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Resumo  

Este trabalho pretende demonstrar a aplicação de um modelo proposto para avaliação do 
processo de ensino, utilizando a ferramenta QFD “ Quality Function Deployment” , visando 
fornecer subsídios para a auto-avaliação das Instituições de Ensino Superior – IES 
estabelecido pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior SINAES. O modelo foi 
aplicado através de um estudo de caso na disciplina de Gerência da Informação do Curso de 
Engenharia de Produção do CEFET-RJ.Os resultados demonstram etapas do processo que 
precisam ser melhoradas, para que as necessidades dos alunos sejam satisfeitas, visando 
atender as diretrizes do SINAES. 
Palavras-chave: QFD, Ensino Superior,SINAES. 

1. Introdução 

A importância do sistema de educação de um país está diretamente ligada com o seu 
desenvolvimento, pois é este que gerará tecnologia e, por sua vez mão-de-obra qualificada. 
Este fato pode ser comprovado através da própria constituição brasileira que destaca a 
educação como um dever social e função do Estado. 

O sistema de educação pode ser considerado como um sistema sóciotécnico, ou seja, um 
sistema formado por dois subsistemas: um técnico, compreendido por tarefas a serem 
desempenhadas e as instalações físicas, as exigências de cada tarefa, as utilidades e técnicas 
operacionais, o ambiente físico e a maneira como está disposto; e outro social que 
compreende os indivíduos, suas características físicas e psicológicas, as relações sociais entre 
os indivíduos encarregados da execução da tarefa e bem como das exigências de sua 
organização tanto formal como informal. Este sistema também é considerado como um 
sistema aberto, pois está em constante interação com o meio. 

O grande objetivo do sistema de educação através de seus processos e recursos é educar e 
formar alunos, transformando-os em cidadãos conscientes. Como principais recursos 
encontra-se, o pessoal das escolas, universidades ou departamentos, pessoal de suporte 
administrativo, recursos financeiros, físicos. (Meneses e Cardas, 2005). 

O que se observa nos dias atuais é que a qualidade dos cursos superiores caiu drasticamente, 
gerando impactos nos demais sistemas relacionados. De acordo com a teoria sistêmica, a 
forma de se manter o sistema em equilíbrio com o meio é através de um mecanismo de 
controle, chamado de retroação. Este mecanismo tem por objetivo adaptar o sistema com o 
meio, através do reajuste da entrada de acordo com a saída. Portanto, uma das formas de 
adaptar o sistema de educação as novas condições impostas pelo meio, é através de um 
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mecanismo de retroação, no caso deste trabalho – o sistema de avaliação das IES.  

Este artigo apresenta um modelo de QFD utilizado como instrumento para análise de dados da 
auto-avaliação das Instituições de Ensino. 

2. A Auto-avaliação nas Instituições de Ensino Super ior  

Atualmente o governo brasileiro vem demosntrando uma certa preocupação com a melhoria 
da qualidade de ensino oferecido pelas Instituições de Ensino, com vistas a atual situação em 
que se encontram as Instituições de Ensino (IE) de “sucateamento” . Tal situação reflete no 
cumprimento dos Planos e Diretrizes de Governo, principalmente no que tange ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do país. Os antigos instrumentos de avaliação não 
surtiram o efeito esperado e necessitam de alterações. Diante deste fato, o atual governo 
através da Lei Nº 10.861 de 2004 insituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior – SINAES, como princpial instrumento de avaliação das Instituições de Ensino e 
Pesquisa dentro do âmbito da Reforma Universitária.  

Os objetivos fundamentais do SINAES, de acordo com (CONAES, 2004) são: 

- Responsabilidade social com a qualidade da educação superior; 

- Reconhecimento da diversidade do sistema; 

- Respeito à identidade, à missão e a história das instituições; 

- Globalidade, ou seja, compreensão de que a instituição deve ser avaliada a partir de 
um conjunto significativo de indicadores de qualidade, vistos em sua relação orgânica 
e não de forma isolada; 

- Continuidade do processo avaliativo 

O sistema de avaliação do SINAES é composto por três tipos de modalidades diferentes, tais 
como: Avaliação Interna das Instituições de Educação Superior (AVALIES) - Composto pela 
Auto-Avaliação realizada pelas instituições de ensino-pesquisa e pela avaliação externa 
formada por membros externos e por membros da sociedade civil. A Auto-avaliação será 
realizada pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPA`s). Avaliação dos Cursos de 
Graduação (ACG) – Avaliação dos cursos através de instrumentos e procedimentos que 
incluem participação de comissões externas por meio de visitas in loco. Avaliação do 
Desempenho dos Estudantes (ENADE) – Avaliação dos estudantes no final do primeiro e no 
último ano do curso, através da aplicação de questionário, para coleta de dados amostrais. 

O sistema de educação possui dois agentes envolvidos, ou seja, o professor e o aluno. 
Segundo Castanheira et al. (2005) para que o processo de avaliação obtenha sucesso, é 
necessário que se tome alguns cuidados, tais como: os professores deverão entender que o 
objetivo da avaliação é a melhoria e não a punição; e os alunos deverão ser conscientizados da 
importância de sua opinião, que deverá ser a mais justa possível e não ser uma prestação de 
contas. 

Os principais requisitos para a realização de uma avaliação interna são: 

- Existência de uma equipe de coordenação; 

- Participação dos integrantes da instituição; 

- Compromisso explícito por parte dos dirigentes da IES; 

- Informações válidas e confiáveis; 

- Uso efetivo dos resultados. 
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O objeto de análise  do SINAES é relacionar estruturas, relações, atividades, funções e 
finalidades da IES; dentre outros aspectos, ensino-pesquisa-extensão, administração, 
responsabilidade e compromissos sociais, formação, etc; o conjunto de dimensões. A 
avaliação institucional é o instrumento central, organizador da coerência do conjunto. Os 
sujeitos da avaliação são os conjuntos de professores, estudantes, funcionários e membros da 
comunidade externa especialmente convidados ou designados; e os processos avaliativos 
seguem os procedimentos institucionais e se utilizam da infra-estrutura da própria instituição. 
A avaliação institucional organiza os diversos instrumentos avaliativos de acordo com o 
princípio da integração. 
 
Além disso, a avaliação institucional, tanto na dimensão interna, quanto na externa, incorpora 
as informações e os resultados de outros instrumentos, tais como o Censo da Educação 
Superior, o Cadastro das Instituições de Educação Superior, a avaliação feita pelas comissões 
da Semtec, a avaliação da Pós-Graduação, e propõem a criação de um novo instrumento em 
substituição ao Exame Nacional de Curso ENC, o Processo de Avaliação Integrada do 
Desenvolvimento Educacional e da Inovação da Área (Paideia), colocando-os numa 
perspectiva de globalidade. 

 

3. Quality Function Deployment – QFD utilizado como instrumento de avaliação do 
sistema de educação 

Quality Function Deployment (QFD) é uma metodologia conhecida aqui no Brasil como 
Desdobramento da Função Qualidade, desenvolvida inicialmente no Japão na década de 60 
do século XX para apoiar a logística para a construção de navios-tanque e superpetroleiros, 
que tinha como premissa básica a de fazer com que cada etapa do processo de construção 
estivesse efetivamente ligada aos os requisitos do cliente. Em japonês é descrito da seguinte 
forma: hin shitsu, ki now, tem kai, que significa qualidade (hin shitsu) – características e 
atributos, Função (ki now) - Mecanização e Desenvolvimento (tem kai) – Desdobramento, 
Difusão, Evolução (PÔRTO, 1999). 

É um processo que visa buscar, traduzir e transmitir as exigências dos clientes em 
características da qualidade do produto por intermédio de desdobramentos sistemáticos, 
iniciando-se com a determinação da voz do cliente, passando pelo estabelecimento de 
funções, mecanismos, componentes, processos, matéria-prima e estendendo-se até o 
estabelecimento dos valores dos parâmetros de controle de processos. Já o QFDrestrito 
segundo Cheng et al, (1995) é o processo sistemático de desdobramentos que permite 
identificar com precisão quais funções ou trabalhos humanos são necessários para obter a 
qualidade do produto e da empresa que satisfaçam as necessidades dos clientes (valores dos 
clientes).  

Para Akao, (1996) apud Pereira, (2006) o QFD é uma conversão das demandas dos 
consumidores (necessidades) em características de qualidade para o produto / serviço acabado 
(requisitos de processo), ao desdobrar sistematicamente as relações entre as demandas e as 
características, começando com a qualidade de cada componente funcional e estendendo o 
desenvolvimento para a qualidade de cada parte ou processo. A qualidade total dos produtos 
será formada através desta rede de informações. Segundo,  Pereira (2006) o principal objetivo 
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do QFD é o de garantir que todas as etapas do processo estejam de acordo com os parâmetros 
requisitados pelo cliente, ou seja, que cada etapa seja contemplada com o que o cliente quer.  

Tal fato é tão marcante nesta ferramenta, que ela também é conhecida pelo nome de a “voz do 
cliente” , pois transforma ou traduz a voz do cliente (necessidades) em parâmetros de processo 
(voz do engenheiro). De acordo com Cheng et al. (1995) o QFD foi criado para auxiliar o 
processo de gestão de desenvolvimento do produto – denominada ação gerencial do 
planejamento da qualidade, divida em 4 etapas: 1 – Finalidade do produto (necessidades e 
desejos que o produto devem satisfazer); 2 – Identificação das características do produto (que 
características, materiais e tecnologias são necessários); 3 – Identificação dos processos (qual 
é o fluxograma de processo e como aquelas características podem ser agregadas); e 4 – Plano 
tentativo de fabricação (se der certo será adotado como padrão). Ainda de acordo com Cheng 
et al. (1995) o QFD divide-se em: QD (Desdobramento da Qualidade: Qualidade, custo, 
tecnologia e Confiabilidade) + QFDrestrito (Desdobramento das Funções de Trabalho). A 
modelagem do desdobramento da função qualidade desenvolvida por  Akao é representada 
em quatro ênfases são: qualidade, tecnologia, custos e confiabilidade, inovações. Nesta 
metodologia incluem o fator recursos-humanos (QFD Restrito).  

Este método é utilizado para se desenvolver um projeto de qualidade dirigido à satisfação dos 
clientes, traduzindo suas necessidades em especificações de projeto. Considerando-se que o 
processo de educação fornece para a sociedade os principais serviços: Ensino, Ensino 
Superior (Graduação), Pesquisa e Extensão. Os primeiros passos da metodologia do QFD são: 
identificar quais são os clientes e as suas necessidades. O principal elemento dentro do 
sistema de educação é a sociedade, sendo representada pelos alunos e pelo mercado de 
trabalho, de uma forma geral. É a sociedade que avaliará, na verdade, se o processo de 
educação atende as suas necessidades, que é a de formação e a de ter mão-de-obra qualificada. 
Dentro do escopo deste trabalho serão considerados como clientes os alunos, pois são eles que 
participam do processo como um todo, escolhendo desta forma as melhores faculdades e os 
melhores cursos. 

De acordo com Hwarng e Teo (2000) apud Jurado & Alves (2005), identificar os estudantes 
como clientes primários, e se esforçar para determinar suas necessidades genuínas, é 
importante para o desenvolvimento de programas com qualidade na educação. Alguns autores 
de uma forma geral, em educação (pública ou privada), consideram que os empregadores são 
os verdadeiros clientes e que os estudantes são o produto do sistema educativo. Outros 
argumentam que o governo é também parte dos clientes uma vez que proporciona os fundos 
para a educação, ou para os pais, que financiam a educação de seus filhos. 

A figura 2 mostra a representação do sistema de educação como um processo, com suas 
principais entradas / saídas, e os seus agentes interventores. 
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cação como Processo 

 

3.1.Modelo de QFD Proposto para Identificação das Necessidades da Sociedade 

O modelo de QFD proposto para identificação das necessidades do sistema de educação, é 
baseado do modelo das quatro ênfases de Akao, sendo uma adaptação do modelo proposto por 
Jurado & Alves (2005) e Pereira (2006). Este será formado por quatro matrizes, segundo os 
serviços oferecidos pelo sistema de educação: Ensino, Ensino Superior, Pesquisa e Extensão, 
conforme figura 3. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 3 

– Modelo 
Proposto 

Neste trabalho optou se por realizar a aplicação do modelo somente para atividade  de ensino 
superior, fato devida experiência dos autores como docentes. Esta aplicação ocorreu no 
CEFET/RJ na disciplina de Gerência da Informação do curso de Engenharia de Produção, no 
período de 2005/1. 

3.2 Metodologia de Avaliação 

A metodologia de avaliação utilizada para a construção da matriz montada a partir das 
necessidades da sociedade de ensino superior,  alocadas como as linhas da matriz, representas 
pelas 10 dimensões do SINAES e as etapas do Processo de Ensino (colunas), a saber 
representadas da disciplina, alocação de docentes, calendário, processo divulgação de 
informações, matricula, preparação da disciplina, metodologia de ensino, processo de 
avaliação, manutenção de equipamentos e instalações.  

A – Identificação das Necessidades dos Clientes: Estas foram obtidas junto aos alunos e 
professores do curso, através da aplicação de questionários. Os questionários aplicados, de 
acordo com Ribeiro et al. (2001) apud Farias (2004); Engel (2004), devem ser dos tipos 
fechados e abertos. Geralmente é empregada para este tipo de avaliação do cliente a escala de 
likert. Segundo Klering et al. (1999) apud Pereira (2006) a escala de likert é uma técnica 
estatística que apresenta algumas vantagens sobre as demais cujas informações nominais estão 
associadas a números inteiros que variam de 1 a 5: 1 – Sem importância; 2 – Pouca 
importância; 3 – Importância média; 4 – Importante; 5 – Muito importante. Das respostas dos 
questionários são obtidos os índices de importância e de satisfação. 

O índice de importância representa o percentual do total das repostas obtidas de cada 
necessidade de acordo com as notas obtidas. O grau de satisfação foi obtido através da média 
atritmética do somatório das notas de cada necessiade e o total de questionários aplicados. 
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B – Etapas do Processo de Ensino: Estas representam cada etapa do processo de ensino, os 
quais deverão atender os requisitos, ou, necessidades dos alunos  e professores. As etapas do 
processo de ensino são: O dia da disciplina, alocação de docentes, calendário, processo 
divulgação de informações, matricula, preparação da disciplina, metodologia de ensino, 
processo de avaliação, manutenção de equipamentos e instalações. Estas informações são 
obtidas junto aos professores das disciplinas. 

C – Correlação entre as Etapas A e B: Representa o corpo da matriz, através da correlação das 
necessidades dos alunos e professores (A) com os requisitos do processo (B). Esta correlação 
se dá através dos seguintes valores, de acordo com Cheng et.al (1995) apud Pereira (2006): 
Vazio – Sem correlação; 1 – Correlação Fraca; 3 – Correlação Média e 5 – Correlação Forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Resultado da Matriz – Ensino Superior 

 

D - Taxa de Melhoria: A taxa de melhoria é a diferença entre o índice de importância e o grau 
de satisfação, divida pelo grau de satisfação. Esta taxa significa quanto que o grau de 
satisfação deve ser alterado para se igualar ao índice de importância, ou em outras palavras, 
quais as modificações que deverão ser feitas na etapa do processo para que o índice de 
importância seja atendido. Se este valor for negativo indicará que esta necessidade está sendo 
atendida, mas não possui importância para o aluno ou professor.Caso este valor seja positivo 

NECESSIDADES/PROCESSO
Dia da 

Disciplina
Professores 
Disponíveis

Calendário
Processo de 

Divulgação de 
Informações

Matrícula
Preparação da 

Disciplina
Metodologia de 

Ensino
Processo de 

Avaliação

Manutenção de 
Equipamentos e 

Instalações

Índice de 
Importância

Índice de 
Satisfação

Taxa de 
melhoria

INFRA-ESTRUTURA

Acesso a Instituição 1 0,7 1,0 -0,338
Conforto térmico das salas 3 5 16,6 5,0 2,311
Conforto acústico das salas 1 1 5 16,6 5,0 2,311

Acomodação do total dos alunos 3 3 3 10,6 4,0 1,649
Limpeza 5 10,6 4,0 1,649

Conforto visual 3 3 3 5 16,6 5,0 2,311
Acesso as salas 5 16,6 5,0 2,311

Acesso à Biblioteca 3 3 3 16,6 5,0 2,311
Acesso às informações sobre a disciplina 5 3 10,6 4,0 1,649

Acesso aos Laboratórios 3 3 3 3 16,6 5,0 2,311
Serviços prestados pela secretaria (histórico, 

matrícula, Nº de funcionários, horário dee 
funcionamento e etc.) 3 5 3 16,6 5,0 2,311

Restaurante e Lanchonete 1 3 1 6,0 3,0 0,987
Recursos Disponíveis 3 1 3 5 16,6 5,0 2,311

Segurança 3 3 16,6 5,0 2,311
ESTRUTURA DA DISCIPLINA

Informações sobre os objetivos da disciplina 5 5 3 3 16,6 5,0 2,311
Requisitos mínimos para acompanhamento da 

disciplina 3 5 3 10,6 4,0 1,649
Nº de alunos matriculados na disciplina 3 3 3 3 5 3 3 10,6 4,0 1,649

Carga horária da disciplina 5 3 3 3 5 3 16,6 5,0 2,311
Nº de freqüências necessárias 3 5 10,6 4,0 1,649

Grau de aprofundamento da disciplina 5 5 5 16,6 5,0 2,311
Integração com outras disciplinas 3 3 3 10,6 4,0 1,649

Acesso ao Coordenador da disciplina 5 5 3 3 10,6 4,0 1,649
PROFESSOR

Respeito mútuo 5 3 16,6 5,0 2,311
Pontualidade e Assidualidade 5 5 3 3 16,6 5,0 2,311

Planejamento das aulas 5 5 3 16,6 5,0 2,311

Fornecimento de material didático (físico ou 
digital) 3 3 5 5 16,6 5,0 2,311

Recursos tecnológicos - softwares 3 3 5 3 16,6 5,0 2,311
Conteúdo é atual 5 5 16,6 5,0 2,311

Didática 5 10,6 4,0 1,649
Acessibilidade fora da sala de aula 3 5 6,0 3,0 0,987

Recursos audiovisuais 5 3 5 3 10,6 4,0 1,649
Formação do Professor 5 5 3 16,6 5,0 2,311
Atividades extra-classe 3 3 5 3 3 10,6 4,0 1,649

AVALIAÇÃO

Método de Avaliação 3 3 3 5 16,6 5,0 2,311
Compatibilidade do nível da avaliação com o 

conteúdo ministrado 5 5 16,6 5,0 2,311

Duração é compatível com o nível de avaliação 3 5 10,6 4,0 1,649
Critério de correção das avaliações 5 10,6 4,0 1,649

Cumprimento dos prazos de entrega dos 
resultados das avaliações 3 3 3 5 3 6,0 3,0 0,987

Forma de entrega dos resultados das avaliações 5 3 6,0 3,0 0,987
Quantidade de avaliações 3 3 3 16,6 5,0 2,311

Desempenho Esperado (Absoluto) 341,06 294,70 149,01 494,04 162,91 1209,93 1498,01 1186,09 679,47 6015,231788 100
Desempenho Esperado (Relativo) % 6 5 2 8 3 20 25 20 11
Desempenho Atual (Absoluto) 121 101 51 174 54 389 478 393 214 1975 100
Desempenho Atual (Relativo) % 6,13 5,11 2,58 8,81 2,73 19,70 24,20 19,90 10,84 100,00
Atual Esperado (Relativo) % 0,35 0,34 0,34 0,35 0,33 0,32 0,32 0,33 0,31
Impacto no Processo 6 7 8 5 9 2 1 3 4
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indicará que esta necessidade não está sendo atendida e possui importância para o aluno ou 
professor. 

E – Cálculo dos Indicadores: Estes são calculados da seguinte maneira: 

- Desempenho Esperado: É o somatório da multiplicação do índice de importância da 
necessidade (linha) pelo valor de correlação da etapa do processo (coluna). 

- Desempenho Atual: É o somatório da multiplicação do Grau de Satisfação de cada 
necessidade (linha) pelo valor da correlação com a etapa do processo (coluna). 

- Desempenho Relativo: É a razão obtida entre o desempenho atual e o desempenho 
esperado. 

Obs.: Os valores que não possuem correlação não farão parte dos valores utilizados para o 
cálculo dos desempenhos. O Resultado desta matriz pode ser visto na figura 4. 

 

4. Análise dos Resultados 

Com os resultados obtidos da matriz é realizada uma análise do impacto dos processos sobre a 
satisfação dos clientes, ou seja, são identificadas as etapas do processo que causam a não 
satisfação das necessidades dos clientes. De acordo com Jurado & Alves (2005) existem duas 
maneiras de se realizar esta análise: uma, pela taxa de melhoria e a outra através dos 
indicadores de desempenho. 

 A taxa de melhoria significa os itens que estão sendo atendidos ou não. Por exemplo, 
analisando-se a figura 4 percebe-se que a necessidade “ localização da instituição”  está com 
um valor negativo, ou seja, que esta necessidade está sendo satisfeita, mas não possui 
importância para os clientes. Já as necessidades, tais como “Conforto térmico; Conforto 
Acústico; Conforto visual; Acesso as Salas; Acesso à Biblioteca; Acesso aos Laboratórios; 
Informações sobre os objetivos da disciplina; Carga horária da disciplina; Planejamento de 
aula; Fornecimento de material didático, e outras”  apresentam taxa de melhoria valores 
positivos, significando que os clientes consideram estas necessidades importantes e que elas 
não estão sendo atendidas. 

Já a análise feita através dos indicadores (colunas) indicará qual a etapa do processo que mais 
gera impactos na satisfação das necessidades dos clientes. Neste caso a coluna que estiver o 
maior valor de desempenho esperado será a que tem maior influência na satisfação das 
necessidades dos clientes. Por exemplo, o processo “Metodologia de Ensino”  é a que gera 
maior impacto para o atendimento das necessidades dos alunos; portanto; é o que merecerá 
maior atenção no processo de avaliação interno. Já os processos “Matrícula”  e “calendário”  
são os que mais atendem as necessidades dos alunos, conforme figura 4. 

5. Conclusões 

Este trabalho pretendeu demonstrar a utilização da ferramenta QFD para a realização da 
avaliação interna ou auto-avaliação dos processos de ensino superior, visando atender as 
diretrizes do SINAES, através de um estudo de caso da disciplina de Gerência da informação 
do curso de Engenharia de Produção do CEFET/RJ. A partir dos resultados obtidos da matriz, 
será possível identificar dentro do processo produtivo, a etapa que deverá merecer maior 
atenção, para que as necessidades dos clientes sejam satisfeitas. Desta forma mostrou-se a 
eficácia do modelo proposto para o auxílio do diagnóstico a ser realizado pela Comissão 
Própria de Avaliação da Instituição. 
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Como recomendações sugere-se que sejam realizados testes com as demais matrizes, e uma 
análise cruzando os resultados obtidos entre as três matrizes, visando obter como resultado a 
análise da instituição de ensino como um todo. 
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