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Resumo 
Este trabalho apresenta a problemática da crescente preocupação com a conceção 
e o desenvolvimento de produtos, com o objetivo de utilizar a informação 
desenvolvida através das metodologias de projeto centrado no utilizador e, em 
particular da utilização da metodologia Kansei para ajudar à compreensão da vasta 
aplicação do tema. Esta metodologia poderá ser de grande utilidade para apoiar os 
profissionais de engenharia e de design em processos envolvendo o utilizador, em 
decisões com alto grau de incerteza e complexidade, que caracterizam a criação e 
desenvolvimento de novos produtos. Este artigo tem também o objectivo de 
estimular uma discussão sobre o tema, e refletir sobre a importância que o assunto 
poderá vir a ter futuramente. Os resultados provenientes da aplicação do Kansei 
em processos de engenharia indicam que os métodos e processos propostos 
apresentariam bons resultados e soluções para o desenvolvimento futuro de uma 
nova proposta da metodologia, exigindo talvez uma reestruturação dos modelos 
existentes baseados na análise funcional. O trabalho já realizado permite encarar 
como positivo o desenvolvimento de uma metodologia integrada do QFD e da 
engenharia Kansei. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento de Produto; Engenharia Kansei; Projeto 
Centrado no Utilizador; QFD. 

 
Abstract 
This paper presents the problem of increasing concern for the design and 
development of products, with the goal of using the information developed 
through the methodologies and user-centered design, in particular the use of 
Kansei methodology to aid understanding of the wide application of the subject . 
This methodology may be useful to support the professional engineering and 
design processes involving the user in decisions with a high degree of uncertainty 
and complexity that characterize the creation and development of new products. 
This article also aims to stimulate discussion on the topic, and reflect on the 
importance of the subject is likely to have in the future. The results from the 
application of Kansei engineering processes indicate that the methods and 
processes would show good results and proposed solutions for the future 
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development of a proposed new methodology, requiring perhaps a restructuring of 
the existing models based on functional analysis. The work already done allows 
viewing it as a positive development of an integrated methodology of QFD and 
Kansei Engineering. 
 
Keywords: Product Development Kansei Engineering; User Centered Design; 
QFD. 

 
1. Introdução 
O significado da palavra Kansei pode ser enunciado por um grupo semântico de aproximação 

entre as duas palavras de significado, sensitivo (Kan) e sensibilidade (sei). O Kansei busca 

como objetivo de estudo a estrutura emocional existente em comportamentos humanos. 

Pesquisas desenvolvidas pelo Prof. Akira Harada em 1998 determinaram que a atitude de uma 

pessoa na frente do trabalho de arte e design não é estabelecida pela lógica, mas sim pelo 

Kansei. A palavra "Kansei" é diversamente interpretada em diversas pesquisas relacionadas 

como o design, engenharia, ergonomia, psicologia, nutrição entre outras. De acordo com Lee 

et al. (2002), Kansei é uma palavra de origem chinesa. É um conceito que envolve o 

significado exclusivo de palavras como sensitividade, senso, sensibilidade, sentimento, 

estética, afeto, emoção e intuição. Um diferencial de aplicação da metodologia Kansei tem 

como base, informações de projeto centrado no utilizador que possam determinar a influência 

na conceção de novos produtos. Este trabalho, inicialmente, traz como contributo a discussão 

sobre o tema da metodologia Kansei, e em seguida apresentamos modelos existentes da 

metodologia Kansei, bem como resultados de publicações sobre o tema Kansei em base de 

dados e bibliotecas digitais. Por fim, demonstramos um exemplo de estudo da metodologia 

Kansei para a utilização em novos produtos. 

 
2. Engenharia Kansei 
A utilização do termo Engenharia Kansei foi utilizado pela primeira vez pela empresa 

automobilística Japonesa Mazda Motor Company, e apresentado por seu presidente em um 

discurso sobre os princípios da Engenharia Kansei na Universidade de Michigan em 1986 

(Yamamoto, 1986). Uma semelhança ao QFD (Quality Function Deployment) torna explícitas 

as relações entre necessidades dos clientes, características do produto e parâmetros 

produtivos, permitindo a priorização das várias decisões durante o processo de 

desenvolvimento do produto, e potencializar o trabalho em equipe. Na década de 1970, 

Mitsuo Nagamachi da Universidade de Hiroshima apresenta um método de desenvolvimento 

afetivo para produto que ele chamou de "Engenharia Emocional".   
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A definição para a Engenharia Kansei é dada como "design... uma técnica de transformação 

�✁ ✂✄☎✆✝✞ ✟✠✡✄☎✁ ✝✡ ☛☞✁�✠✌✁✆ �✝ �✝✆✞✍☎✎ (Nagamachi, 1989). As investigações de 

Nagamashi ocorreram no desenvolvimento de sistemas inteligentes em parceria com as 

empresas IBM e NEC. O sistema GAINT, foi criado para o design de interiores e exteriores 

automotivos, e de grande difusão pela utilização da Mazda Motor Company, como mostra a 

figura 1. 

 
Figura 1 ✏ Mazda MX5. Design exterior desenvolvido através de Engenharia Kansei. 

 

 

Fonte: http://www.autoblog.com/2006/07/18/mazda-mx-5-roadster-coupe-unveiled-in-

london/.  

 
2.1. Metodologias da Engenharia Kansei 

Nagamachi (Nagamachi, M., 1997a) colectou as aplicações em Engenharia Kansei e 

classificou de acordo com as diferentes áreas de trabalho. Com os dados de entrada do Kansei, 

Nagamachi identificou seis (6) tipos que compõem a denominada Engenharia Kansei. 

a) Engenharia Kansei do Tipo I ✏ Sistema de Classificação 

A Engenharia Kansei do Tipo I é um trajecto simples e rápido para desenvolver uma 

análise. A decisão em favor de um determinado segmento de mercado implica 

propriedades específicas do determinado produto, e devem ser conhecidas pela equipa 

de projecto e consideradas na conceção do novo produto. Estas necessidades afectivas 

ou Kanseis serão inseridas manualmente nas propriedades do produto.  

b) Engenharia Kansei do Tipo II ✏ Sistema de Engenharia Kansei 

Este tipo é por vezes um sistema assistido por computador onde, sentimentos do usuário 

e as propriedades do produto utilizam um motor de interface e bancos de dados Kansei 

(Nagamachi, 2001). As ligações entre Kansei e as propriedades do produto são feitas, 

utilizando ferramentas de estatísticas matemáticas.  

c) Engenharia Kansei do Tipo III ✏ Sistema Híbrido 



M E T O D O L O G I A  K A N S E I  N O S  P R O J E T O S  D E  D E S E N V O L V I M E N T O  D E  N O V O S  P R O D U T O S                                                      2 3 5  
 

Este tipo é descrito como uma combinação de suporte para o consumidor e para o 

designer  (Nagamachi, 1995). Este tipo de Kansei consiste na Engenharia Reversa. A 

Engenharia Reversa utiliza um banco de dados desenvolvido pelo designer de produtos 

que alimenta o sistema e suas idéias para serem utilizados novamente, analisando e 

comparando aos dados armazenados. 

Para Schütte (Schütte, 2002), o uso do Kansei Híbrido traz vantagens como: 

- Estimativa rápida dos clientes Kansei sobre o conceito; 

- Não é necessário apresentar os conceitos ou protótipos para os potenciais usuários; 

- Não é necessária uma dispendiosa pesquisa de mercado; 

Por exemplo, integrar um sistema de reconhecimento de forma e cor, a fim de analisar 

as características de design para esboçar novos produtos (Schütte, 2002). 

d) Engenharia Kansei do Tipo IV � Sistema Especialista 

A Engenharia Kansei do tipo IV, concentra-se na construção de modelos de previsão 

matemática. Esse tipo utiliza mais do que apenas sistemas inteligentes. No sistema 

especialista, um modelo matemático é construído para obter o resultado das palavras 

Kansei. Este método matemático implica em obter uma lógica para desempenhar 

factores de igualdade (Nagamachi, 1995).  

e) Engenharia Kansei do Tipo V � Sistema Virtual 

A utilização da realidade virtual é uma poderosa ferramenta por oferecer um ambiente 

virtual 3D, podendo ser manipulado directamente. Há uma apresentação de resultados 

através de um sistema computadorizado, e da realidade virtual para apoiar o utilizador 

na seleção de um produto com o recurso utilizado pela sua experiência no espaço virtual 

(Nagamachi, 2004). O diferencial desta tecnologia é tornar útil e eficaz os vários tipos 

de projectos como: residencial (interior e exterior), urbano, paisagístico e projectos 

automobilísticos (Nagamachi, 2002). 

f) Engenharia Kansei do Tipo VI � Sistema Colaborativo 

A Engenharia Kansei Tipo VI é acessível por internet através de um software para 

trabalhos colaborativos e apoio do trabalho em grupo de engenharia simultânea, 

trazendo a oportunidade de verificar simultâneamente os pontos de vista de clientes e 

designers. Seguindo este processo, as fases iniciais de desenvolvimento de produto 

tornam práticas e reduzidas. O modelo estrutural utiliza a internet para realizar o 

projecto em grupo, através de um sistema inteligente e dos dados Kansei, oferecendo 

suporte ao projecto e possibilitando a interacção entre designers e o projecto em 

desenvolvimento (Nagamachi, 2002). 
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Figura 4: Exemplo de simulação de cores no interior da aeronave Embraer 190. 

 

Fonte: ✭�❛✁✂❤❛✄✐✱ ☎✆●✆✝✆✱ ❙✐❧✈❛✱ ❋✆❈✆✱ ☎✞✁✁✐✱ �✆✳✆✱ ✥✄❛♣✐❦✱ ✟✆✱ ✷✵✶✷✮. 

 

3. Conclusões 

Novas metodologias foram desenvolvidas e interligadas aos processos de design de produto, 

com o intuito de verificar o nível de impacto de sensibilidade e afecto dos utilizadores em 

diferentes produtos. Portanto, a utilização do Kansei visa determinar quais são as relações 

existententes entre os sentimentos humanos, e qual a influência sobrepõe as propriedades de 

um produto. Muitas vantagens fazem valer o uso do Kansei sobre os sentimentos identificados 

no processo de aplicação das técnicas, fornecendo suporte estruturado para integrar valores 

afectivos nos processos de produção e design de produtos, especialmente em estágios iniciais 

e finais do processo de desenvolvimento de produto. Apesar do grande esforço internacional 

para divulgar estas áreas de investigação científica para apoiar o conhecimento do Kansei, 

este apresenta um forte estudo, porém não consolidado totalmente através da aplicação e da 

sua validadação.  

Entretanto, por tratar-se de área em contínuo desenvolvimento, a actual situação poderá ser 

✠✡☛✡✠☞✌✍✎ ✏✑✒ ✒✎✌✓ ✌✔☛✡✓☞✌✕✎✖✗✡✓ ✔✑ ✘✒✙✌☞✑ ✍✎ ✠✡✚✎✖✛✑ ✜✢✠✑✍✣☞✑ ✡ ✣☞✌✚✌✤✎✍✑✠✦✧  
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