado. 

As organizações que prestam serviços devem compreender as expectativas do produto e 

desenvolver estratégias para atendê-lo, para isso o QFD aborda o que o cliente deseja , 

traduzindo em especificações e praticas com objetivo de satisfazer. Analisam-se e 

discutem-se os resultados obtidos nas aplicações dessa ferramenta em diferentes 

atividades. 

 

2 QUALIDADE E O QFD 

 

A Qualidade em como conceito produzir produto ou serviço que atende a exigência do 

cliente, segundo Berry e Parasuraman (1995), um fator que determina a qualidade dos 

serviços prestados é a discrepância entre as expectativas e impressões na avaliação do 

cliente. 

Além dos produtos de alta qualidade os consumidores esperam um bom serviço,  

segundo Parasuraman (1990) existem dez itens para qualidade de serviço: a 

tangibilidade, confiabilidade ,presteza, competência, cortesia, credibilidade, segurança, 

acesso, comunicação e atendimento ao cliente. 

Embora saibam que a qualidade de um veículo é encarada como primordial para sua 

aquisição se não haver bom atendimento há grande probabilidade da perda de venda 

devido a grande concorrência do mercado, de acordo com Denton (1990) para ter 

serviços com qualidade precisa-se de uma mudança cultural dentro da organização, não 

se implanta uma filosofia de alta qualidade se a alta administração não incorpore como 

foco crucial para organização, antes que uma empresa possa enfocar deve-se saber 

quem são e o que precisam. 

2.1 Qualidade em serviço 

A qualidade de um serviço percebido pelo cliente segundo Grönroos (1993) ,é descrita 

com o modo que recebe o serviço q como vivência o consumo ,descreve também a 

relação entre comprador e vendedor que faz determinar o nível  da qualidade. Segundo 

Zeithaml  e Bitner (1994) os serviços pelos clientes podem ser atribuídos à: 



1. Confiabilidade, que será a entrega do produto quando foi 

combinado e com segurança. Segurança. 

2. Segurança, habilidade da empresa de mostrar credibilidade e 

confiança para os clientes. 

3. Tangíveis, instalação física. 

4. Empatia, a atenção especializada e individual para cada cliente. 

5. Responsividade, disposição para ajudar o cliente. 

Conforme destacam Gianesi e Corrêa (1994), a avaliação dos clientes se destacam em: 

- Tangíveis: Qualquer aparência física do serviço. 

-Consistência: Ausência de variabilidade é sempre da mesma forma o serviço. 

-Competência: Habilidade e competência para executar o serviço 

-Velocidade de atendimento: o tempo que o cliente tem que esperar é quando o 

mesmo percebe a velocidade. 

- Atendimento: Avaliar quão é agradável para o cliente todo o processo 

-Flexibilidade: Capacidade de mudar de acordo com a mudança de necessidade do 

cliente. 

-Credibilidade: Percepção do risco da compra do produto ou serviço 

-Acesso: Facilidade de o cliente entrar em contato. 

-Custo: Quanto consumidor ira gastar ao todo. 

2.2 QFD - Desdobramento da função de qualidade 

O QFD, Quality Function Deployment, nasceu no Japão no ano de 1960, por dois 

professores AKAO e Mizuno e sua consolidação aconteceu em 1972 no Estaleiro de 

Kobe, e em 1986 nos Estados Unidos foi quando se tornou conhecido. Houve algumas 

alterações comparadas com a criação dos professores. 

Em 1995 começou a utilização do método no Brasil através das indústrias 

automobilísticas e alimentícias, apesar do uso ser predominante para o desenvolvimento 

do produto a utilização no setor de serviço vem crescendo cada vez mais. 

Conforme Ribeiro (2001) define uma síntese sobre a definição do QFD, afirma que o 

propósito é capturar o desejo e as necessidades dos clientes conforme seus desejos sobre 

um produto ou serviço.  



Cheng (1995) diz que o desdobramento da função de qualidade tem que detalhar qual a 

função e trabalho humano deve ser feito para cumprir a qualidade. Segundo Akao 

(1996), o QFD deve ser definido em detalhes de funções, trabalhos e objetivos, seria 

como um método para estabelecer a qualidade capaz de obter a qualidade do cliente. 

Para Moysés e Turrioni (2000), o QFD não é somente útil para entender o cliente, mas 

também como prevenção de problemas, pois através da demanda da qualidade do 

cliente é possível ajustar o processo, produto ou serviço de maneira adequada, é 

possível correlacionar as informações com a estrutura do produto/serviço. 

Ribeiro e Mota (1996) desenvolveram uma abordagem metodológica que consta do 

desdobramento três matrizes, a principal de qualidade e serviço, uma matriz auxiliar e 

uma etapa final, de planejamento integrado. 

A  matriz  apresentada na Figura 1 mostra o que é importante para o cliente, como pode 

ser feito a interação de como e o quê é prioridade para o cliente e para as características 

da qualidade, a matriz é realizada por etapas: 

i) Identificar os clientes 

ii) Realizar pesquisa de mercado- ouvir a voz do cliente 

iii) Realizar a interpretação do cliente 

iv) Priorizar os requisitos dos itens de qualidade e demanda 

v) Avaliação estratégica dos itens da demanda de qualidade 

vi) Avaliação competitiva 

vii) Importância corrigida dos itens de qualidade 

viii) Desdobramento das características da qualidade 

ix) Realizar interações entre os requisitos de demanda e características da qualidade 

x) Especificações atuais para características da qualidade 

xi) Importância técnica das características da qualidade 

xii) Avaliação da dificuldade da característica da qualidade. 

xiii) Avaliação competitiva das características da qualidade 

xiv) Importância corrigida da característica da qualidade 

xv) Correlação entre influência de uma característica sobre os demais temas. 

Para Hauser e Clausing (1988), a matriz da qualidade é uma mapa que fortalece o meio 

de comunicação e planejamento. 

 

Segundo Cheng (1995), Costa e Nogueira (1999)  e Shina (1991),  as principais 

vantagens da utilização do QFD são: 



 Melhoria no relacionamento entre os departamentos 

 Diminuição no número de modificação dos projetos 

 Tempo de desenvolvimento 

 Redução no numero de reclamações e custos 

 Construção base de dados com documentação gerada 

 Fortalecimento da pratica de engenharia simultânea. 

 

As desvantagens do uso do QFD segundo (Ekdahl  e Gustafsson, 1997; Cristiano et al., 

2000; Martins e Aspinwall, 2001): 

 Falta de suporte gerencial 

 Pode haver falta de comprometimento com membros da equipe, e isso interfere 

no trabalho. 

 Falta de recursos financeiros 

 Tempo para conduzir consultas 

 Equipe com falta de experiência com o uso do método 

 Longo tempo consumido com a aplicação 

 Dificuldade de trabalhar com matrizes muito grandes 

 

2.3 Versões do QFD 

O método de QFD como já vimos pode ser aplicado com diferentes objetivos como no 

processo, desenvolvimento do produto, projetos e serviços, que é o casso estudado, 

porém não há uma forma de aplicar, apesar do trabalho original ser de Akao , teve 

algumas evoluções com o decorrer do tempo , de todas as versões existem quatro de 

maior relevância : 

 

A - QFD das quatro fases: Criado por Macabe e divulgado nos EUA por CLAUSING 

(1993) 

B -  QFD Estendido: Criado por Don Clausing a parir da versão anterior 

 

C - QFD das quatro ênfases: Criado principalmente pelos professores Akao e Mizuno  

 

D - A matriz mais importante, extensão da matriz de quatro ênfases. 

 

2.4  Matriz QFD ou “Casa da qualidade”: 



 

Lin (2011) afirma que o desdobramento da função de qualidade é a forma de 

desenvolver a qualidade exigida visando a satisfação do cliente. 

O mais importante é transformar as informações adquiridas pelos clientes em 

parâmetros necessários para o controle da qualidade,  a matriz ou “casa da qualidade” é 

a ferramenta utilizada pra que seja feita . 

A  Figura 1 apresenta o modelo básico da casa da qualidade e que utilizaremos no caso 

estudado. 

 

 

Figura 1. Componentes do modelo QFD. Fonte: Slack (2002) 

 

 

 

 

 

Para elaboração da matriz existem quatro etapas: 

1º Voz do cliente 

2º Análise competitiva 

3º Voz da organização 

4º Metas do projeto 

5º Matriz de relacionamento 

6º Matriz de correlação 



 

 

Figura 2. Desdobramento da matriz qualidade 

Fonte: Ribeiro e Mota (1996) 

 

3 MÉTODO 

 

Este capítulo descreve sucintamente sobre a empresa estudada e em seguida, apresenta o 

detalhamento do método aplicado para o atendimento do objetivo proposto através da 

utilização do desdobramento da função de qualidade. 



1.1. A Empresa 

Este trabalho foi realizado em uma com cessionária da marca Citroen situada na cidade 

de Barra Mansa, a concessionária existe há 10 anos e vende veículos nacionais e 

importados e também revisão e manutenção, ou seja, a empresa pode se dividir em 

vendas e serviço. 

1.2. Etapas para o desdobramento da qualidade  

A amostra foi realizada com uma pesquisa de mercado através de questionário com 

clientes que frequentam ou já usaram o serviço da concessionária estuda, o questionário 

é um instrumento usado para obtenção de informações, o objetivo é a obtenção de 

informações válidas que possam ajudar a alcançar os objetivos. 

 

      3.2.1 A voz do cliente 

 

Para determinar os critérios que o consumidor realmente leva em consideração foi feito 

com um grupo de pessoas que de alguma forma trabalha ligada a marca, na 

concessionária, na fábrica da marca ou clientes que já adquiriram veículos da marca. 

 

3.2.2 Análise competitiva 

 

Realizado uma entrevista com clientes de outras marcas com os mesmo requisitos que 

foram questionados na concessionária em análise. Para assim comparar as empresas 

concorrentes e o seu desempenho da qualidade em cada um dos requisitos, definindo 

quais os pontos – alvos que devem submeter. 

 

 

3.2.3 Voz da organização 

  



Passagem do desejo do consumidor para a voz da empresa. A voz do cliente através dos 

questionários é analisada e foi transformado  para parâmetros da organização. 

 

3.2.4 Metas do projeto 

 

Nessa etapa começou-se a definir a partir da voz da organização as metas para as 

modificações dos requisitos de qualidade: 

 

 Definiram-se quais os principais requisitos que os clientes mencionaram. 

 Logo em seguida estabeleceu quais as metas que deveríamos seguir 

 Determinar quais os custos para seguir as metas, quais não continhas custos para 

realizar primeiramente. 

 

3.2.5  Matriz de relacionamento 

 

Foi preenchida a casa da qualidade para colocar em prática o que se definiu, a matriz é 

responsável para enxergarmos todos os itens  e fazer a inter–relação entre eles. 

 

3.2.6  Matriz de correlação 

 

Seleciona-se os requisitos dos serviços que mais atraem os consumidores, assim soube-

se o que focar. 

 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através das etapas apresentadas foi construída a casa da qualidade, mostrando cada item 

obtido da voz do cliente e fazendo suas devidas correlações (Figura2). Através do QFD, 

a análise dos pontos mais fortes mostra, em que tem-se que focar, foram  todos  

relacionados a qualificações e treinamento do funcionário, umas das maiores 

reclamações dos clientes ouvidos foram a “alta rotatividade dos funcionários”. 

Os pontos a serem atacados para melhoria da qualidade foram: 

1) Funcionários qualificados 

2) Dedicação ao cliente 



3) Planejamento 

4) Treinamento periódico. 

 

 

 

Figura 1. Casa da qualidade concessionária. 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Hoje com aumento da concorrência das grandes marcas de veículos e o excesso de 

nichos que se encontra no mercado, atender a necessidade dos clientes é o fundamental 

nas indústrias automobilísticas para superar a concorrência. Apesar de crucial a garantia 

da qualidade do produto não pode estar sozinha nessa conquista, a excelência do serviço 

prestado na venda e pós-venda é de fundamental importância na participação do 



mercado. As ferramentas da qualidade e avaliação de falha é uma forma de ganhar 

tempo e garantir recurso para que isso ocorra. O QFD (Desdobramento da função de 

qualidade) permite a tradução da exigência do consumidor em características de 

qualidade, é uma  porta da voz do desejo do cliente que é transformado em voz da 

organização, traduzindo assim em parâmetros e normas de qualidade. Para 

implementação de melhorias na concessionária o QFD elaborado baseou-se na casa da 

qualidade e procurou como base essencial a satisfação do cliente como fator para 

melhoria da qualidade. 

O desdobramento da casa da qualidade através da demanda dos consumidores, que foi 

feito através da pesquisa realizada com os clientes na concessionária, permitiu 

identificar quais os pontos devem ser melhorados. 

Através do QFD os pontos mais fortes mostrou em que tem-se que focar, foram todos 

relacionados a qualificações e treinamento do funcionário, umas das maiores 

reclamações dos clientes ouvidos foram a “alta rotatividade dos funcionários”. 

Os pontos a serem atacados para melhoria da qualidade foram: 

1) Funcionários qualificados 

2) Dedicação ao cliente 

3) Planejamento 

4) Treinamento periódico. 
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