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Resumo 
O objetivo deste trabalho é evidenciar as melhores estratégias de ensino-aprendizagem 

para o desenvolvimento das competências a serem desenvolvidas por futuros 

Multiplicadores do tema Empreendedorismo durante um treinamento. Para isto, 

utilizou-se uma metodologia apoiada nos conceitos do Desdobramento da Função 

Qualidade (QFD) para transformar os requisitos dos clientes do treinamento em 

características de qualidade demandada e determinar os melhores processos de ensino-

aprendizagem. A identificação dos requisitos dos clientes se deu por meio do 

estabelecimento de um grupo-foco com pessoas envolvidas com o tema 

Empreendedorismo e que possuíam experiência relevante em atividades de mediação 

em instituições de ensino. O grupo-foco foi perguntado pelo moderador quais seriam os 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes que deveriam ser trabalhados durante o 

treinamento para o desenvolvimento das competências dos futuros multiplicadores do 

tema empreendedorismo. O questionário fechado, formado pelas respostas obtidas junto 

ao grupo-foco, serviu para que os clientes entrevistados avaliassem cada item abordado 

individualmente. Foram identificadas as etapas constituintes dos processos de ensino e 

aprendizagem. Após o desdobramento, os processos ou etapas de processos foram 

organizados em uma árvore lógica formando o cabeçalho das linhas da matriz de 

processos. No presente estudo foi considerado como processos as técnicas de ensino-

aprendizagem abordadas por Bordenave e Pereira (1999). A aplicação do QFD neste 

trabalho permitiu identificar as necessidades dos clientes e a qualidade que deve ser 

demandada para a elaboração de um treinamento de Multiplicadores do tema 

Empreendedorismo, possibilitando a escolha das estratégias de ensino-aprendizagem 

com maiores resultados para o alcance dos objetivos estabelecidos. 

 

Palavras-chave: Qualidade; Serviço; QFD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINATION OF STRATEGIES FOR TEACHING-LEARNING USING A 

TRAINING OF ENTREPRENEURSHIP QUALITY FUNCTION 

DEPLOYMENT QFD 

 

 
Abstract 

The objective of this work is to show the best strategies for teaching and learning in the development of 

competencies to be developed by future Multipliers theme Entrepreneurship during training. For this, we 

used a methodology supported the concepts of Quality Function Deployment (QFD) to transform 

customer requirements into the training demanded quality characteristics and to determine the best 
teaching-learning. The identification of customer requirements was through the establishment of a focus 

group with people involved with the theme Entrepreneurship and who had relevant experience in 

mediation activities in educational institutions. The focus group was asked by the moderator what are the 

knowledge, skills and attitudes that should be worked on during training to develop the skills of future 

multipliers theme entrepreneurship. The enclosed questionnaire, formed by the responses obtained from 

the focus group, which served to customers interviewed evaluate each item individually addressed. The 

constituent steps of the processes of teaching and learning were identified. After the split, the processes or 

process steps are organized in a logical tree forming the header lines of the process matrix. The present 

study considered the processes of teaching and learning techniques addressed by Bordenave and Pereira 

(1999). The application of QFD in this work allowed us to identify the needs of clients and the quality 

should be sued for the preparation of a training Multipliers theme Entrepreneurship, enabling the choice 
of teaching strategies and learning with better results to achieve the established objectives. 

 

Key words: Quality; Service; QFD. 

 



 

1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo Priska e Togar (2011), a educação empreendedora tornou-se um dos 

temas mais abordados em escolas de negócios e engenharia nos Estados Unidos. O 

número de escolas que ensinam a abrir um novo negócio ou curso similar cresceu de 

pouco mais de duas dúzias há 20 anos para mais de 500 atualmente. Os exemplos dos 

resultados da pesquisa de mostram que a educação para o Empreendedorismo é a atual 

tendência agora. Educação para o Empreendedorismo não oferece apenas conhecimento 

e habilidades como recompensa para o empreendedor, mas também constrói o espírito e 

a mentalidade de um empreendedor. 

Balderrama (2008) relata que hoje em dia o design do conteúdo curricular em 

universidades espanholas considera apenas a visão didática dos professores 

especialistas, esperando que essa visão esteja alinhada às necessidades do empregador. 

Nenhuma metodologia de avaliação foi realizada para "ouvir" o que os empregadores 

esperam de graduados na concepção dos estudos de graus tecnológicos.  

O Quality Function Deplyment (QFD) vem sendo utilizado para suprir essa 

lacuna, fornecendo uma metodologia que tem se mostrado eficaz para captar a voz dos 

clientes e a transformar em requisitos de treinamentos. 

Balderrama (2008) utiliza o método QFD para atualizar o currículo e conteúdo 

em um curso de Engenharia na Espanha. Gonzalez et al. (2007) utilizaram o método 

QFD, Benchmarking e de outras ferramentas de qualidade inovadoras para desenvolver 

um novo currículo de graduação de Supply Chain Management (SCM) focado no 

cliente. Guinta e Praizler (1993) citam um estudo de caso onde o QFD é utilizado na 

elaboração de um programa de treinamento. O método foi usado para desenvolver 

novos programas de treinamento e rever alguns programas existentes. Muito antes de 

investir dinheiro na elaboração de um novo programa de treinamento, a companhia 

identificou os possíveis problemas através da utilização do método QFD. 

Jacobs e Dygert (1997) utilizaram a metodologia QFD integrada com um 

sistema de gerenciamento, com o objetivo de definir uma estrutura organizacional 

juntamente com avaliação de desempenho. Ermer (1995) descreve a utilização da 

metodologia QFD como forma de melhorar e estabelecer uma nova grade curricular da 

faculdade de Wisconsin, onde o número de créditos foi reduzido de 136 para 120. Dias 

Júnior (2010) utiliza o método QFD em uma aplicação de desenvolvimento de projeto 

de treinamento de uma empresa de serviços de informática com cerca de 1300 

funcionários. Campos e Miguel (1999) aplicam o método QFD para determinar os 

requisitos mais importantes no treinamento, pertinentes a área da qualidade, visando o 

Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ). Torres (2013) aplicou o método QFD para 

elaborar um treinamento de empreendedorismo para multiplicadores de uma instituição 

de ensino profissionalizante. 

Desta forma, esse trabalho tem como objetivo aplicar o Desdobramento da 

Função Qualidade (QFD) para determinar as estratégias de ensino-aprendizagem a 

serem utilizadas em um treinamento de empreendedorismo. 

 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1.1) Qualidade 

Para Carvalho (2012), a Qualidade, apesar de ser um termo utilizado cotidianamente 

na vida das pessoas, não possui um significado de consenso entre as pessoas. Segundo 



Oakland (1994), a Qualidade é simplesmente o atendimento das exigências do cliente. 

Garvin (1992) diz que a Qualidade existe há milênios como conceito, mas só 

recentemente ela surgiu como função gerencial. Em sua forma original, era voltada para 

a inspeção, ampliando-se hoje e tornando-se parte essencial para o sucesso estratégico 

de qualquer negócio.  

Segundo Cheng (2007), a implantação de sistemas de qualidade nas empresas tem 

como objetivo gerar satisfação às pessoas envolvidas, por exemplo, clientes, 

funcionários, acionistas, comunidade e sociedade como um todo. Para que a satisfação 

seja alcançada é necessário que as organizações sobrevivam, gerando lucros para 

remuneram adequadamente seus funcionários e acionistas, beneficiando socialmente 

comunidades no entorno da empresa e garantindo que o cliente possa comprar um 

produto ou serviço com confiança e usufruí-lo por um longo período de tempo, de 

maneira satisfatória. 

Juran (1997) explica que a evolução da qualidade ocorre em quatro “eras da 

qualidade” distintas: inspeção, controle estatístico da qualidade, garantia da qualidade e 

gestão estratégica da qualidade. 

 

2.1.2) Serviços 

De acordo com Kotler (2000), serviço é qualquer ato ou desempenho essencialmente 

intangível que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada.  

Dantas (2012) diz que há inúmeras definições e conceitos sobre serviços e que a 

Associação Americana de Marketing divulga que serviços são atividades, vantagens ou 

mesmo satisfações que são oferecidas à venda ou que são propriedades em conexão com 

a venda de mercadorias.  

Días Júnior (2010) relata em uma visão simplificada que serviço é o conjunto de 

ações para servir aquele que o demanda.  

Segundo Dantas (2012), os serviços possuem características que os diferenciam dos 

produtos, que ele conceitua como bens físicos. 

 

2.1.3) Treinamento 

Para Prada e Miguel (2002), a importância do treinamento aumenta na medida em 

que a necessidade de intervenção do treinamento como processo de transmissão de 

conhecimentos, torna-se premente diante das constantes exigências do mercado e 

avanços tecnológicos.  

Prada e Miguel (2002) explicam que articular a metodologia do sistema de 

treinamento com a estratégia de atuação da empresa transforma-se em desafio. Logo, a 

formulação dos objetivos e políticas para a área de treinamento deve ser precedida por 

uma cuidadosa avaliação da estratégia da empresa.  

Segundo Campos e Guimarães (2009), para desenvolver estrategicamente as 

atividades de recursos humanos e de treinamento e desenvolvimento, as empresas estão 

implementando a norma ISO 10015: Diretrizes para treinamento. A norma traz em suas 

entrelinhas a necessidade das empresas criarem mecanismos funcionais para 

desenvolverem suas competências. 

Para Dutra (2013), a definição do conceito de competência individual é 

caracterizada por um saber agir responsável e reconhecido, que implica em mobilizar, 

integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor 

econômico à organização e valor social ao indivíduo. 

Para Campos e Guimarães (2009), as competências devem ser graduadas tendo-se 

em vista o nível de complexidade da entrega.  Trevisan (2001) mostra um sistema de 

graduação desenvolvido pelo governo britânico que estabelece cinco diferentes níveis 



de graduação de competências. Dutra (2013) salienta que se devem determinar as 

entregas exigidas das pessoas, a caracterização dessas entregas e a forma de mensurar a 

entrega. 

Campos e Guimarães (2009) advertem que a maioria dos profissionais é capacitada 

seguindo o preceito tecnicista atrelado à pirâmide de desenvolvimento educacional 

elaborada por Bloom et al. (1971), cujos níveis de conhecimento são: conhecimento, 

compreensão e aplicação. Os demais níveis de aprendizagem desenvolvidos, como 

poder de análise, síntese e avaliação, devem ser desenvolvidos pelas organizações, caso 

tenham interesse. 

 

2.1.4) Estratégias de Ensino-Aprendizagem 

Bordenave e Pereira (1999) explicam que sejam quais forem os objetivos 

estabelecidos, é preciso definir o caminho ou estratégia a seguir para facilitar a 

passagem dos alunos da situação em que se encontram até alcançarem os objetivos 

fixados, tanto os de natureza técnico-profissional como os de desenvolvimento 

individual como pessoal humana e como agente transformador da sociedade. 

Para o traçar uma estratégia didática, dois conceitos são essenciais: experiências de 

aprendizagem e atividades de ensino-aprendizagem. Para atingir os seus objetivos, o 

professor necessita conseguir que seus alunos se exponham, ou vivam, certas 

experiências, capazes de neles induzir as mudanças desejadas. Tais experiências, por 

sua vez, exigem certos insumos educativos na forma de influências do ambiente que 

atuam sobre ele. Assim, os objetivos exigem que o aluno se exponha a situações e 

mensagens, isto é, problemas reais ou representação dos problemas, a fatos e teorias, a 

fórmulas e teoremas, a conflitos e esforços de cooperação, etc. 

A forma de oferecer ao aluno a oportunidade para viver as experiências desejadas é 

estruturar atividades, isto é, estabelecer ou promover situações de ensino-aprendizagem, 

em que haja uma probabilidade de que ditas experiências realmente aconteçam. Isto é o 

que comumente é conhecido por métodos, procedimentos ou técnicas de ensino, sendo 

que método é um conjunto organizado de técnicas e procedimentos. A palavra atividade 

tem uma conotação mais dinâmica que método ou técnica, já que indica que o aluno terá 

de fazer algo, estar ativo. 

A seleção de atividades de ensino-aprendizagem é importantíssima, porque dela 

dependerá o aluno crescer ou não como pessoa. Porque enquanto o conteúdo da matéria 

informa, os métodos formam. 

Lifton (1965) diz que ao estudar numerosas técnicas aplicadas pelos líderes de 

grupos, é fácil crer que esta tarefa consiste em dominar uma série de truques de ofício. 

Todavia, é de muita importância apreciar o fato de que os resultados positivos de cada 

uma das técnicas dependem não só de como elas tenham sido usadas mas também de 

por que o foram. 

Bordenave e Pereira (1999) elegeram algumas técnicas de trabalho em grupo para 

serem utilizadas: Phillips 66, Díade, Discussão em Grupos Pequenos, Tempestade 

Cerebral, Pergunta Circular, Grupos de Verbalização e de Observação, Painel, 

Simpósio, Estudo de Casos, Dramatização, Seminário, Estudo Orientado em Equipes, 

Diálogos Sucessivos e Laboratório ou Oficina (“Workshop”). 

 

2.1.5) Desdobramento da Função Qualidade 

Segundo Akao (1990), o QFD é a conversão dos requisitos do consumidor em 

características de qualidade do produto e a ampliação da qualidade de projeto para o 

produto acabado através de desdobramentos sistemáticos das relações entre os requisitos 



do consumidor e as características do produto. A qualidade global do produto será 

constituída através desta rede de relações. 

Guinta e Praizler (1993) definem o QFD como um método específico para ouvir os 

clientes, descobrindo seus reais desejos e, em seguida, utilizar um sistema lógico para 

determinar a melhor forma de satisfazer essas necessidades com os recursos existentes. 

Para Cheng (2007), o QFD pode ser conceituado como uma forma de comunicar 

sistematicamente informação relacionada com a qualidade e de explicitar 

ordenadamente trabalho relacionado com a obtenção de qualidade, tem como objetivo 

alcançar o enfoque da garantia da qualidade durante o desenvolvimento de produto e é 

subdividido em Desdobramento da Qualidade (QD) e Desdobramento da Função 

Qualidade no sentido restrito (QFDr). 

 

3 MÉTODOS 

 

Cheng (2007) salienta que no início do desenvolvimento do produto o interesse é 

descobrir quais são as necessidades e desejos dos clientes. As técnicas qualitativas são 

mais apropriadas durante esta primeira etapa, pois o objetivo é a geração de ideias, 

produzindo uma lista de necessidades, aprofundando-se no ponto de vista do usuário do 

produto. Umas das técnicas qualitativas são as entrevistas com grupos-foco, que são 

discussões abertas com um grupo composto por clientes do produto ou serviço, com 

duração de uma a duas horas. Um moderador treinado fornece o “foco” das discussões, 

dirigindo o grupo para os itens de interesse, aprofundando no que parece superficial e 

mudando o tema quando parecer exaurido. 

Com essa premissa, foi estabelecido um grupo-foco com 20 pessoas envolvidas 

com o tema Empreendedorismo e que possuíam experiência relevante em atividades de 

mediação em instituições de ensino. O grupo-foco foi indagado pelo moderador quais 

seriam os Conhecimentos, Habilidades e Atitudes que deveriam ser trabalhados durante 

o treinamento para o desenvolvimento das Competências dos futuros mediadores do 

tema Empreendedorismo. As respostas a esses itens formaram o nível terciário da 

árvore da qualidade. 

O questionário fechado, formado pelas respostas levantadas junto ao grupo-foco, 

serviu para que os clientes entrevistados avaliassem cada item abordado 

individualmente. Esse questionário teve o objetivo de capturar, segundo o ponto de vista 

do cliente, a importância de cada item que compõe o nível terciário da árvore de 

qualidade demandada. O questionário fechado foi aplicado aproximadamente a 40 

(quarenta) clientes, calculado segundo tamanho da amostra. 

Os dados obtidos junto ao grupo-foco de clientes do treinamento de 

Empreendedorismo formaram uma base de dados primitiva. Segundo Akao (1996), a 

conversão desses dados primitivos em exigências fundamentais aos clientes é um ponto 

extremamente importante. A árvore da qualidade é a representação dos resultados do 

desdobramento dos itens de qualidade demandada e da consolidação dos dados obtidos 

por meio do questionário aberto. 

Foram identificadas todas as etapas constituintes dos processos de ensino e 

aprendizagem. Esse desdobramento auxilia na análise e assegura que nenhum processo, 

ou etapa de processo, deixará de ser estudada. Após o desdobramento, os processos ou 

etapas de processos são organizados em uma árvore lógica e irão formar o cabeçalho 

das linhas da Matriz dos Processos. No presente estudo considerou-se como processos 

as técnicas de ensino-aprendizagem abordadas por Bordenave e Pereira (1999). 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 

A importância dos itens da qualidade demandada (IDi) foi estabelecida 

considerando os resultados do questionário fechado que foi aplicado aos clientes do 

treinamento e os níveis de importância atribuídos a cada uma das demandas de 

qualidades pelos clientes do treinamento estão expostos nas Tabelas 1, 2 e 3.  

Cada item da qualidade demandada também foi analisado em relação a sua 

relevância para os negócios da empresa, tendo em vista os aspectos mais importantes 

para a instituição a serem trabalhados pelo futuro multiplicador. Por essa razão foi 

realizada uma avaliação estratégica dos itens da qualidade demandada (Ei) cujo 

resultado foi explicitado nas Tabelas 1, 2 e 3. Foi utilizada uma escala de 0,5 a 2,0 (0,5 - 

importância pequena; 1,0 - importância média; 1,5 - importância grande e 2,0 - 

importância muito grande) sugerida por Ribeiro et al. (2001).  

Os itens de qualidade demandada também passaram por uma avaliação competitiva 

(Mi), que Ribeiro et al. (2001) denominam de benchmarking comercial, onde foi 

analisada a situação da empresa comparada aos concorrentes e seus resultados foram 

mostrados nas Tabelas 1, 2 e 3. Neste estudo de caso, foi utilizada uma escala de 0,5 a 

2,0 (0,5 - acima da concorrência; 1,0 - similar à concorrência; 1,5 - abaixo da 

concorrência e 2,0 - muito abaixo da concorrência) sugerida por Ribeiro et al. (2001).  

Os itens da qualidade demandada (IDi), a avaliação estratégica (Ei) e a avaliação 

competitiva (Mi), são utilizados para o cálculo da priorização dos itens da qualidade 

demandada (IDi*), e, segundo Ribeiro et al. (2001), o índice de importância corrigido é 

calculado conforme Equação (1). Assim, o índice de importância corrigido (IDi*), cujo 

resultado é mostrado nas Tabelas 1, 2 e 3, é a utilização do índice da importância 

definido pelos clientes (IDi) corrigidos pela consideração dos aspectos estratégicos e 

competitivos. 

 (1) 

Analisando os dados da Tabela 1, que traz o resultado da priorização da qualidade 

demandada para o nível Conhecimentos a serem adquiridos, verifica-se que os itens de 

maior importância para os clientes, com IDi* igual a 5,13, são os itens Sustentabilidade, 

Geração de Valor (Inovação) e Noções de Plano de Negócios. Já o item com menor 

importância para os clientes, com IDi* igual a 2,31 é o conhecimento em Estatística, um 

conhecimento que os futuros Multiplicadores acreditam não possuir grande importância 

na sua atuação de estimular o Empreendedorismo junto aos alunos, docentes e 

funcionários de instituições de ensino.  

Analisando os dados da Tabela 2, que traz o resultado da priorização da qualidade 

demandada para o nível Habilidades a serem desenvolvidas, verifica-se que o item de 

maior importância para os clientes, com IDi* igual a 5,18, é o item Planejamento. Já o 

item com menor importância para os clientes, com IDi* igual a 2,38 é o 

desenvolvimento da Retórica, uma habilidade que os futuros Multiplicadores acreditam 

não possuir grande importância efetiva na promoção do Empreendedorismo junto aos 

alunos, docentes e funcionários de instituições de ensino.  

Analisando os dados da Tabela 3, que traz o resultado da priorização da qualidade 

demandada para o nível Atitudes a serem observadas no futuro Multiplicador, verifica-

se que o item de maior importância para os clientes, com IDi* igual a 5,17, é o item 

Diálogo. Já o item com menor importância para os clientes, com IDi* igual a 2,39 é o 

Tomador de Risco, uma atitude que os clientes acreditam que não deve ser observada na 



atuação do Multiplicador junto aos alunos, docentes e funcionários de instituições de 

ensino.  

Tabela 1. Cálculo da priorização dos itens da qualidade demandada (IDi*) relativos ao nível secundário 

Conhecimentos. 

 
Fonte: autor. 

Tabela 2. Cálculo da priorização dos itens da qualidade demandada (IDi*) relativos ao nível secundário 

Habilidades. 

 
Fonte: autor. 

 



Tabela 3. Cálculo da priorização dos itens da qualidade demandada (IDi*) relativos ao nível secundário 

Atitudes. 

 
Fonte: autor. 

 

Em seguida, são estabelecidas as características de qualidade ouvindo-se o corpo 

técnico da empresa. As características de qualidade, que estão dispostas na Tabela 4, são 

aspectos mensuráveis, que avaliam a qualidade do produto treinamento. Para o 

desenvolvimento do projeto do treinamento foi estabelecido que as características da 

qualidade fossem as competências a serem desenvolvidas pelo futuro multiplicador.  

Tabela 4. Características da qualidade. 

 

Fonte: autor. 

 

A etapa de relacionamento da qualidade demandada com as caraterísticas de 

qualidade complementa o preenchimento da Matriz da Qualidade. A intensidade do 

relacionamento entre os itens da qualidade demandada dos níveis de Conhecimento, 

Habilidade e Atitude, e as características de qualidade (DQij), foi feita utilizando a 

escala de 1 a 9 (1 – fraca; 3 – média; 9 – forte) sugerida por Ribeiro et al. (2001) e 

exposta nas Tabelas 5, 6 e 7 respectivamente.  

 

Tabela 5. Correlação das qualidades demandadas com as competências relativas ao nível secundário 

Conhecimentos. 



 

Fonte: autor. 

 

Tabela 6. Correlação das qualidades demandadas com as competências relativas ao nível secundário 
Habilidades. 

 

Fonte: autor. 

 

 

Tabela 7. Correlação das qualidades demandadas com as competências relativas ao nível secundário 

Atitudes. 



 

Fonte: autor. 

 

Nas Tabelas 5, 6 e 7, nota-se que o relacionamento da qualidade demandada com 

as características de qualidade é bom, pois a maioria dos relacionamentos da pesquisa 

possui correlação forte ou média. Observa-se um maior relacionamento entre os itens de 

qualidade demandada pelos clientes com as características da qualidade nas Tabelas 6 e 

7. 

Segundo Ribeiro et al. (2001), se a maioria dos relacionamentos da matriz for 

fraca, deve-se rever a matriz, pois as características de qualidade não estão traduzindo 

de forma adequada a qualidade demandada pelos clientes. E, se houver algum item da 

qualidade demandada que não se relacione com nenhum item das características de 

qualidade, há que se ter atenção especial, a fim de identificar outras características de 

qualidade que se relacionem com eles. 

A partir da definição do relacionamento entre os itens de qualidade demandada e 

as características de qualidade, foi determinada a importância de cada característica de 

qualidade (IQj), exposta na Tabela 8, considerando, além desses relacionamentos, a 

importância relativa das qualidades demandadas. A equação (2) utilizada, foi a sugerida 

por Ribeiro et al. (2001): 

 (2) 

Na sequência foi avaliada a dificuldade de atuação sobre as características de 

qualidade (Dj), ou seja, a dificuldade de modificar as especificações das características 

de qualidade. Foi utilizada uma escala sugerida por Ribeiro et al. (2001) de 0,5 a 2,0 

(0,5 – muito difícil; 1,0 – difícil; 1,5 – moderado e 2,0 – fácil). O resultado foi exposto 

na Tabela 8. 

Também foi realizada uma avaliação competitiva, comparando-se as 

especificações atuais das características de qualidade do produto da empresa com as da 



concorrência. A avaliação competitiva das características de qualidade (Bj) – 

benchmarking técnico - foi realizada da mesma maneira da avaliação competitiva das 

demandas de qualidade, sendo utilizada a mesma escala de pontuação. Foi utilizada uma 

escala de 0,5 a 2,0 (0,5 - acima da concorrência; 1,0 - similar à concorrência; 1,5 - 

abaixo da concorrência e 2,0 - muito abaixo da concorrência) sugerida por Ribeiro et al. 

(2001). O resultado foi exposto na Tabela 8 abaixo. Como a presença de multiplicadores 

do tema Empreendedorismo não é observada nos concorrentes, a instituição tele uma 

avaliação competitiva acima da concorrência para todas as características da qualidade. 

A priorização das características de qualidade (IQj*) é realizada através do índice 

de importância corrigido. Ele permite identificar quais são as características que, caso 

desenvolvidas, terão um maior impacto sobre a satisfação dos clientes. Esse índice foi 

calculado utilizando a equação (3), sugerida por Ribeiro et al. (2001). O resultado foi 

exposto na Tabela 08. 

 (3) 
Tabela 8. Priorização das características de qualidade (IQj*). 

 

Fonte: autor. 

 

Tabela 9. Priorização das características de qualidade (IQj*) 

 

Fonte: autor. 

 

 
Figura 1. Gráfico de Pareto da priorização das características de qualidade (IQj*). 

Fonte: autor. 



 

A priorização (IQj*) na Tabela 9 juntamente com a presença do gráfico na Figura 

01, mostra que a característica da qualidade “Orientar sobre as atividades e evento 

relacionados ao tema empreendedorismo” apresenta o valor de 11,47, que é o maior 

valor dentre as características de qualidade, e é seguida da característica “Fomentar a 

postura empreendedora na comunidade escolar” com valor de 10,59. Isso reforça o 

papel do multiplicador de orientador e fomentador do tema empreendedorismo nas 

instituições em que estiver presente. 

Devem ser identificadas todas as etapas constituintes dos processos de ensino e 

aprendizagem. Esse desdobramento auxilia na análise e assegura que nenhum processo, 

ou etapa de processo, deixará de ser estudada. Após o desdobramento, os processos ou 

etapas de processos são organizados em uma árvore lógica e irão formar o cabeçalho 

das linhas da Matriz dos Processos. No presente estudo considerou-se como processos 

as técnicas de ensino-aprendizagem abordadas por Bordenave e Pereira (1999). 

É avaliado o grau de relacionamento entre as etapas dos processos e as 

características de qualidade (PQij). A mesma escala usada na matriz qualidade pode ser 

usada aqui: Forte: peso 9; Médio: peso 3; Fraco: peso 1. A avaliação do relacionamento 

permite identificar quais os processos que estão mais fortemente relacionados ao 

atendimento das características de qualidade, e, por consequência, ao atendimento da 

qualidade demandada pelo cliente. 

A definição da importância das etapas dos processos tem por objetivo fornecer 

uma medida concreta para avaliar o quanto cada processo está associado à obtenção das 

características de qualidade, possibilitando a visualização daqueles processos de maior 

importância para a qualidade. 

A importância dos processos (IPi) é calculada considerando: a intensidade dos 

relacionamentos (PQij) entre uma determinada etapa e suas características de qualidade; 

a importância definida (IQj*) para as características de qualidade. A fórmula de cálculo 

é apresentada abaixo: 

 (4) 

Nesta etapa, todos os processos são avaliados com respeito à dificuldade (Fi) e 

ao tempo necessário para implantar melhorias (Ti) na parte respectiva. A avaliação pode 

ser feita utilizando as seguintes escalas sugeridas por Ribeiro et al. (2001): Fi - 0,5 a 2,0 

(0,5 – muito difícil; 1,0 - difícil; 1,5 – moderado e 2,0 - fácil) e Ti - 0,5 a 2,0 (0,5 – 

muito grande; 1,0 - grande; 1,5 – moderado e 2,0 - pequeno). 

A priorização dos processos (IPi*) é realizada a partir da consideração da 

importância aferida ao processo em questão e dos aspectos práticos de sua 

implementação, ou seja, tempo e dificuldade de implantação de melhorias. Esse índice 

foi calculado utilizando a equação (5), sugerida por Ribeiro et al. (2001). O resultado foi 

exposto na Tabela 10. 

(5) 

 

 
Tabela 10. Priorização dos Processos (IPi*). 



 
Fonte: autor. 

 

A priorização (IPi*) na Tabela 10 mostra que os processos, ou estratégias de 

ensino-aprendizagem, Tempestade Cerebral, Pergunta Circular e Diálogos Sucessivos 

trarão maiores resultados em experiências de aprendizagem e atividades de ensino-

aprendizagem durante o treinamento. Através da Tabela 10 observa-se também que os 

processos menos indicados para o treinamento são Simpósio, Painel e Seminário. 

 

5  CONCLUSÃO 

 

Projetos de currículos de treinamento pelo mundo ainda tem utilizado apenas a 

visão do especialista, sem oferecer espaço aos futuros clientes desses treinamentos. O 

método QFD vem justamente preencher essa lacuna e possibilitar o projeto de currículos 

de treinamentos mais alinhados aos anseios dos clientes e que sejam alinhados ao 

direcionamento estratégico das empresas.  

A aplicação do método de Desdobramento da Função Qualidade (QFD) para 

determinar as estratégias de ensino-aprendizagem a serem utilizadas em um treinamento 

de empreendedorismo mostrou-se eficaz pois levou em consideração fatores como 

dificuldade e tempo de implantação da técnica. Além disso foi possível estabelecer 

correlações entre as competências a serem desenvolvidas e as estratégias de ensino-

aprendizagem, possibilitando priorizar as técnicas mais efetivas para atingir os objetivos 

do treinamento. 
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