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Resumo:  
Objetivo: A qualidade não é um conceito absoluto e tem sempre presente as 
expetativas dos clientes, pelo que admite a atribuição de graus ou níveis para ser 
adjetivada de fraca, boa ou excelente. Assim, o objetivo deste artigo é quantificar 
o grau ou níveis da qualidade com recurso ao processo analítico de hierarquia 
(AHP - Analytic Hierarchy Process). 
Abordagem metodologia/desenho do estudo: Utilizou-se um focus group de 7 
especialistas em produção alimentar em restauração, e foi implementado o cálculo 
matricial utilizado no AHP. 
Resultados: Foram calculadas as variáveis da qualidade de uma pizza, e 
distribuidas numa escala de percentagem de forma hierarquizada para perceção 
quantificada dessas variáveis. 
Limitações do estudo / implicações: Trata-se de um estudo exploratório-descritivo 
sem caráter de generalização. 
Implicações para a prática empresarial: Sugerimos a utilização da abordagem 
AHP para melhor compreensão de um problema de investigação antes de um 
estudo mais profundo. Sugerimos também a utilização do AHP em contextos de 
micro-segmentação, para melhor conhecimento das caraterísticas da qualidade 
mais valorizadas pelos clientes. 
Valor do estudo / originalidade: Trata-se de um método muito utilizado no 
contexto militar, com valor acrescentado no campo empresarial. 
 

Palavras-Chave - Medição da qualidade, Processo Analítico de Hierarquia, 
Rácio de consistência, Vetor próprio. 

 
Abstract:  
Objective: The quality is not an absolute concept and has always presented the 
expectations of customers, by admitting the assignment of grades or levels to be 
adjectival weak, good or excellent. The objective of this article is to quantify the 
degree or level of quality using the analytic hierarchy process (AHP). 
Approach methodology / design: We used a focus group of 7 experts in food 
production in catering, and was implemented matrix calculation used in AHP. 
Results: We calculated the variable quality of a pizza, and distributed on a 
percentage scale in a hierarchical way to perception quantified these variables. 
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Study limitations / implications - This is an exploratory-descriptive character 
without generalization. 
Implications for business practice - We suggest the use of the AHP approach to 
better understanding of a research problem before further study. We also suggest 
the use of AHP in the context of micro-segmentation to better understand the 
characteristics of the quality most valued by clients. 
Value study / Originality: This is a method widely used in the military context, 
value added in the business field. 
 

Keywords: Analytical Hierarchy Process, Eigenvector, Quality measurement, 
Ratio of consistency. 

 

1. Introdução 

A questão de partida é: o que é qualidade? E a questão seguinte, é: como pode ser medida? 

Começamos por responder à primeira questão, recorrendo à definição dada pela norma ISO 9000. 

De acordo com esta norma, define-se qualidade da seguinte forma:  

�✁✂✄☎ ✆✝ ✞✄✟✠✞✡✄☛☞✌ ✆✝ ✂✝✍☎✠✞✠✟✌✞ ✆✄✆✌s por um conjunto de características intrínsecas✎.  

✏✑✒✓ ✔✕ ✑ ✟✝✂✖✌ �✍☎✄✗✠✆✄✆✝✎ ✘✌✆✝ ✞✝✂ ☎✞✄✆✌ ✙✌✖ ✄✆✚✝tivos como fraca, boa ou excelente. 

De fato, a qualidade não é um conceito absoluto. É algo que tem sempre presente as expetativas do 

cliente. É precisamente a partir da medição destas expetativas, e da sua confrontação com um 

determinado grau de performance, que nos propomos adjetivar a qualidade como: fraca, boa ou 

excelente, conforme patente na norma ISO 9000. Para tal utilizaremos o processo analítico de 

hierarquia (AHP), cujo cálculo nos permitir ter uma percepção rápida, da magnitude da qualidade 

em análise. 

O AHP foi desenvolvido pelo matemático Thomas L. Saaty da Universidade de Pittsburgh. Este 

autor trabalhou entre 1963 e 1969 no Arms Control and Disarmament, quando eminentes 

matemáticos de todo o mundo participaram ativamente no desenvolvimento de modelos para 

negociação e mediação de conflitos, daí ser um método muito utilizado em contexto militar. 

Dado que os clientes se manifestam usando simultaneamente dados expressos em escalas diferentes, 

como integrar estes dados para medir a qualidade? Também podemos colocar a questão de outra 

forma: como podemos operacionalizar, tempos, opiniões, pesos, sensações, distâncias e gostos? 

Como ultrapassar este impasse? É o que vamos explicar neste artigo. 
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2. Metodologia e Resultados 

� ✁✂✄☎✆ ✝✞✟✠ ✡☛☛☞✌✍☛☛☛✎✏ ✄✑✒✑✄✑ ✓✔✑ ✕✠ ✖✔✗✑✖✖✂ ✘✆ ✂✄✙✆✁✚✛✆✜✢✂ ✘✑✣✑✁✘✑ ✘✑ ✖✑✄✑☎ ✑ntendidas e 

satisfeitas as necessidades e as expectativas, atuais e futuras, dos clientes e utilizadores finais e 

✣✂✤✑✁✗✚✆✚✖✥✦ �✖✖✚☎✏ para que uma organização entenda e vá ao encontro das necessidades e 

✑✧✣✑✗✤✆✤✚★✆✖ ✘✂✖ ✗✩✚✑✁✤✑✖✏ ✗✂✁★✪☎ ✓✔✑ ✕✘✑✤✑✄☎✚✁✑ ✆✖ ✗aracterísticas chave do produto para os 

✗✩✚✑✁✤✑✖ ✑ ✔✤✚✩✚✛✆✘✂✄✑✖ ✒✚✁✆✚✖✥ ✝✚✘✑☎✎✦ 

Segundo Fernandes (2010), apesar de existir a evidência empírica daquilo que os clientes 

valorizam, nem sempre conseguimos o distanciamento necessário para uma análise isenta de 

subjetividade dessas variáveis. Assim, com o objetivo de tornar esta análise mais robusta, propomos 

a utilização das seguintes ferramentas e abordagens da qualidade pela ordem indicada: 

1. Brainstorming, seguido do diagrama de afinidades, (ver 2.1). 

2. Abordagem AHP, para avaliarmos de forma quantitativa a posição relativa das variáveis chave 

da qualidade (ver 2.2). 

2.1. Diagrama de afinidades 

O diagrama de afinidades é uma ferramenta da qualidade que tem como objectivo a criação de 

grupos homogéneos de variáveis a partir de dados verbalizados pelos clientes. Por outras palavras, 

providencia a estrutura para a informação verbal através da criação de categorias naturais ou grupos 

(ReVelle et al, 1998, Terninko, 2000). De acordo com a norma IS9004:2000, o diagrama de 

afinidades é considerado uma ferramenta da qualidade para avaliação de risco, na validação e 

alteração dos produtos e dos processos, bem como na sua fase de concepção e desenvolvimento. 

Iniciamos este processo, com recurso ao brainstorming , pedindo aos elementos de um  focus group 

constituído pelos  clientes, ou peritos no segmento em estudo, que verbalizem aspectos que 

considerem importantes no produto / serviço em análise. A utilização desta ferramenta da 

qualidade, ajuda-nos a inventariar as características da qualidade relevadas pelos clientes. 

Após esta inventariação, procede-se ao desenvolvimento do trabalho em sala com o focus group. 

Nesta fase, o objectivo do trabalho é identificação de características da qualidade homogéneas entre 

si. A sequência abaixo mencionada, descreve os procedimentos para a criação destes clusters: 

1. Escreve-se cada uma das características da qualidade (verbalizadas no braistorming) numa 

folha A5, com uma dimensão de letra que possa ser vista a 3 metros de distância.  

2. Colocam-se as folhas de forma aleatória em cima de uma mesa com dimensão que permita 

ver o conteúdo de todas as folhas. 
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3. Solicita-se aos elementos do grupo que tão rapidamente quanto possível, juntem as folhas 

que no seu entender tenham semelhanças relativamente ao seu conteúdo.  

4. A fase seguinte consiste em atribuir um título a cada cluster de características da qualidade. 

Este título, que também será uma característica da qualidade, tem que ter um nível de 

abstração tal que permita abranger todas as características que designa (Terninko,2000). 

Exemplo de resultado do brainstorming efetuado por um painel de peritos em produção alimentar 

em restauração, sobre as características da qualidade de uma pizza. Este trabalho, deu origem ao 

diagrama de afinidades que se encontra na Tabela 1, cujos títulos das características da qualidade 

com as mesmas afinidades, se encontram na primeira linha em maiúsculas.  

Tabela 1 � Diagrama de afinidades 

CONFEÇÃO MANUSEAMENTO MOLHO MASSA INGREDIENTES 

✁ Temperatura exata 

no consumo. 

✁ Não aguada. 

✁ Bom paladar em 

frio. 

✁ Não queimada. 

✁ Corte direito nas fatias. 

✁ Fatias manegáveis. 

✁ Corte completo. 

✁ Molho com sabor 

adequado a tomate. 

✁ Combinação 

adequada de molho 

(ingredientes do 

molho). 

✁ Muito molho. 

✁ Massa 

consistente e 

saborosa. 

✁ Massa 

ligeiramente 

tostada. 

✁ Massa que não 

rache. 

✁ Ingredientes sob o 

queijo. 

✁ Ingredientes 

complementares. 

✁ Ampla variedade de 

recheio. 

✁ Muito queijo. 

 

Após estarem identificadas as características mais relevantes na perspectiva dos clientes, há 

necessidade de perceber qual a sua magnitude, ou seja, quanto é que vale cada uma destas 

características quando comparadas com as outras. Para tal recorremos à utilização do Processo 

✂✄☎✆✝✞✟✠✡ ☛☞ ✌✟☞✍☎✍✎✏✟☎ ✑✂✌✒✓✔ 

2.2. Processo Analítico de Hierarquia (AH✕✖ ✗✘✙✚✛✜✢✣✤ ✥✣✦✧✚✧✤★✜ ✕✧✩✤✦✪✪✫ 

Antes de avançarmos na explicação do funcionamento desta abordagem, julgamos conveniente 

explicar porquê a escolha do AHP.  

✬☎☎✞✭ ✮✯✰✰✱✲ ✍☞✳☞✍☞ ✎✏☞ ✑✂✴☞✵☎✍ ☛☎✵ ✍✟✶✡✍✡✵☎s bases matemáticas em que assenta, o AHP é de fácil 

utilização, quer por académicos, quer por decisores sem conhecimentos prévios da arquitetura 

✞☞✷✍✟✠☎ ☛✡ ✂✌✒✓✔ 

Para resolvermos o impasse da não existência de uma escala que integre aspetos tangíveis e 

intangíveis temos que criar uma escala com uma noção mais abrangente de integração de dados. A 

investigação de Saaty (2006) assenta numa abordagem que transforma dados expressos noutras 
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Inquire-se o focus group relativamente à importância da primeira variável da linha, face à variável 

da coluna, de acordo com a (Tabela 5✮, da seguinte forma: relativamente às variáveis da (Tabela 2), 

qual destas 2 variáveis considera mais importante, a confeção, ou o manuseamento? A resposta 

dada, foi de 3 a favor da confeção (célula 1;2), após o que se inscreve na célula inversa (célula 2;1), 

o inverso deste valor, ou seja 0,333. 

Caso a resposta tivesse privilegiado o manuseamento, face à confeção, o resultado da célula (1;2) 

seria de 0,333 e o resultado da célula (2;1) seria de 3. Após ter sido preenchida a primeira matriz 

conforme acima indicado (Ver Tabela 3), procede-se ao cálculo da importância relativa de cada 

uma das variáveis de acordo com a seguinte sequência de cálculos: 

O vetor próprio da matriz (Ver Tabela 3), fornece-nos a magnitude de cada uma das variáveis da 

linha (e neste caso também da coluna na medida em que se trata de uma matriz quadrada de ordem 

5) num total de 100% (Saaty, 2006, Whitaker, 2007). Note-se que o total do vetor próprio é sempre 

1. Para cálculo do vetor próprio procede-se da seguinte forma:  

� Calcula-se a raíz índice n da ordem da matriz (neste caso 5) da soma do produto dos valores 

de cada linha. 

� Seguidamente calcula-se o total desses valores (coluna A),neste caso: 6,005. 

� O vetor próprio (coluna B), obtém-se dividindo o valor de cada célula da coluna A pelo 

valor total da coluna A. Neste caso, a massa e os ingredientes são ambas as variáveis com 

maior score e têm ambas o valor de 28,6%. Note-se que esta operação homogeneizou todas 

as propriedades das variáveis iniciais, numa escala hierárquica com todas as propriedades de 

uma escala rácio (Saaty, 2006), pelo que os valores deste vetor nos dão a posição relativa 

das variáveis (Terninko, 2000, Whitaker, 2007). Por exemplo a variável confeção tem uma 

importância de 3 vezes mais, do que a variável molho (27,4% vs. 9,1%). 

Relativamente a estes dados, é legítimo questionar: serão estes dados consistentes? De acordo com 

Saaty (2006), a inconsistência, faz parte da condição humana enquanto traço natural das pessoas na 

tomada de decisão. Refira-se, a título de exemplo, que uma pessoa pode preferir uma laranja a uma 

pera, e uma pera a um abacaxi, e ainda assim preferir o abacaxi à laranja. Este exemplo, ilustra 

como a preferência é intransitiva, que por sua vez é um indicador de inconsistência (idem). Para 

este autor, são aceitáveis, entenda-se consistentes, as decisões que apresentem um rácio de 

consistência na tomada de decisão inferior a 0,1, calculado da seguinte forma: 

� Multiplicamos a matriz inicial (Tabela 2), pelo vetor próprio (coluna B da Tabela 3) e 

obtemos um vetor com 5 elementos (coluna C da Tabela 3). Lembramos aqui a regra de 

multiplicação de matrizes (ver Figura 1): 

� Seguidamente, dividimos os elementos homólogos do vetor de n elementos (coluna C da 

Tabela 3) pelos elementos do vetor próprio (coluna B da Tabela 3), e calculamos a média 
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3. Conclusões 

Esta investigação insere-se na categoria exploratória-descritiva, utilizada num contexto de poucos 

conhecimentos sobre o fenómeno em estudo. Note-se que apesar da existência da evidência objetiva 

de uma determinada realidade, não existe por regra, uma noção quantificada dos elementos que 

compõem essa realidade. 

Repare-se que passámos a ter uma nova consciência sobre as variáveis da qualidade em estudo. 

Saber que uma variável é a mais importante, é diferente de saber que essa variável tem 21% de 

importância para o cliente e que as, terceira e quarta variáveis têm praticamente a mesma 

importância (12%). 

Neste artigo, recorremos ao exemplo de uma pizza por ser um produto fácil de identificar, e dessa 

forma, permitir acrescentar ao carácter abstrato do cálculo, uma perceção mais concreta da 

utilização do AHP. 

Sublinhamos que se trata de um estudo não generalizável, mas por assentar numa descrição de 

dados simples de implementar, facilita o uso de metodologias com base científica em qualquer 

empresa. Assim, sugerimos que as micro e pequenas empresas, emblemáticas da economia 

Portuguesa, ultrapassem com o uso do AHP constrangimentos orçamentais em termos de análise de 

mercado, dada a proximidade que têm com os clientes, bem como a possibilidade de trabalharem 

com focus groups entre 7 a 9 clientes. Não obstante, esta sugestão aplica-se a empresas de todas as 

dimensões. 
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