
[Cristina Werkema] O que é Modelo de Kano?
O Modelo de Kano é uma ferramenta que auxilia

a equipe do projeto Desígn for Lean Six Sigma
(DFLSS) a separar as necessidades dos clientes/

consumidores (Voice of the Customer) em três
categorias, conforme apresentado nas figuras l e 2.
O leitor deve notar que, na figura l, o eixo

horizontal mostra a performance no atendimento às

necessidades e o eixo vertical representa o nível de
satisfação dos clientes.

O Modelo de Kano faz distinção entre três tipos
de atributos de produtos ou serviços que influenciam

a satisfação do cliente,

Alertas quanto ao uso do
Modelo de Kano

* Apenas as necessidades lineares tendem a ser

detectadas por meio dos surveys, porque os clientes

não relatam espontaneamente as necessidades
esperadas e atrativas - as primeiras são óbvias e,
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portanto, não lembradas, a menos que alguma
experiência negativa já tenha sido vivenciada, e as

últimas não são sequer conhecidas ou cogitadas. Para

a identificação das necessidades esperadas, é útil
analisar reclamações dos clientes e produtos

concorrentes, além de usar ferramentas corno
entrevista individual com consurnidores-chave e

FMEA/FTA (técnicas para análise de falhas). Para a

descoberta das necessidades atrativas, a pesquisa de
grupo-foco e a observação direta de consumidores

são técnicas bastante úteis, com o objetivo de
identificar desejos não atendidos e frustrações dos

clientes com relação aos produtos existentes no
mercado.
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•'É muito importante que a equipe do projeto
DFLSS faça uma revisão do Modelo de Kano
construído, com o objetivo de garantir que nenhuma

necessidade esperada tenha sido omitida. O

atendimento a essas necessidades é uni pré-requisito
para o sucesso do novo produto. No entanto, é
importante observar que, no Modelo de Kano, a curva

das necessidades esperadas tende à estabilização. Isso

significa que, a partir de uma certa performance no
atendimento, todo investimento adicional para

melhoria não contribuirá de modo significativo para
aumentar a satisfação dos clientes.

• Na revisão do modelo, também é fundamentai

tentar identificar necessidades atrativas adicionais,
com o objetivo de obter maior vantagem competitiva.

Quanto mais necessidades atrativas forem atendidas
por um produto, mais destaque ele obterá em relação
aos concorrentes.

• A melhoria da performance no atendimento às
necessidades lineares aumenta a satisfação dos

clientes, mas não tanto quanto a melhoria da

incorporação das necessidades atrativas ao produto.
A análise da figura 2 indica que, quando as

necessidades lineares são atendidas a ponto de se

evitar a insatisfação dos clientes, os esforços
direcionados ao melhor atendimento das

necessidades atrativas resultarão em maior retorno no
que diz respeito à satisfação dos clientes.

•As necessidades dos clientes mudam ao longo
do tempo e apresentam a característica de

obsolescência, passando de atrativas a lineares e,
finalmente, esperadas. Por exemplo, o leitor deve

notar que, no passado, o controle remoto de um

aparelho de TV era considerado urna necessidade
atrativa, mas atualmente é uma necessidade esperada.

Isso significa que as empresas devem, continuamente,
buscar descobrir e atender novas necessidades

atrativas em seus produtos
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