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O desenvolvimento dos equipamentos médicos exige uma gestão de 

requisitos sistematizada, uma vez que necessita a incorporacão de 

aspectos de confiabilidade e segurança na qualidade do produto final. 

Para realizar a gestão dos requisitos umaa ferramenta com este 

objetivo é o QFD (Desdobramento da Função Qualidade). Este artigo 

apresenta uma metodologia simplificada desta ferramenta 

desenvolvida por pesquisadores da universidade da qual os autores 

fazem parte e é discutida para equipamentos médicos. São 

apresentadas as etapas referentes ao método QFD para o 

desenvolvimento de um equipamento de movimentação passiva 

contínua (CPM, do inglês continuous passive motion) para a 

reabilitação do cotovelo e antebraço. Enfatizam-se os índices e a 

organização dos requisitos com pontos que podem ser replicados em 

outros casos de estudos.  

 

Palavras-chaves: Movimentação Passiva Contínua, Desdobramento da 

Função Qualidade, Processo de Desenvolvimento de Produto 
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1. Introdução 

Na área da saúde, as novas tecnologias estão revolucionando a prestação de serviços 

desde a última metade do século XX. As ciências da saúde buscam solucionar os problemas 

de pesquisa integrando equipes multidisciplinares que associam habilidades de engenharia e 

outras ciências físicas às ciências da vida (SHINE, 2004). Situação esta que se repercute no 

desenvolvimento de produtos para a reabilitação, como por exemplo, nos equipamentos de 

movimentação passiva contínua (CPM – do inglês continuous passive motion) para a 

reabilitação de articulações do corpo humano, como o cotovelo e antebraço. Eles são 

utilizados na reabilitação pós-operatória e pós-trauma de lesões articulares (MAVROIDIS et 

al., 2005; CALLEGARO, 2010). 

Estes equipamentos frequentemente envolvem complicadas montagens, não são 

portáteis e ineficientes em relação à sua inabilidade de reconhecer o aumento da amplitude de 

movimento (ADM), podendo forçar a articulação do paciente e causar danos aos tecidos 

(MAVROIDS et al, 2005). Os modelos disponíveis no mercado não possibilitam a completa 

ADM passiva fisiológica de flexão/extensão do cotovelo (CALLEGARO et al., 2011). 

Para o desenvolvimento de novos equipamentos, além de equipes multidisciplinares, 

deve-se contar com a participação de pacientes e profissionais da saúde (SHINE, 2004). A 

identificação das necessidades dos clientes realizada no início do processo de 

desenvolvimento do produto pode garantir que novos recursos sejam incorporados em 

protótipos com maior facilidade e menor custo (MARTIN et al., 2006), através da 

transformação em requisitos funcionais do novo produto (ROZENFELD et al., 2006). 

Contribuindo assim para o desenvolvimento de produtos com mais qualidade, segurança e 

confiabilidade (SILVA, 2004).  

Corroborando com a ideia, Andrietta e Miguel (2002) afirmam que no processo de 

desenvolvimento de produto a compreensão da Voz do Cliente é uma etapa de fundamental 

importância. Sua perfeita compreensão e a exata tradução na Voz do Processo pode ser obtida 

com a utilização do método QFD (Desdobramento da Função Qualidade). O QFD é uma 

ferramenta que pode auxiliar na melhoria contínua de produtos e consequente criação de 

valor, no que se refere ao desenvolvimento de equipamentos para esta área da saúde 

(ROZENFELD et al., 2006). 

Com base neste contexto, justifica-se a necessidade de implantação de melhorias em 

um equipamento de CPM para a reabilitação do cotovelo e antebraço, através da utilização de 

um modelo do método QFD. Assim, este artigo tem como objetivo apresentar a aplicação do 

método QFD para um caso na área da saúde, visando alinhar a qualidade do projeto às 

perspectivas dos clientes. Nas sessões 2 e 3  apresenta-se a revisão bibliográfica pertinente ao 

entendimento deste trabalho; na sessão 4 os procedimentos metodológicos, na sessão 5 os 

resultados e sessão 6 as considerações finais do estudo. 

 

2. Desenvolvimento de produtos na área da saúde 

A indústria de equipamentos médico-hospitalares caracteriza-se por um forte conteúdo 

interdisciplinar, em que as inovações tecnológicas requerem o envolvimento de equipes 

multidisciplinares. Os especialistas da área da saúde auxiliam na identificação das 

necessidades e da possibilidade de um novo equipamento, na criação do primeiro protótipo e 
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nos aprimoramentos decisivos no desenvolvimento do equipamento (ALBUQUERQUE e 

CASSIOLATO, 2002). 

Na fisioterapia, recebe bastante atenção o uso da tecnologia para auxiliar no 

tratamento fisioterapêutico tradicional, qualificando a terapia recebida pelo indivíduo e 

melhorando o engajamento do mesmo com o tratamento. A tecnologia informatizada, por 

exemplo, assiste o paciente na realização de movimentos que requerem auxílio do 

fisioterapeuta (COOPER et al., 2008). Os equipamentos de CPM, por exemplo, são utilizados 

no tratamento fisioterapêutico das articulações dos membros (LENSSEN et al., 2008), 

auxiliando na fase inicial da reabilitação (HEBERT et al., 2003).  

Existe uma demanda dos profissionais responsáveis pela reabilitação do cotovelo e 

antebraço por equipamentos de CPM destinados ao tratamento destas articulações. Estudos 

sobre estes equipamentos estão mais evoluídos para as articulações dos membros inferiores 

(SPERB, 2006; MAVROIDIS et al., 2005), porém mais pesquisas precisam ser realizadas no 

caso do cotovelo e antebraço (CALLEGARO et al., 2011). 

 

3. O método QFD 

O QFD pode ser definido como um método que objetiva estabelecer a qualidade do 

projeto e também obter a satisfação do cliente (AKAO, 1996). Em território brasileiro, notam-

se aplicações deste nas áreas de desenvolvimento de produto, principalmente em empresas 

automobilísticas no desenvolvimento de ônibus, caminhões e motores; em empresas 

alimentícias, onde o método é implementado como guia do processo de transferência de 

tecnologia no desenvolvimento de uma família de produtos; e em empresas que produzem 

filmes flexíveis de polipropileno (SASSI e MIGUEL, 2002). 

Particularmente na área médica, tema do presente estudo, algumas aplicações foram 

encontradas conforme segue: i) aplicação do método numa abordagem para aprimoramento do 

serviço oferecido por uma clínica de podologia, de modo a realocar as operações para prover 

serviços mais compreensivos e satisfatórios para médicos e pacientes (MAZUR et al., 1995); 

ii) entendimento dos requisitos dos clientes e sua inclusão para melhora contínua da qualidade 

dos serviços oferecidos pelo sistema de saúde (RADHARAMANAN e GODOY, 1996); iii) 

QFD empregado no desenvolvimento de serviço de rede computacional de suporte para 

terapeutas ocupacionais (HALLBERG et al., 1999); iv) método utilizado no projeto e 

desenvolvimento de uma escala de diagnóstico médico simples e com alto grau de precisão 

(LIU et al., 2009); v) verificação a possibilidade de planejar a qualidade nas unidades de 

saúde da família, por meio do QFD (VOLPATO et al., 2010); vi) aplicação do método de 

modo a aprimorar os serviços de ambulatório para pacientes idosos (KUO et al., 2011). As 

aplicações listadas dizem respeito ao setor de serviços na área médica e não ao 

desenvolvimento de produtos. Situação semelhante ocorre nos estudos desenvolvidos no 

Brasil de forma geral. Sassi e Miguel (2002) demonstram que a utilização do QFD em 

território brasileiro é mais freqüente no setor de serviços com o objetivo de melhorar a 

prestação do mesmo e, conseqüentemente, aumentar a satisfação dos clientes. 

 

4. Procedimentos Metodológicos 

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo quali-quantitativo e, com base nos 

seus objetivos gerais, classifica-se como exploratória, pois visa proporcionar maior 
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familiaridade com o problema tornando-o mais explícito (GIL, 2002). A partir disso, no que 

diz respeito ao método de trabalho, adotaram-se os seguintes procedimentos: (i) definição dos 

métodos e técnicas; (ii) determinação do tamanho da amostra e  processo de amostragem e 

(iii) previsão de processamento e análise de dados. 

A definição dos métodos e técnicas envolve a metodologia utilizada para atingir o 

objetivo da pesquisa, em que se adaptou o modelo do método QFD proposto por Ribeiro et al. 

(2001), desdobrado em oito matrizes, - conforme apresentado no modelo conceitual da Figura 

1. Considerou-se importante dividir a matriz de recursos em duas (destacado pelo retângulo 

tracejado da figura 1): matriz de recursos humanos e matriz de infraestrutura, uma vez que 

esta contribui para melhor definir a matriz de custos.  

 

Figura 1 – Modelo QFD adaptado 
 

Para a determinação do tamanho da amostra foi realizada uma amostragem não-

probabilística por conveniência. A população-alvo definida envolveu fisioterapeutas, médicos, 

pacientes, estudantes de pós-graduação de Engenharia e Design, e sua seleção ocorreu pelo 

fato deles conhecerem ou poderem estar relacionados com a cadeia do equipamento, das 

cidades de Porto Alegre e Curitiba. A coleta dos dados foi realizada no período de maio a 

outubro de 2011, sendo composta de duas etapas, detalhadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Coleta de dados 

As entrevistas da primeira etapa foram gravadas e transcritas, com posterior análise de 

conteúdo (BARDIN, 2011) para identificação da qualidade demandada pelos clientes. 

Desdobrou-se os requisitos identificados em três níveis: primário, secundário e terciário, 

formando a árvore da qualidade demandada. Esta possibilitou a elaboração do questionário 

fechado (disponível pelo link:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtPaklpLVV4S3VuX3FkRHpoSzl

5MlE6MQ#gid=0), referente à pesquisa quantitativa que caracterizou a segunda fase da coleta 

de dados. Assim, pode-se identificar a ordem de importância das qualidades demandadas, 

realizar a priorização dos requisitos dos clientes e determinar as características de qualidade a 

serem desdobradas no QFD.  

 

5. Resultados 

 A seguir são descritas as etapas realizadas para a aplicação do QFD adaptado, bem 

como as matrizes utilizadas para esta aplicação. 

 

5.1 Levantamento dos requisitos do cliente 

A Tabela 2 apresenta os requisitos identificados na fase qualitativa e seus respectivos 

pesos atribuídos pela fase quantitativa. Os pesos referentes aos itens do nível secundário 

foram obtidos a partir da questão final do questionário quantitativo, na qual os entrevistados 

deveriam estabelecer um ranking para as características secundárias. Os pesos referentes ao 

nível terciário, por sua vez, foram obtidos pela média dos respondentes. O peso IDi é 

distribuído proporcionalmente ao peso do nível secundário o qual pertence. Assim os pesos 

dos níveis terciários somam o peso total do nível secundário 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtPaklpLVV4S3VuX3FkRHpoSzl5MlE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtPaklpLVV4S3VuX3FkRHpoSzl5MlE6MQ#gid=0
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Tabela 2 - Árvore da Qualidade demandada com seus respectivos pesos 

 

Observa-se que, entre os níveis secundários, o atributo funcionalidade possui a maior 

importância relativa do produto (22,87%), este está desdobrado em ‘possibilitar amplitude 

fisiológica’ (5,93%), ‘programas assistivos, ativos e resistivos’ (5,67%), ‘funções 

programáveis’ (5,42%) e ‘interface simples’ (5,85%). 

 

5.2 Desdobramento da qualidade demandada 

Após construída a árvore, foram definidas as características de qualidade (requisitos 

do produto) associadas a cada demanda de qualidade (requisito do cliente), para traduzir as 

demandas da qualidade em requisitos técnicos, mensuráveis e objetivos.  

A intensidade do relacionamento entre as qualidades demandadas (i) e as 

características da qualidade (j) é medida conforme Tabela 3. O estabelecimento das relações 

deu-se através do consenso dos autores referentes à seguinte questão: se a característica da 

qualidade x for mantida em níveis excelentes, estará assegurada a satisfação da qualidade 

demandada y?    
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Forte 9

Média 3

Fraca 1

Grau de relação entre a demanda i 

e a característica de qualidade j

 
 

Tabela 3 – Índice de força de relação entre os itens 

 

Os pesos da qualidade demandada obtidos na etapa anterior (IDi) foram corrigidos por 

meio de uma avaliação competitiva (Mi) e de uma avaliação estratégica (Ei) em relação aos 

produtos concorrentes, conforme modelo de Ribeiro et al. (2001). O resultado é o índice de 

importância corrigido (IDi
*
), calculado conforme a Equação 1. 

 

MiEiIDiIDi *

                                                  (1) 

 

Nesta matriz também foi realizada a determinação da importância das características 

de qualidade (IQj), calculada conforme a Equação 2. Considera-se a intensidade do 

relacionamento entre os itens da qualidade demandada e das características de qualidade 

(DQij), e a importância relativa da qualidade demandada (IDi
*
). 

DQijIDi
i

n
IQj 


 *

1
                                                       (2) 

Seguindo o modelo proposto por Ribeiro et al. (2001),  foi utilizado um fator para 

corrigir o índice de importância das características da qualidade (IQj
*
), por meio da avaliação 

da dificuldade de atuação sobre as características de qualidade (Dj) e uma avaliação 

competitiva em relação às características técnicas (Bj), conforme a Equação 3. 

 

BjDjIQjIQj *

                                                    (3) 

 

Os fatores utilizados para corrigir a qualidade demandada e as características da 

qualidade estão apresentados na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Fatores de correção do IDi
* 
e do IQj

*
 

 

A Matriz da Qualidade apresenta dois resultados, que correspondem à priorização da 

qualidade demandada (IDi
*
) e à priorização das características de qualidade (IQj

*
), conforme 

Tabela 5. Observa-se que as qualidades demandadas consideradas mais importantes são 
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‘movimentos harmônicos’ e ‘interface simples’, associados a ‘ergonomia’ e ‘funções’, 

respectivamente. As características do produto menos valorizadas pelo cliente relacionam-se à 

‘estética’, são elas ‘discreto’ e ‘cor neutra’.  

 

Tabela 5 - Visão parcial da Matriz da Qualidade 

 

5.3 Desdobramento do produto e suas partes 

Conforme Ribeiro et al. (2001), a Matriz do Produto tem por objetivo desdobrar as 

partes que o compõem, associando-as com as características de qualidade anteriormente 

destacadas, conforme apresentado na Tabela 4. Supõe-se uma relação de causa e efeito, que 

deve ser estabelecida respondendo a seguinte questão: se a parte x for excelente, estará 

assegurado o atendimento das especificações para a característica de qualidade y? A relação é 

medida conforme a Tabela 3. 

Nesta matriz foi realizada a determinação do índice IPi de importância, segundo o 

modelo de Ribeiro et al. (2001), para medir as partes mais importantes à qualidade, calculado 

conforme a Equação 4. Considera-se a intensidade do relacionamento entre a parte e a 
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característica de qualidade (PQij), e o índice de importância corrigido das características de 

qualidade (IQj
*
). 

*

1
IQjPQij

j

n
IPi 




                                                             (4) 

Após, foi utilizado um fator para corrigir o índice de importância das características da 

qualidade (IPi
*
), por meio da avaliação da dificuldade de fazer modificações (Fi) e o tempo 

necessário para modificações (Ti), conforme a Equação 5. 

iii TFIPIPi *

                                                      (5) 

Os fatores utilizados para corrigir o índice de importância das características da 

qualidade (IPi*) estão apresentados na Tabela 6.  

 

 

Tabela 6 – Fatores de correção do IPi
* 

 

Como resultado, as seguintes partes precisam ser priorizadas: haste de sustentação, 

suporte do braço, suporte do antebraço, joystick e base de apoio. Com o desdobramento e a 

priorização das partes, partiu-se para o preenchimento da Matriz das Características das Partes 

(Tabela 7), na qual as partes componentes do produto são cruzadas com as respectivas 

características que medem a qualidade da parte. A relação entre as partes e as suas 

características é medida conforme os índices da Tabela 3 sendo estabelecida respondendo a 

questão: se a característica x for mantida em níveis excelentes, estará assegurado o bom 

desempenho da parte y?  
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Tabela 72 – Visão parcial da Matriz das Características das Partes 

 

Com base nesta matriz, as características das partes do produto priorizadas foram: 

‘ângulo da haste de sustentação’, ‘regulagem da altura da haste de sustentação’ e ‘espessura 

da haste’. 

  

5.4 Desdobramento do processo e seus parâmetros 

A Matriz do Processo (Tabela 8) desdobra os processos de fabricação do produto, 

visando evidenciar aqueles que estão associados com as características de qualidade. A 

relação entre as etapas do processo e as características de qualidade é medida conforme os 

índices da Tabela 3 e é estabelecida respondendo a questão: se o processo x for realizado 

perfeitamente, estará assegurado o atendimento das especificações para a característica de 

qualidade y? A partir disso, são feitos os cálculos para a definição da importância (IPi) e 

priorização (IPi
*
) dos processos.  
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Tabela 8 - Visão parcial da Matriz do Processo 

 

Relacionam-se na Matriz dos Parâmetros do Processo os diferentes parâmetros do 

processo às etapas do processo de fabricação do equipamento de CPM em estudo. Os 

parâmetros do processo medem o quanto determinado processo esta atendendo a qualidade 

planejada. Esta matriz aponta os parâmetros críticos para a qualidade, resultando dos valores 

mais altos resultantes da matriz dos parâmetros dos processos. Note que, com base na tabela 

8, Através desta matriz, pode-se verificar a priorização dos seguintes processos de fabricação 

do produto: ‘cortes de perfis de alumínio’ e ‘montagem’. 

A atribuição dos pesos (Tabela 4) baseou-se no seguinte questionamento: “se o 

parâmetro x for mantido em níveis excelentes, estará assegurado o bom desempenho da etapa 

do processo y?”. Os parâmetros do processo da matriz foram: ‘tempo de programação’, 

‘capacidade de armazenamento de programas’, ‘possibilidade de programação’, ‘porcentagem 

de entregas no prazo’, ‘qualidade dos componentes recebidos’, ‘ângulo do corte’, ‘dimensões 

dos cortes’, ‘ângulo de moldagem’, ‘número de falhas/falta de conformidade’, 

‘posicionamento dos componentes’, ‘resultado da avaliação dos processos de certificação’, 

‘percentual de equipamentos bem embalados’ e ‘tempo de expedição’ (logística). As etapas 

do processo a eles relacionadas foram as mesmas da Matriz do Processo. 

Após o desdobramento da matriz observou-se que os parâmetros do processo 

considerados mais importantes foram: ‘dimensões dos cortes’, ‘posicionamento dos 
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componentes’, ‘ângulo do corte’ e ‘número de falhas/falta de conformidades’, 

respectivamente. 

 

5.5 Desdobramento dos recursos 

Os itens referentes aos recursos humanos e infraestrutura são abordados pela Matriz de 

Recursos no modelo de Ribeiro et al. (2001). Esta possibilita relacionar diretamente os 

diferentes processos que fazem parte da fabricação do produto aos itens necessários ao seu 

desenvolvimento como infraestrutura e recursos humanos; e indiretamente estes mesmos itens 

podem ser relacionados às características de qualidade. Assim, de modo a atender os 

processos que constituem o sistema produtivo, listam-se equipamentos, componentes e 

pessoal necessários. Neste estudo, foi desdobrada a Matriz de Recursos Humanos 

separadamente da Matriz de Infraestrutura, para melhor definição da Matriz de Custos.  

Após o desdobramento da Matriz de Recursos Humanos (Tabela 9), o supervisor da 

produção e os engenheiros de processo e de qualidade desempenham papéis cruciais para 

assegurar o atendimento das especificações do processo e, consequentemente, da qualidade do 

produto final. 
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Tabela 9 - Visão parcial da Matriz dos Recursos Humanos 

 

Já na Matriz dos Recursos de Infraestrutura (Tabela 10) percebe-se que o recurso 

‘cortadeiras’ sobressaiu-se, seguido por ‘parafusadeiras’ e ‘soldadeiras’. Recursos esses  

essenciais para a execução dos processos de fabricação priorizados pela Matriz dos Processos 

(‘cortes de perfis de alumínio’ e ‘montagem’), que irão assegurar a qualidade das partes 

essenciais do produto final. 

 

Tabela 10 - Matriz dos Recursos de Infraestrutura 

 

5.6 Custos do processo 

O custo mensal de cada processo é abordado pela Matriz de Custos, elaborada a partir 

das matrizes de recursos humanos e de infraestrutura (RIBEIRO et al. 2001).  Esta matriz 

substitui os pesos das células que estão numa escala de 1 a 9 por unidades monetárias. 

Observou-se que os processos ‘moldagem e acabamento dos cortes’, ‘montagem’, ‘cortes dos 

polímeros e tecidos’ e ‘acabamento’ obtiveram os maiores custos mensais. Na sequência, a 

importância e o custo de cada processo foram comparados (Figura 2) numa mesma escala, ou 

seja, os valores dos custos foram multiplicados por uma constante de modo que a sua soma 
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resultasse igual à soma das importâncias. Observando-se que, do ponto de vista da qualidade, 

deveria ser mantida a proporcionalidade entre os custos alocados a um determinado processo 

e a sua importância (RIBEIRO et al., 2001), deveriam ser aumentados os recursos para os 

seguintes processos: ‘montagem’, ‘programação do software’, ‘recebimento de componentes’, 

‘corte de perfis de alumínio’ e ‘processos de certificação’. Pensando na necessidade de 

redução de custos, os processos visados seriam: ‘expedição’, ‘acabamento’, ‘cortes dos 

materiais de aço’, ‘moldagem e acabamento dos cortes’ e ‘cortes dos polímeros’. 

0 50 100 150 200 250 300

Expedição

Acabamento

Cortes dos materiais de aço

Moldagem e acabamento dos cortes

Cortes dos polímeros e tecidos 

Processos de certificação

Cortes de perfis de alumínio 

Recebimento de componentes

Programação do software

Montagem 

IPi

Custo*

 

Figura 2 - Comparações entre a importância e o custo de cada processo 

 

6. Conclusão 

As tecnologias na área da saúde e, especificamente na fisioterapia auxiliam na 

qualificação do tratamento do paciente. Os equipamentos de CPM utilizados na reabilitação 

do cotovelo e antebraço são exemplos desta realidade. O Brasil tem a necessidade de investir 

no desenvolvimento destes equipamentos, inovando e agregando valor ao produto para 

competir no mercado internacional. Assim, este estudo objetivou apresentar a aplicação do 

método QFD num caso especifico de desenvolvimento de um equipamento de CPM para a 

reabilitação, visando alinhar a qualidade do projeto às perspectivas dos clientes. 

Para atingir este objetivo foram identificadas as necessidades dos clientes, 

desenvolvidas as matrizes da qualidade, do produto, das partes, das características das partes, 

do processo, dos parâmetros do processo, dos recursos humanos, de infraestrutura e de custos. 

Dentre os principais resultados, encontram entre os níveis secundários, o atributo ‘funções’ 

que possui a maior importância relativa do produto, desdobrada em ‘possibilitar amplitude 

fisiológica’, ‘programas assistivos, ativos e resistivos’, ‘funções programáveis’ e ‘interface 

simples’. Dentre os requisitos do cliente considerados mais importantes estão: movimentos 

harmônicos e interface simples, associados à ergonomia e funções, respectivamente.  

Quando priorizadas as partes do produto, destacou-se: haste de sustentação, suporte do 

braço, suporte do antebraço, joystick e base de apoio. Os processos de fabricação do produto 

considerados essenciais foram os cortes de perfis de alumínio e montagem; em que os 

parâmetros do processo preponderantes são dimensões dos cortes, posicionamento dos 

componentes, ângulo do corte e número de falhas/falta de conformidades. O supervisor da 
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produção, e os engenheiros de processo e de qualidade são os recursos humanos prioritários 

para assegurar o atendimento das especificações do processo. Os recursos de infra-estrutura 

fundamentais são as ‘cortadeiras’, seguidas pelas ‘parafusadeiras’ e ‘soldadeiras’ que irão 

suportar o processo de fabricação, assegurar a qualidade das partes do produto e, 

consequentemente do equipamento. Por fim, comparando-se a importância e o custo de cada 

processo, precisam ser priorizados os recursos para os processos de montagem, programação 

do software, recebimento de componentes, corte de perfis de alumínio e processos de 

certificação.  

Logo, considera-se que o modelo utilizado neste estudo possibilitou a transformação 

das necessidades dos clientes do equipamento de CPM em requisitos dos clientes, alinhando a 

qualidade do projeto às perspectivas dos clientes. Todo este desenvolvimento foi possibilitado 

pela utilização do modelo de QFD com oito matrizes, adaptado de Ribeiro et al. (2001). Como 

sugestões para pesquisas futuras tem-se a possibilidade de aplicação do mesmo modelo no 

desenvolvimento de outros produtos. 
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