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No desenvolvimento de novos produtos, algumas ferramentas 

originalmente concebidas na qualidade são utilizadas e adaptadas 

para oferecer suporte às atividades de PDP. Tanto o QFD (Quality 

Function Deployment) quanto o FMEA (Failure Mode andd Effect 

Analysis) são ferramentas freqüentemente utilizadas no 

desenvolvimento de produtos. No entanto, por terem focos diferentes, 

geralmente não são aplicadas conjuntamente, embora tenham o 

potencial para serem integradas. Dessa forma este artigo tem como 

objetivo apresentar um indicador que integre as visões de atendimento 

da qualidade demandada do cliente, oriundo do QFD, e da 

confiabilidade do produto, proveniente do FMEA.  O Indicador 

proposto trata-se de um índice de risco de falhas modificado que 

utiliza os indicadores tradicionais do FMEA conjuntamente com o 

índice de priorização das partes do produto do QFD. O indicador 

proposto foi aplicado em exemplo ilustrativo, onde se apresentam as 

diferenças com a análise tradicional. Os resultados obtidos apontam a 

utilidade do indicador para o desenvolvimento do projeto conceitual 

do produto. 
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1. Introdução 

O Desdobramento da Função Qualidade (Quality Function Deployment – QFD) e a Análise de 

Modo e Efeito de Falhas (Failure Mode and Effects Analysis – FMEA) são ferramentas que 

utilizam indicadores para avaliar diferentes características relacionadas ao produto. Enquanto 

o QFD avalia aspectos relacionados ao atendimento da qualidade demandada do produto, o 

FMEA avalia aspectos relacionados às falhas do produto, isto é relacionados à 

confiabilidade.Alguns autores, como Ginn et al. (1998) e Fernandes e Rebelato (2006), 

destacam que o QFD e o FMEA podem ser relacionados e utilizados em forma complementar. 

Cheng e Melo Filho (2007) afirmam que uma forma de integrar as duas ferramentas é 

utilizando o FMEA como auxiliar ao trabalho de QFD, quando é necessário realizar análise da 

confiabilidade do produto e processo desenvolvidos durante o projeto.  

Porém, freqüentemente as duas ferramentas são vistas sem inter-relação, e sua integração, 

quando ocorre na prática, é tradicionalmente insuficiente e mal explorada, não sendo 

aproveitado todo o potencial que as mesmas têm (Ginn et al., 1998; Fernandes e Rebelato, 

2006). Segundo Fernandes e Rebelato (2006), a falta de integração entre o QFD e o FMEA 

pode ser compreendida pelo fato destas ferramentas terem sido desenvolvidas em tempos, 

organizações, especialistas e países distintos, e os procedimentos realizados de forma 

independente não permitiram a previsão de interfaces para a aplicação conjunta dos mesmos.  

Desta forma, o objetivo do presente trabalho é desenvolver um indicador para avaliar os 

componentes do produto, utilizando de forma conjunta o QFD e o FMEA na fase de 

desenvolvimento conceitual do produto. Com a utilização deste indicador, pretende-se 

determinar as característica prioritárias a serem consideradas na concepção do produto, de 

forma a atender simultaneamente a qualidade demandada pelo cliente e a confiabilidade do 

produto.  

A apresentação do trabalho está subdividida em duas partes, a primeira é composta pelos 

conceitos teóricos nos quais está baseado o indicador que se propõe e a apresentação do 

mesmo. A segunda parte é a aplicação do indicador proposto a um caso prático de 

desenvolvimento de mesas para computador. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1. Desdobramento da Função Qualidade (QFD) 

O QFD é uma ferramenta que tem por objetivo transformar as necessidades dos clientes nos 

requisitos técnicos apropriados para o desenvolvimento de produtos. Esta ferramenta também 

pode ser considerada como sendo um guia para ser utilizado ao longo das fases de concepção, 

criação e produção de novos produtos (GOVERS, 1996).  

Essa ferramenta surgiu no Japão no final da década de 60, sendo formulada pelos professores 

Akao e Mizuno, tendo a idéia inicial de revelar quais os pontos críticos para a garantia da 

qualidade. A partir de 1986, o QFD se popularizou nos Estados Unidos, sendo utilizada com 

características diferentes das idéias originalmente propostas (AKAO e MAZUR, 2003; 

CHENG e MELO FILHO, 2007). 
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De acordo com Cheng e Melo Filho (2007), os primeiros relatos de aplicações do QFD no 

Brasil datam de 1995, sendo utilizados inicialmente em indústrias automobilísticas e de 

alimentos. Cerca de 90% das empresas que utilizam essa ferramenta no Brasil são de grande 

porte, sendo que a iniciativa de implantação do mesmo nas empresas ocorre na busca de 

melhoria do desenvolvimento de produtos em 85% das empresas (CARNEVALLI et al., 

2002). 

Em linhas gerais, de acordo com Ribeiro et al. (2000), o QFD é composto por quatro matrizes: 

(i) a matriz da qualidade; (ii) matriz do produto; (iii) matriz de processos e (iv) matriz de 

recursos. Dessa forma, de acordo com Govers (1996), o uso do QFD fornece o suporte para as 

equipes de desenvolvimento de produtos, já que essas quatro matrizes relacionam a demanda 

do consumidor com as especificações de engenharia, possibilitando o projeto das partes do 

produto e a definição das especificações das variáveis dos processos de produção, bem como 

a alocação inicial de recursos operacionais. 

Neste artigo serão abordadas somente as matrizes de qualidade e matriz do produto, que 

enfatizam o desenvolvimento conceitual do produto. Segundo Crawford e Benedetto (2000), o 

desenvolvimento do conceito do produto é a segunda etapa do PDP, posterior à identificação 

das necessidades e oportunidades do produto, e consiste na criação de novas idéias para 

atender às necessidades dos clientes.  

Segundo Ribeiro et al. (2000), o principal resultado da matriz da qualidade é o desdobramento 

da qualidade demandada, que é apresentado através do índice de priorização das 

características da qualidade (IQ), que aponta as características mais relevantes para atender as 

necessidades do cliente. O IQ, juntamente com as partes planejadas para o produto são as 

principais entradas da matriz do produto, que tem como principal resultado o índice de 

priorização para cada parte do produto (IP), que é um indicativo de quais partes são mais 

importantes para atender às necessidades do cliente. 

 
2.2. Análise do Modo e Efeitos de Falhas (FMEA) 

O FMEA, de acordo com Gilchrist (1993), é uma ferramenta utilizada para identificar, 

priorizar e eliminar falhas, problemas e erros potenciais em produtos ou sistemas em 

desenvolvimento antes do seu lançamento no mercado. Esta ferramenta surgiu 

aproximadamente em 1963, em estudos realizados pela agência americana NASA para a 

missão Apollo. Puente et al. (2001) comenta que, posteriomente, o FMEA foi aplicado na 

indústria automobilística, onde serviu para quantificar e ordenar os defeitos potenciais ainda 

na fase de projeto, impedindo que essas falhas chegassem ao cliente final. 

De acordo com Franceschini e Galetto (2001), o FMEA é uma ferramenta de confiabilidade 

que requer a identificação de problemas potenciais de um produto ou sistema, com suas 

freqüências e causas potenciais, antes de serem repassados ao consumidor final. Ainda para 

esses autores, o resultado desta ferramenta é a quantificação da criticidade de cada modo de 

falha, provendo uma priorização de cada modo de falha e uma lista de ações preventivas para 

seu controle e remoção.  

Ben-Daya e Raouf (1995) comentam que esta ferramenta apresenta um caráter preditivo de 

falhas e é aplicada ainda na fase de desenvolvimento do produto e fases de projeto, de forma a 

melhorar a sua eficiência na detecção das possíveis falhas e diminuindo a necessidade de 

retrabalho em estágios posteriores de produção. Segundo Fernandes e Rebelato (2006) a 
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aplicação do FMEA ao produto permite definir a necessidade de alterações no projeto do 

produto, estabelecer prioridades para as ações de melhoria, auxiliar na definição de testes e 

validação do produto, na identificação de características críticas e na avaliação dos requisitos 

e alternativas do projeto.  

O procedimento geral do FMEA requer a execução das seguintes etapas: (i) identificação de 

modos de falha conhecidos e potenciais; (ii) identificação dos efeitos e da severidade de cada 

modo de falha; (iii) identificação das possíveis causas e probabilidades de ocorrência para 

cada modo de falha; (iv) identificação dos modos de falha e sua probabilidade de detecção e; 

(v) avaliação do potencial de risco de cada modo de falha e definição de medidas para sua 

eliminação ou redução. As duas primeiras etapas de execução apontadas por Fernandes e 

Rebelato (2006) contém os possíveis modos de falhas de componentes do produto, montagens 

e fases de manufatura. 

As duas etapas seguintes consistem na avaliação e priorização de cada modo de falha através 

de três índices distintos (TENG e HO, 1995; PUENTE et al., 2001): (i) índice de ocorrência 

(O), que é a probabilidade de que ocorra um determinado modo de falha e causa; (ii) índice de 

severidade (S), que indica a gravidade dos efeitos advindos de um modo de falha e; (iii) índice 

de detecção (D), que é a probabilidade de detecção de um modo de falha, podendo ocorrer 

através de revisões de projeto, testes, medidas de controle de qualidade ou até mesmo por uso 

indevido do produto já por parte do usuário. A quinta e última etapa de execução do FMEA é 

o cálculo do índice de risco de cada modo de falha (IR) através da equação (1). 

iiii DSOIR ××=   (1) 

O IRi permite determinar a ordem de priorização das mesmas para conhecer qual destas falhas 

deve ter maior atenção de forma que não cheguem até o cliente. Os modos de falha com os 

maiores IRi são assumidos como sendo mais importantes, devendo ter prioridade na revisão 

do projeto do produto (TENG e HO, 1995; FRANCESCHINI e GALETTO, 2001).  

 
 
2.3. Métodos existentes para a integração entre QFD e FMEA  

Os dois principais métodos de integração do QFD e FMEA encontrados na literatura 

consultada foram apresentados por Cheng e Melo Filho (2007) e por Fernandes e Rebelato 

(2006). No primeiro método as priorizações dos componentes resultantes do QFD são 

utilizadas para avaliar quais as partes do produto são mais importantes para atender às 

necessidades do cliente. A partir dessa priorização, realiza-se o FMEA de maneira tradicional 

para cada um dos componentes mais representativos da ponderação obtida no QFD.  

Dessa forma, o método apresentado por Cheng e Melo Filho (2007) utiliza o QFD e o FMEA 

em forma seqüencial, sendo que o QFD auxilia o FMEA na seleção dos componentes a serem 

avaliados. Neste método, os componentes são desdobrados nas possíveis falhas, as quais são 

avaliadas pelos indicadores tradicionais desta ferramenta. Finalmente, determina-se um 

ranking com as principais falhas de cada um dos componentes avaliados e que, portanto, 

devem ser prevenidas. 

Por outro lado, no método proposto por Fernandes e Rebelato (2006), o QFD e o FMEA estão 

relacionados por meio dos índices de priorização de componentes (IP), obtidos da matriz QFD 

do produto, que são utilizados como índice de severidade de falha na análise do FMEA. Isto 

significa que, no FMEA, o grau de importância da falha será igual ao grau de importância que 
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tem o componente que pode falhar com relação a todas as partes do produto. Segundo 

Fernandes e Rebelato (2006), esta forma de integrar as duas ferramentas torna a avaliação dos 

riscos um indicador muito mais fiel do não-atendimento das expectativas do produto do que 

somente a simples avaliação baseada na experiência do time.  

Porém, esta consideração pode levar à dificuldade de diferenciação entre a severidade (S) de 

várias falhas em um mesmo componente. Portanto, essa forma de integração poderia ser 

utilizada somente quando se analisa uma única falha para cada componente, pois neste caso 

não seria necessário discriminar entre a importância de várias falhas do componente que 

podem ter impacto diferenciado no produto final. Por essa razão, o presente trabalho apresenta 

uma integração das duas ferramentas considerando os índices IP e S de forma independente 

mas utilizando-os em um só indicador de maneira integrada, como será apresentado na 

seguinte secção. 

3. O Indicador de Integração Proposto 

A abordagem proposta permite a integração das visões do QFD e FMEA, considerando este 

como um passo sucessivo ao QFD para a obtenção de um só indicador. Para chegar ao 

indicador proposto se realizam 5 etapas, apresentadas na Figura 3, e formadas por: (i) 

elaboração dos questionários para levantar as necessidades da qualidade demandada pelos 

clientes e determinação dos índices de priorização da qualidade demanda (ID); (ii) elaboração 

da matriz QFD da qualidade, onde são determinadas as especificações técnicas e os 

respectivos pesos (IQ); (iii) elaboração da matriz do produto, onde são determinados os 

índices de priorização das partes do produto (IP); (iv) elaboração do FMEA e (v) combinação 

do IR e do IP para gerar o indicador de risco modificado (IR*).  

As quatro primeiras fases para a obtenção do indicador, consistem na aplicação tradicional do 

QFD e do FMEA, portanto, não serão apresentadas. Neste trabalho somente será apresentado 

o resultado final da matriz QFD do produto, que será utilizada para a integração proposta. As 

etapas para a obtenção do indicador proposto são resumidas na Figura 1. 

O método de integração entre QFD e FMEA apresentado neste trabalho combina as 

abordagens de Fernandes e Rebelato (2006) e Cheng e Melo Filho (2007). Assim, de forma 

semelhante ao método proposto por Fernandes e Rebelato (2006), este enfatiza a integração 

das duas ferramentas através dos índices resultantes das mesmas. Além disso, assim como no 

método de Cheng e Melo Filho (2007) identificam-se os componentes críticos através do 

QFD, para depois serem avaliadas as possíveis falhas para esses componentes. 
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Figura 1 – Etapas para integração de QFD e FMEA num único indicador  

O método de integração entre o QFD e o FMEA proposto é apresentado na Figura 1, onde é 

possível observar a utilização conjunta dos três índices tradicionais do FMEA: ocorrência (O), 

severidade (S) e capacidade de detecção da falha (D), que são utilizados para compor o índice 

de risco (IR) do FMEA e a utilização do índice de priorização das partes do produto (IP). A 

seguir, os valores assumidos pelo índice IR do FMEA e pelo índice IPi do QFD são ajustados 

de forma que ambos tenham a mesma escala e, conseqüentemente, tenham a mesma 

influência durante a integração. Justifica-se isto, pois as características de atendimento à 

qualidade demandada do QFD e risco de falha apresentado pelo FMEA são considerados 

aspectos complementares. Os índices ajustados IPa e IRa são apresentados nas equações 2 e 3, 

respectivamente: 
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De acordo com as equações 2 e 3, ambos os índices ajustados, IPa e IRa são normalizados 

para o intervalo 1 a 9. O índice de risco modificado (IR*), resultado da integração entre o 

QFD e o FMEA é obtido através da equação 4:  

iji IRaIPa ×=*IR ij  
 (4) 

Ressalta-se que os índices IPai e IPaij foram ajustados para variar em uma escala de 1 a 9, 

conforme a escala usualmente utilizada no QFD. O FMEA modificado para o cálculo do IRij* 

é apresentado na Figura 2. 

No cálculo do IRij de cada possível falha (j) de um componente i, os índices Oij, Sij e Dij 

variam de acordo com as características da falha j. Porém, o valor do índice IPai será o mesmo 

para todas as falhas j de um mesmo componente i, dado que esse índice esta relacionado à 
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parte ou componente que pode ter mais de uma falha. Para o método proposto, esses valores 

dos índices podem ser avaliados em diferentes escalas, de acordo com o critério da equipe que 

realizará as avaliações nas matrizes do QFD e das falhas no FMEA. Assim como na 

abordagem tradicional do FMEA, os índices Oij e Sij serão avaliados em uma escala de 1 a 10, 

onde a maior probabilidade ou severidade é representada pelo valor mais alto. O índice Dij é 

avaliado em uma escala de 1 a 10 onde a maior probabilidade de detecção é representada pelo 

valor mais baixo da escala.  

 

Figura 2 – Estrutura esquemática para o cálculo do indicador proposto. 

Por outro lado, o índice IPi  dependerá das priorizações da qualidade demandada obtidas no 

questionário fechado e da escala adotada nos cruzamentos nas matrizes de QFD. No 

questionário da qualidade demandada, usualmente, é adotada uma escala de 0% a 100%, para 

representar a importância relativa de cada aspecto demandado pelos clientes. Paralelamente, 

nas avaliações dos relacionamentos no interior das matrizes do QFD adota-se a seguinte 

escala sugerida por Mizuno e Akao (1994): (0) para inexistência de relacionamento; (1) fraco; 

(3) moderado; (6) médio e (9) forte.  

Uma vez determinados todos os índices de riscos das possíveis falhas, realiza-se a priorização 

das mesmas, determinando-se quais são as mais relevantes. Desta maneira, é possível 

identificar os principais problemas que devem ser prevenidos para assegurar a confiabilidade 

do produto. Embora todas as falhas sejam importantes, com a priorização do índice de risco 

modificado (IR*) é possível determinar as falhas relevantes tanto para a confiabilidade do 

componente como também para os principais aspectos da qualidade demandada pelos 

clientes, considerada indiretamente através do índice IP. Assim sendo, os engenheiros de 

produto podem ter uma referência de priorizações para saber quais os pontos críticos que 

devem ser considerados e tratados durante o desenvolvimento do conceito do produto 

analisado. 

O indicador proposto utiliza os índices IP e S de forma independente devido ao fato de que o 

índice IP avalia importância de um componente para atender à qualidade demandada de um 

produto e o índice S avalia a importância de uma falha em prejudicar o correto funcionamento 

de um componente específico do produto, focando-se na confiabilidade. Ressalta-se que os 

dois indicadores S e IP foram avaliados independentemente, mas utilizados em forma 

conjunta no IR*.  Assim, é possível avaliar tanto a qualidade como a confiabilidade no mesmo 

indicador.  

Assim sendo, no índice IR* apresentado, uma falha muito importante (índice IR alto) para um 

componente avaliado, pode ter importância moderada quando se considera o peso que este 

Componente 
do produto 

IP IPa Modo de 
Falha 

Efeito de falha sobre o 
cliente 

O S D IR IRa IR* 

Componente 

1 
IP1 IPa1 

M1 E1 O1 S1 D1 IR11 IRa11 IR11* 

... ... ... ... ... ... ... ... 

M1j E1j O1j S1j D1j   IR1j* 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Componente i IPi IPai Mij Eij Oij Sij Dij IPij IPaij IRij* 
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componente possui para atender aos itens de qualidade demandada dos clientes (índice IP 

baixo). Por outro lado, no índice IR* as falhas mais importantes serão aquelas que além de ser 

muito representativas para o componente (IR alto) também formam parte de um componente 

com alta priorização para atender a qualidade demandada.  

4. Aplicação do Indicador Proposto ao Desenvolvimento de mMesas para Computador 

Nesta seção é apresentada uma aplicação prática do método de integração proposto ao 

desenvolvimento do conceito de mesas para computadores do tipo desktop. Esta aplicação foi 

realizada com a finalidade de avaliar as diferenças que se obtêm nos resultados da utilização 

do QFD e FMEA tradicionais frente ao indicador proposto. Ressalta-se que a fase do 

desenvolvimento detalhado do produto não foi parte do foco deste trabalho, sendo somente 

abordada a etapa do projeto conceitual. 

A aplicação iniciou com a elaboração de um questionário qualitativo com questões abertas, 

sendo esta a base para a elaboração do questionário quantitativo. O público-alvo da pesquisa 

foram os estudantes de graduação que utilizam este tipo de mobiliário. A técnica de 

amostragem utilizada foi a “não-probabilística por conveniência”, já que se estudou um grupo 

de estudantes da UFRGS, formado por 30 pessoas. A seleção deste grupo teve a finalidade de 

testar o indicador proposto, sem a necessidade de uma amostra representativa da população.   

O passo seguinte foi a construção das matrizes de qualidade e de produto do QFD.  Na matriz 

do produto, apresentada na Figura 3, foram identificadas as partes do produto que atendem às 

características de qualidade especificadas. Como resultado da matriz de produto, à direita das 

células de relacionamento, obtêm-se os pesos de importância (IPi) de cada componente do 

produto, que foram utilizados posteriormente na construção do FMEA. 

 

Figura 3 - Matriz QFD do produto. 

Os pesos IPi, obtidos na matriz do produto, foram organizados em um gráfico de Pareto que é 

apresentado na Figura 4.  Neste gráfico identificou-se a hierarquia entre os componentes, 

considerando sua influência no atendimento das características de qualidade. Para simplificar 

a apresentação do restante do artigo, adotou-se o critério de realizar o FMEA dos quatro 

componentes mais importantes da lista.   

A seguir, elaborou-se o FMEA apresentado na Figura 5. Na elaboração, foram consideradas 

as avaliações do FMEA tradicional, mediante o índice IR, e do FMEA modificado, mediante 
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o índice IR*. Seguindo a lógica proposta, na análise do FMEA modificado foram utilizados os 

índices IPi dos componentes, obtidos da matriz de produto do QFD, que foram ajustados a 

uma escala de 1 a 9 no índice de priorização ajustado dos componentes IPaij.  

 

 

Figura 4 - Gráfico de Pareto dos índices IPi para os componentes do produto  

Na Figura 5 observa-se que um mesmo índice de priorização para uma determinada parte está 

relacionado com os diferentes modos de falhas associados à mesma. Os valores do índice de 

ocorrência das falhas (O) foram estabelecidos em base aos problemas mais habituais 

observados neste tipo de móvel, considerando que os valores do índice de severidade (S) 

foram determinados avaliando a criticidade da falha no produto final do componente avaliado. 

Finalmente os índices de detecção das falhas (D) foram estabelecidos considerando a 

dificuldade de detectar a possível falha durante o desenvolvimento do produto. Uma vez 

obtidos os índices O, S e D, calculou-se o índice de risco tradicional IRij e IRaij.  

 

Componente IP 
 

IPa Modo de falha 
Efeito da falha sobre o 
cliente O S D IR 

 
IRa IR* 

Superfície 32,56 9 

As quinas e bordas se 
desgastam 

Deterioração da estética e 
aspecto visual 

4 3 7 84 3,6 32,5 

Marcas por umidade de 
elementos apoiados  

Deterioração da estética e 
aspecto visual 

3 3 5 45 2,1 19,0 

Excessivo brilho da 
superfície 

Dificuldade de leitura, 
incômodo 

6 9 2 108 4,5 40,8 

Marcas decorrentes da 
escrita sobre a superfície  

Deterioração da estética e 
aspecto  visual 

5 4 5 100 4,2 38,1 

Apoio do  
teclado 

18,83 2,18 

O apoio sai do trilho 
Problemas para regular a 
posição do apoio 

6 9 3 162 6,6 14,4 

Os trilhos se emperram 
Problemas para guardar o 
apoio  

7 4 4 112 4,7 10,2 

O apoio fica frouxo Incômodo para digitar 8 7 4 224 9,0 19,6 

Pode dobrar por apoio do 
peso dos braços 

Incômodo para digitar 3 6 6 108 4,5 9,9 

Mouse e teclado não 
cabem juntos na 
superfície de apoio 

Prob. Ergonômico  por usar 
o mouse na superfície da 
mesa 

2 8 2 32 1,6 3,5 

Gavetas 18,18 1,86 
A gaveta se emperra 

Falta espaço para guardar 
objetos  

8 6 4 192 7,8 14,4 

Quebra  do puxador 
Incômodo para abrir a 
gaveta 

6 6 5 180 7,3 13,6 
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A gaveta sai do trilho 
Incômodo  para abrir a 
gaveta 

3 8 3 72 3,2 5,9 

Apoio do  
monitor 

16,46 1,00 

O apoio fica frouxo  
Problemas de leitura e de 
fixação  
da visão 

4 8 5 160 6,5 6,5 

A regulação da altura do 
apoio emperra  

Incômodo do ângulo de 
visão na tela 

2 4 2 16 1,0 1,0 

Figura 5 - FMEA tradicional e modificado. 

 

Uma vez obtidos os índices IR* das falhas como resultado do produto entre o IPaij e o IRaij, as 

falhas são organizadas em um gráfico de Pareto de acordo com a importância do índice de 

risco associado a cada uma das mesmas. Nas Figuras 6 e 7 são apresentados os gráficos de 

Pareto para o índice de risco tradicional (IR) e para o índice de risco modificado (IR*) 

proposto neste trabalho. 

 

 

Figura 6 - Gráfico de Pareto para o índice de risco tradicional (IR).   
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Figura 7 - Gráfico de Pareto para o índice de risco modificado (IR*).  

 

Com base na comparação das Figuras 6 e 7 pode-se observar que alguns resultados dos 

índices variam significativamente entre as duas formas de análise. O caso mais relevante é das 

falhas associadas à superfície da mesa, no qual três dessas falhas anteriormente posicionadas 

no oitavo, nono e décimo lugar ficaram no primeiro, segundo e terceiro lugar 

respectivamente. Isto ocorre devido ao fato de que, embora no FMEA tradicional a superfície 

da mesa tenha risco moderado de falha, na análise do QFD este componente teve uma elevada 

importância frente aos demais para atender à qualidade demandada, alcançando quase o dobro 

de importância em relação ao segundo componente priorizado. Isto significa que uma falha 

pode não afetar diretamente o funcionamento do componente, mas a mesma é sumamente 

importante para o cliente, pois atende aspectos prioritários da qualidade demandada. 

Dessa forma, através de uma avaliação conjunta de atendimento à qualidade demanda e à 

confiabilidade, pode-se observar que a superfície da mesa é o componente mais crítico do 

produto pois o IR* da falha associada à mesma teve o valor mais alto. Isto significa que no 

caso de acontecer essa falha, não só prejudica o funcionalidade do componente, mas também 

a uma característica-chave para o cliente. Da mesma maneira, pode-se observar que as falhas 

posicionadas no segundo e terceiro lugar também estão vinculadas com o mesmo componente 

do produto, destacando-se assim a importância que tem as falhas associadas com o mesmo. 

As falhas que seguem, em ordem decrescente, estão vinculadas com os demais componentes, 

seguindo a lógica de priorização baseada na importância do componente para o atendimento 

da qualidade demandada. 

Com esta análise apresentada, pode-se observar que a informação obtida a partir da integração 

do QFD e FMEA permite focar a atenção aos parâmetros críticos da mesa que incidem 

diretamente sobre a qualidade e confiabilidade do produto. Por tanto, com a obtenção dessa 

informação, fornece-se novas características que os projetistas deverão considerar no projeto 

conceitual do produto. 

 
5. Conclusões 
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No presente trabalho foi proposto um indicador que permite a integração de QFD e FMEA 

por meio da identificação dos principais componentes a serem considerados no 

desenvolvimento do conceito do produto para atender aos requisitos de qualidade e 

confiabilidade conjuntamente. A proposta consiste em integrar no índice de risco calculado do 

FMEA, também os pesos das partes do produto, obtidos da matriz QFD do produto. Como 

resultado, obteve-se um indicador final que assinala quais os componentes mais críticos que 

devem ser enfatizados no desenvolvimento do produto, atendendo conjuntamente tanto a 

qualidade como confiabilidade do produto. Com isto, pode-se obter uma análise de 

priorização dos componentes mais abrangente do que nos métodos tradicionais, pois se 

consideram mais fatores simultaneamente para determinar as partes prioritárias do produto. 

A integração proposta teve como foco o desenvolvimento do conceito do produto, podendo 

ser utilizado em aplicações da matriz QFD de processos, de recursos, entre outras, nas quais 

também podem ser realizadas avaliações de FMEA. Desta maneira, uma possível linha futura 

de pesquisa pode estar dirigida ao estudo da replicação desta abordagem em outras fases do 

PDP, obtendo-se assim uma análise global das prioridades em cada uma das etapas desse 

processo.   

Além disso, surgem outras questões para futuras pesquisas, que consistem em como 

considerar outros índices dentro do indicador proposto, como os índices de competitividade, 

de tempo de desenvolvimento, entre outros que foram propostos no trabalho de Ribeiro et al. 

(2001) para as matrizes do QFD. Na inclusão desses índices, também se deveria responder a 

questão de como os mesmos influenciariam sobre os pesos dos fatores de qualidade e 

confiabilidade considerados no presente trabalho. Desta maneira, fica aberta a possibilidade 

para outros trabalhos que permitam ampliar a capacidade de integração entre o QFD e FMEA 

no desenvolvimento de produtos. 
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