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ABSTRACT 

 

This study consists in the application of three market research methodology: The Importance-

Performance Matrix and the traditional Kano methods of Attractive Quality and Mandatory and the 

Kano were modified by Fuzzy logic. These methods generally are applied to characterize and 

categorize attributes in order to provide an improvement in such services. As a real referential it 

was studied the initiative of the  Project initiative “Contribuinte da Cultura” extension, managed by 

Foundation of Institutional Support to the Scientific and Technological Development of the Federal 

University of São Carlos. The project is an initiative without lucrative ends, focused on the 

feasibility to carry out cultural events for the public of the São Carlos city and region. In this work 

the three methods combination is explored as an integrate approach of collection and data analyses, 

aiming at the biggest information details in the process of taking decisions. The Matrix Importance-

performance, proposed by Martilla e James (1977), relate the importance of each one of the main 

characteristics associates to a product or service with the performance of each one of them, under 

consumer point of view. The traditional Kano methods (KANO, 1984) or modified Kano (LEE E 

HUANG, 2009) provides characteristics categorization in: mandatory attributes (which are basics 

and mandatory in a product/service), unidimentional attributes (that they are those were the 

satisfaction of the customer is proportional to its level of performance) and attractive attributes 

(which are considerate the key for the customer satisfactions).   The complementary analysis 

applying Kano method modified for the Fuzzy logic was incorporated by presenting results more 

complete when comparative with the tradition method. The application of the three methods in the 

research involving 320 participants or not of extension project of  “Contribuintes da Cultura” of the 

Federal University of São Carlos supplied to subsidies the improvement and magnifying of the 

target of the project, by means of the attainment of referring information to the perceptions of the 

characteristics observed for the contributors and not contributing of the extension project. This 

study showed that the considered methods assist for being used as instruments for the conduction 

and reinforcement of projects as the “Contribuinte da Cultura” that involves the identification of the 

public opinion for improvement of its performance. 
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RESUMO 

 

O trabalho consiste na aplicação de três métodos de pesquisa de mercado: a Matriz Importância-

Desempenho e os métodos Kano tradicional de Qualidade Atrativa e Obrigatória e o Kano 

modificado pela lógica Fuzzy. Esses métodos são geralmente empregados para caracterizar e 

categorizar atributos que possibilitem a melhoria de determinados serviços. Como referencial de 

realidade foi estudado a iniciativa do projeto de extensão “Contribuinte da Cultura”, administrado 

pela Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da 

Universidade Federal de São Carlos. O projeto “Contribuinte da Cultura” é uma iniciativa sem fins 

lucrativos, cujo objetivo é possibilitar a realização de eventos culturais para o público da cidade de 

São Carlos e região. Neste trabalho é explorada a combinação dos três métodos como uma 

abordagem integrada de coleta e análise de dados, visando o maior detalhamento da informação no 

processo de tomada de decisões. A Matriz Importância-Desempenho, proposta por Martilla e James 

(1977), relaciona a importância de cada uma das principais características associadas a um produto 

ou serviço com o desempenho de cada uma delas, sob o ponto de vista do consumidor. Os métodos 

Kano tradicional (KANO et al, 1984) ou Kano modificado (LEE, HUANG, 2009) propiciam a 

categorização das características em: atributos obrigatórios (que são básicos e obrigatórios em um 

produto/serviço), atributos unidimensionais (que são aqueles em que a satisfação do cliente é 

proporcional ao seu nível de desempenho) e atributos atrativos (que são os atributos chave para a 

satisfação do cliente). A análise complementar utilizando o método Kano modificado pela lógica 

Fuzzy foi incorporada por apresentar resultados mais completos quando comparados com os 

fornecidos pelo método tradicional. A aplicação dos três métodos na pesquisa envolvendo 320 

participantes ou não do projeto de extensão “Contribuinte da Cultura” da Universidade Federal de 

São Carlos forneceu subsídios para o aprimoramento e ampliação do escopo do projeto, por meio da 

obtenção de informações referentes às percepções das características observadas pelos contribuintes 

e não contribuintes do projeto de extensão. Este estudo demonstrou que os métodos propostos 

auxiliam por serem utilizados como instrumentos para a condução e fortalecimento de projetos 

como o da extensão “Contribuinte da Cultura” que envolve a identificação da opinião pública para 

melhoria do seu desempenho. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em um mercado que tem se mostrado cada vez mais competitivo, conhecer as características 

dos consumidores torna-se uma vantagem indispensável. Quanto maior esse conhecimento, maior a 

probabilidade da organização atender  adequadamente seus clientes ou fazê-lo melhor que os seus 

concorrentes. O mercado associa tradicionalmente esse processo de investigação ao termo pesquisa 

de mercado. A visão de pesquisa de mercado é a da função que integra, por meio da informação, os 

consumidores, os clientes e o público em geral aos profissionais das organizações. Assim, pesquisar 

um mercado é mais que realizar um levantamento de dados específicos, trata-se de coletar e 

organizar informações de diferentes fontes (AMARAL et al., 2006). 

Para uma abordagem da melhoria de produtos e serviços, em pesquisa de mercado, pode-se 

utilizar como procedimentos na coleta e análise de dados: a Matriz Importância versus 

Desempenho, proposta por Martilla e James (1977), destinada a investigar e entender as percepções 

e as expectativas dos consumidores; o Métodos Kano tradicional (KANO et al., 1984) e o Método 

Kano modificado pela lógica Fuzzy (LEE, HUANG, 2009), ambos destinados a categorizar e 

identificar as oportunidades de melhoria do produto ou serviço. 

A matriz Importância versus Desempenho e o método Kano tradicional têm sido utilizados 

simultaneamente com resultados significativos em diferentes áreas. Tontini et al (2004) utilizaram 

esses dois métodos para a análise de oportunidades de melhoria em laboratórios fotográficos; 

Tontini e Sant’ana (2007) apresentaram aplicações em percepções de cliente de uma video-locadora 

e Matzler et al, (2004) realizaram um estudo empírico sobre a satisfação de clientes com um 

fornecedor de uma indústria automotiva.  

O método Kano tradicional foi utilizado isoladamente, por diferentes autores, como por 

exemplo: Sauerwein (1996) utilizou-o na tentativa  de encontrar componentes do produto ou serviço 

que influenciariam a satisfação dos clientes de uma indústria de esqui e Huisknoen e Pirttilä (1998) 

o fizeram na melhoria dos serviços logísticos ao cliente, discutindo os benefícios potenciais de sua 

utilização no processo de planejamento desses serviços. Os autores Lee e Huang (2009) mostraram 

que o método Kano modificado pela lógica Fuzzy, apresenta resultados mais completos quando 

comparados ao método Kano tradicional. Neste estudo, o questionário do Método Kano tradicional, 

de lógica binária, não foi substituído, mas foi construído um questionário adicional que permite ao 

entrevistado expressar sua ideia real sobre a questão levantada, obtendo-se informações mais 

completas dos participantes.  
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O objetivo deste trabalho é a partir de um estudo de caso, constituído pelo projeto de 

extensão da Universidade Federal de São Carlos à iniciativa Contribuinte da Cultura, explorar a 

combinação dos três procedimentos de coleta e análise, anteriormente citados, como uma 

abordagem para a melhoria de produtos ou serviços.  

O Projeto Contribuinte da Cultura administrado pela FAI/UFSCar (Fundação de Apoio 

Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos) 

é uma iniciativa sem fins lucrativos, cujo objetivo é possibilitar a realização de eventos culturais 

para o público da cidade de São Carlos e região. A sua manutenção financeira é realizada por meio 

de recursos originários de pessoas físicas e jurídicas que contribuem mensalmente com pequenas 

parcelas, também chamadas de cotas. Esse projeto, no ano de 2009, completou dez anos de 

existência, e durante esse período realizou 500 atividades, com aproximadamente 300 mil 

frequentadores, tendo uma programação constante em diferentes pontos da cidade, como também, 

contou a participação estimada de 2500 frequentadores do “Espaço Sete”, local onde são realizadas 

oficinas, ensaios, debates, saraus, apresentações musicais, apresentações de teatro, cursos 

modulares, entre outras atividades (FUNDAÇÃO..., 2010). 

 Algumas perguntas a serem respondidas são: quais as características do projeto Contribuinte 

da Cultura são valorizadas e qual o perfil do Contribuinte da Cultura. As respostas a essas questões 

podem fornecer informações preciosas sobre o desempenho do projeto. Assim, diante desses dados 

é possível avaliar se os seus objetivos estão sendo atingidos, bem como se é necessário efetuar 

alguns ajustes para ampliar os resultados. 

 Com o intuito de reunir subsídios para aprimoramento ou expansão do projeto Contribuinte 

da Cultura, procurou-se conhecer as percepções das características observadas por seus 

participantes e as das características esperadas pelos ainda não participantes.  Para tanto, foram 

utilizados como uma abordagem para a melhoria de produtos ou serviços, os três métodos: a Matriz 

Importância vs. Desempenho e os Método Kano tradicional e o modificado pela lógica Fuzzy.  

 

2. A MATRIZ IMPORTÂNCIA VERSUS DESEMPENHO 

 

A análise da Importância versus Desempenho, proposta por Martilla e James (1977), 

apresenta algumas vantagens para avaliar a aceitação dos clientes com relação a produtos ou 

serviços. Este método é de baixo custo, fácil interpretação e pode apontar aspectos onde a empresa 

pode dedicar maior atenção na tomada de decisões de estratégicas de marketing.  
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Esse método possibilita aos administradores, o conhecimento da importância de cada uma 

das características atribuídas ao produto ou serviço e o desempenho em cada uma delas, o que 

permite maior conhecimento sobre quais atributos do produto ou serviço devem ser melhorados 

para ser mais competitivo no mercado. Os dados podem ser provenientes de diferentes tipos de 

pesquisas referentes à satisfação do consumidor e serem utilizados para construir uma matriz 

bidimensional subdividida em quatro quadrantes, como mostra a Figura 1, sendo que a importância 

é representada no eixo das ordenadas y e o desempenho do atributo no eixo das abscissas x 

(TONTINI et. all, 2004). 

 

Figura. 1 – Matriz de Importância versus Desempenho. Fonte: MARTILLA e JAMES, 1977 

 

Na interpretação do gráfico da Matriz Importância versus Desempenho (Figura 1), proposta 

por Martilla e James (1977), foram usadas as seguintes classificações: 

⇒ Concentrar esforços: trata-se de características muito importantes, mas que indicam baixa 

satisfação do usuário em relação ao desempenho do produto ou serviço; 

⇒ Manter o bom trabalho: refere-se às características mais importantes do serviço, indicando a 

satisfação do usuário com o desempenho do serviço em relação a essas características; 

⇒ Baixa prioridade: os clientes não percebem essas características como muito importantes e o 

baixo desempenho de serviço em relação a elas não é relevante; 

⇒ Possível exagero: os clientes atribuem pouca importância para a característica, no entanto, o 

desempenho apresentado pelo serviço com relação a ela é alto.  Todavia, pode haver outras 

razões para manter esta prática no serviço. 

    Baixo 
Desempenho 

Alta Importância 

       Alto 
Desempenho 

Concentrar 
Esforços  

Manter o  
bom trabalho  
(vantagem  

competitiva) 

 

Baixa  
prioridade 

 

 

 Possível  
exagero 

Baixa Importância 



 6 

 A avaliação da importância e do desempenho das características, se tratados separadamente 

durante a coleta de dados, ajudam a minimizar os efeitos de tendências nos resultados obtidos. 

Quando for solicitado ao respondente a avaliação da importância de uma característica  e na questão 

seguinte a avaliação do desempenho desta mesma característica, para um determinado assunto, a 

primeira resposta poderá influenciar a segunda, prejudicando a qualidade da informação. Neste 

sentido o agrupamento de todas as perguntas referentes à importância em uma seção e todas as 

perguntas sobre o desempenho na seção seguinte é mais recomendado (MARTILLA, JAMES, 

1977, p. 79). 

  Com relação a medição, costuma-se utilizar uma escala de cinco a sete pontos, que segundo 

Martilla e James (1977) poderá fornecer uma melhor distribuição das classificações das 

características. A posição dos eixos na vertical ou na horizontal é um ponto a ser considerado, pois 

consiste na identificação da relação entre os níveis de importância e desempenho e não na 

independência entre os dois eixos. Na ausência de avaliação de pouca importância e pouco 

desempenho a posição da média consiste em uma divisão para a grade, deslocando os eixos sobre 

uma posição na escala (MARTILLA e JAMES, 1977). 

 Na análise, quando não existem medidas entre dois valores inteiros na escala, os dados 

seriam, a rigor, classificados como categóricos ordinais. Nesses casos, recomenda-se a utilização da 

mediana, ao invés da média como medida de centralidade, bem como outras estatísticas como 

percentis, quartis, correlação de dados categóricos ordinais ou outras medidas resumo para dados 

ordinais (MALHOTA, NARESH, 2001).  

 Matzler et al. (2004), confirmaram empiricamente que a relação existente entre o 

desempenho de um atributo e a satisfação por ele gerada, é assimétrica e não linear, isto é, uma 

grande importância, por exemplo, não implica necessariamente em um grande desempenho. Eles 

também relataram que a importância das características para o consumidor pode variar de acordo 

com o desempenho das mesmas. Por este motivo a utilização da matriz de Importância versus 

Desempenho isoladamente, poderá induzir a tomadas de decisões equivocadas, sobre quais 

características deveriam ser melhoradas ou incorporadas a um produto ou serviço. Isso sinaliza a 

necessidade da utilização complementar de outro método de análise, como por exemplo, o chamado 

método Kano. 
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3. O MÉTODO KANO  

 

3.1 MÉTODO KANO TRADICIONAL  

 

O Modelo Kano de Qualidade Atrativa e Obrigatória foi desenvolvido por Noriaki Kano em 

1984, sendo utilizado no desenvolvimento de produtos e pesquisas de satisfação de clientes. O 

modelo propõe que a relação entre o desempenho e a satisfação do cliente não é linear e faz a 

distinção entre três tipos de atributos de produtos ou serviços que influenciam a satisfação dos 

usuários: atributos obrigatórios, unidimensionais e atrativos. 

A Figura 2 representa o modelo Kano que se baseia no modelo teórico da relação do grau de 

desempenho, indicado no eixo horizontal, e do grau de satisfação no eixo vertical.  

 

 

Fonte: Adaptado Kano, 1984, apud Matzler, 2004, p.273 

Figura. 2 – Três tipos de atributos de produtos ou serviços. 

 

De acordo com a Figura 2, os atributos que influenciam a satisfação dos usuários, segundo o 

Modelo Kano, são: 

a) Atributos obrigatórios (Fatores básicos): se esses atributos não estiverem presentes ou se o seu 

desempenho for insuficiente no produto ou serviço, os usuários ficarão extremamente insatisfeitos. 

Fatores Básicos 

Característica  
não atendida 

Característica  
atendida 

Zona de indiferente 
Time 

Cliente Satisfeito 

Cliente Insatisfeito 

Fatores de Desempenho 
Fatores Atraentes 
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Por outro lado, se esses atributos estiverem presentes ou forem atendidos, não trarão satisfação. Os 

clientes vêem esses atributos como pré-requisitos e não mencionam a exigência dos atributos 

obrigatórios quando isso é perguntado, pois eles os consideram como inerentes do produto ou 

serviço.  

b) Atributos unidimensionais (fatores de desempenho): nesses, a satisfação do cliente é proporcional 

ao nível de desempenho do produto ou serviço, sendo que, quanto maior  o  nível, maior será a 

satisfação do cliente. Geralmente são exigidos explicitamente pelos clientes os atributos 

unidimensionais. 

c) Atributos atrativos (fatores atraentes): o atendimento desses atributos traz uma satisfação mais 

que proporcional ao cliente. Porém, eles não trazem insatisfação se não forem atendidos. Os 

atributos atrativos não são expressos explicitamente e nem esperados pelo usuário. 

 Juntamente com a classificação dos atributos como sendo obrigatórios, unidimensionais ou 

atrativos, podem-se identificar mais três outras situações (SHIBA, GRAHAM, WALDEN, 1997, p. 

164): 

d) Atributos independentes: são aqueles cuja presença no produto ou serviço não traz satisfação e 

cuja ausência não traz insatisfação; 

e) Atributos reversos: o julgamento inicial das questões construídas com caráter funcional e 

disfuncional é oposto ao que o cliente sente; 

f) Atributos questionáveis: há uma contradição nas respostas dos clientes às questões, ou o cliente 

não entendeu a pergunta que foi formulada, ou, até mesmo, a resposta foi inconsistente. 

O instrumento de coleta de dados é constituído de um questionário no qual, para cada 

característica a ser avaliada, é elaborado um par de questões que o cliente poderá responder de 

cinco maneiras diferentes, sendo uma questão funcional, quando o atributo está presente ou seu 

desempenho é superior e outra questão disfuncional, formulada com a preocupação da reação dos 

clientes quando o atributo estiver ausente ou seu desempenho for insuficiente. A Figura 3, apresenta 

um exemplo das questões de caráter funcional e disfuncional, respectivamente. 
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Figura 3 – Exemplo de questões funcional e disfuncional do método Kano 

 

Por meio da combinação de respostas das perguntas funcional e disfuncional, as 

características podem ser classificadas em seis categorias: atrativa, unidimensional, obrigatória, 

indiferente, questionável ou reversiva. Isso é feito pela consulta conforme o procedimento exposto 

na Tabela 1. Por exemplo, se a resposta do cliente for “gosto” na questão funcional e “posso 

suportar”  na disfuncional, a avaliação da característica será  classificada como “Atrativa” (A). 

  

TABELA 1 - Classificação das características do método Kano 

Resposta  Questão (negativa) disfuncional 

 Gosto Deve ser Sou neutro Posso suportar Não gosto 

Gosto Q A A A O 

Deve ser R I I I M 

Sou neutro R I I I M 

Posso suportar R I I I M 

Q
ue

st
ão

 (
po

si
tiv

a)
 

fu
nc

io
na

l 

Não gosto R R R R Q 

  A: atrativas (attractive)       M: obrigatórios (must-be)            I: indiferente (indifferent) 
  O: unidimensional (one-dimensional)       Q: questionável (questionable)         R: reverso (reversel) 
 Fonte: BERGER, et al.(1993) 
 

As classificações das caraterísticas em atributos devem ser realizadas para cada questionário 

aplicado. Em seguida, para cada característica deve ser realizado uma análise de frequência, sendo 

que o atributo com a maior frequência deverá ser a avaliação da caraterística, como mostra o 

exemplo da Figura 4.  

Qual a sua opinião se tiver 
projetos com ligação Universidade 
com a Comunidade?  
            (   ) Gosto 

(   ) Deve ser 
(   ) Sou neutro  
(   ) Posso suportar   
(   ) Não gosto  

Qual a sua opinião se não for 
oferecido projetos com ligação 
Universidade com a Comunidade?  

(   ) Gosto 
(   ) Deve ser 
(   ) Sou neutro  
(   ) Posso suportar   
(   ) Não gosto  

Q
ue

st
ão

 fu
nc

io
na

l 

Q
ue

st
ão

 di
sf

un
ci

on
al
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Figura. 4 – Exemplo de uma análise de frequência para a avaliação da caracteristica. 

 

No exemplo da Figura 4, para a característica “projetos com ligação entre a universidade e a 

comunidade”, que por meio do método Kano tradicional foi classificada como “indiferente” pelos 

entrevistados não filiados ao projeto, indicando que a presença de projetos com ligação entre a 

universidade e a comunidade não traz satisfação e sua ausência não traz insatisfação. 

Na análise final quando duas categorias apresentam a mesma frequência ou pontuação, isto é 

estão empatadas, deve-se realizar uma análise de segmentação de mercado, assim como selecionar a 

classificação com o maior impacto sobre o produto ou serviço, utilizando a seguinte ordem: M> O> 

A> I, seguindo a legenda da Tabela 1. Esta ordenação torna-se muito útil, pois orienta para uma 

melhor classificação (BERGER, et al., 1993). 

Segundo Matzler e Hinterhuber (1998), os atributos obrigatórios, unidimencionais e 

atrativos são os prioritários para o desenvolvimento de produtos ou prestação de serviço. A 

melhoria dos atributos unidimensionais e atrativos é mais vantajosa para as organizações, uma vez 

que são atributos que influenciam na percepção de qualidade e no grau de satisfação do cliente, ao 

invés dos atributos obrigatórios, que já atingiram um nível satisfatório de qualidade. 

Uma análise completar associada ao modelo Kano é o coeficiente de satisfação do cliente, 

que reduz as categorias em dois índices, sendo um representando a porcentagem de clientes que 
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ficam satisfeitos com a existência ou suficiência de determinada característica e o outro indicando a 

porcentagem de clientes que ficam insatisfeitos com a ausência ou insuficiência da característica 

(BERGER, et al., 1993).  

Para o cálculo dos valores do coeficiente de satisfação (CS) é necessário somar a 

porcentagem dos atributos atrativos mais unidimensionais, divididos pela soma dos atrativos, 

unidimensionais, obrigatórios e independentes. Com relação ao cálculo do coeficiente de 

insatisfação (CI), esse é obtido somando a porcentagem de atributos unidimensionais mais 

obrigatórios, divididos pela soma dos atrativos, unidimensionais, obrigatórios e independentes. Vale 

ressaltar que as categorias questionáveis e reversas não são consideradas neste cálculo (BERGER, 

et al., 1993). 

IMOA

OA
CS

+++
+=

                      

IMOA

MO
CI

+++
+−=

 

O sinal negativo no coeficiente de insatisfação é colocado a fim de enfatizar a sua influência 

negativa na satisfação do cliente. O intervalo positivo do CS é de 0 a 1. Quanto mais os valores se 

aproximarem de 1, maior será a influência sobre a satisfação do cliente e quando o resultado do 

coeficiente de satisfação se aproximar de 0 significa que há pouca influência. Ao mesmo tempo, no 

entanto, é preciso também considerar o CI. Se este se aproximar de -1, a influência sobre a 

insatisfação do cliente será considerada forte e a característica do produto analisado não foi 

cumprida e se for próximo de zero, significa que este recurso não causará insatisfação, se não for 

oferecido.  

Os resultados dos coeficientes de satisfação e insatisfação podem ser utilizados em uma 

representação gráfica bi-dimencional, na qual o sinal negativo deverá ser ignorado para facilitar a 

interpretação. 

 

3.2 MÉTODO KANO MODIFICADO PELA LÓGICA FUZZY 

 

A teoria Fuzzy foi proposta inicialmente por Zadeh (1965), com base na teoria de conjuntos, 

utilizando a metodologia matemática da incerteza presente na vida real. Uma das grandes 

contribuições da teoria de conjuntos Fuzzy é a capacidade de representar dados vagos e permitir a 

programação com operadores matemáticos. Baseado nesta teoria Lee e Huang (2009), propuseram o 

método Kano modificado pela lógica Fuzzy que considera as incertezas do pensamento humano. 

A classificação dos atributos para o novo método utiliza o mesmo critério do método Kano 
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tradicional, a principal vantagem é permitir que o entrevistado responda mais de uma alternativa 

com porcentagens flexíveis seguindo um questionário proposto, enquanto  que no questionário do 

modelo Kano tradicional trata-se de uma resposta única, sendo incapaz de refletir o grau de 

indecisão do pensamento do indivíduo. Por outro lado a desvantagem do método modificado pela 

lógica Fuzzy é envolver cálculos complexos quando comparados ao método convencional, como 

citado por Hsu, Chu e Chan (2001). 

O instrumento de coleta de dados do método Kano modificado pela lógica Fuzzy também 

emprega na avaliação das características do produto ou serviço, perguntas de caráter funcional e 

disfuncional, como apresentado no exemplo da figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 5 – Exemplo de aplicações das questões funcional e disfuncional do 
 método Kano modificado pela lógica Fuzzy. 

 

Com base nas respostas dos clientes para os pares de questões funcionais (positivas) e 

disfuncionais (negativas) acerca de cada requisito, as características são classificadas em atrativas, 

unidimensional, obrigatórias, indiferentes, questionáveis ou reversivas. 

Algumas definições são necessárias para o entendimento das análises propostas por Lee e 

Huang (2009), sendo que U e V são um conjunto de questões positivas e negativas, 

{ }pPPPPP ,...,,, 321=  e { }nNNNNN ,...,,, 321=  são os conjuntos P e N de variáveis linguísticas de U 

e V, respectivamente, { }rKFSK ,...,3,2,1, =  é  uma sequência da amostra aleatória de Fuzzy em U e 

V. 

Para cada amostra KFS  são atribuídas variáveis linguísticas Pi e Nj com seus componentes 

normalizados, 
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Th é a soma dos Sxy , onde (x, y) é a célula pertence ao atributo de qualidade na ficha de avaliação. 

Qual a sua opinião se tiver 
projetos com ligação Universidade 
com a Comunidade?  

 40 %  Gosto 
 40 %  Deve ser 
 20 %  Sou neutro  
___%  Posso suportar   
___%  Não gosto  

Qual a sua opinião se não for 
oferecido projetos com ligação 
Universidade com a Comunidade?  

___%  Gosto 
___%  Deve ser 
___%  Sou neutro  
       %  Posso suportar   
100 %  Não gosto  
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Então o maior valor de { }αhT é chamado de modelo de Kano Fuzzy do elemento de qualidade e α o 

nível significante de classificação (LEE, HUANG, 2009).  

Para exemplificar a aplicacão do método, utilizou-se como exemplo os dados 

correspondentes as porcentagens da Figura 4, onde se tem para a questão positiva { }0,0,1,1,1=P  e 

{ }0,0,2.0,4.0,4.0)( =Pm  e para a pergunta de caráter negativo { }1,0,0,0,0=N   e  { }1,0,0,0,0)( =Nm . 

Multiplicando-se essas matrizes obtém  a matriz S, como ilustrado a seguir: 
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A característica referente aos valores da matriz S são codificados observando-se a Tabela 2 

de classificações do método Kano (com os valores representados entre parentes). 

 

TABELA 2 – Classificação das características do método Kano e valores da matriz S do exemplo 

apresentado. 

Resposta  Questão (negativa) disfuncional 

 Gosto Deve ser Sou neutro Posso suportar Não gosto 

Gosto Q (0) A (0) A (0) A (0) O (0.4) 

Deve ser R (0) I (0) I (0) I (0) M (0.4) 

Sou neutro R (0) I (0) I (0) I (0) M (0.2) 

Posso suportar R (0) I (0) I (0) I (0) M (0) 

Q
ue

st
ão

 (
po

si
tiv

a)
 

fu
nc

io
na

l 

Não gosto R (0) R (0) R (0) R (0) Q (0) 

A: atrativas     M: obrigatórios     O: unidimensional     I: indiferente    R: reverso      Q: questionável 

Fonte: BERGER, et al.(1993). 

 Pode-se verificar que no exemplo aplicado o entrevistado tem o sentimento que esta 

característica pertença 40% a categoria unidimensional e 60% categoria obrigatória (0.4 + 0.2). O 

procedimento apresentado deve ser aplicado a cada uma das entrevistas realizadas, resultando em 

uma tabela que deverá conter uma linha para cada entrevista, como mostrado no exemplo da Tabela 

3. 
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TABELA 3 - Exemplo do nível de qualidade atribuída para as entrevistas 

Entrevistas M O A I R Q 

1a 0.6 0.4 0 0 0 0 

2a 0.1 0.9 0 0 0 0 

3a 0 0 0.4 0.6 0 0 

4a 0 0.3 0.7 0 0 0 

5a 0 0 0 1 0 0 

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

100a 0 0 0 0.7 0.3 0 

 

Com o objetivo de encontrar o ponto de corte (α) mais representativo, no sentido de refletir 

as respostas da maioria dos participantes, foram adotados os três valores: α≥0.3, α≥0.4, α≥0.5, como 

apresentado no exemplo na Tabela 4.  

 
TABELA 4 - Exemplo de três diferentes pontos de cortes aplicados nos resultados das entrevistas. 

α≥0.3 α≥0.4 α≥0.5 
Entrevista 

M O A I R Q M O A I R Q M O A I R Q 

1a 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

2a 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

3a 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

4a 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

5a 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

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

100a 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

11 35 42 26 3 2 9 31 37 21 2 2 7 29 34 19 2 2 
Total 

119 102 93 

  

Observa-se que ao utilizar diferentes pontos de cortes pode-se ter diferentes números de 

respostas. Os três pontos de corte propostos α≥0.3, α≥0.4 e α≥0.5, para o exemplo em questão,  

levaram a classificação da característica como atrativas. No entanto, os resultados utilizando 

diferentes valores de α, poderiam conduzir a classificações diferentes para outras características. 
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Analogamente ao método Kano tradicional também podem ser calculados os valores do 

coeficiente de satisfação e insatisfação para o método Kano modificado pela lógica Fuzzy. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 Para o desenvolvimento deste trabalho realizou-se uma pesquisa quantitativa que tem como 

propósito caracterizar e categorizar os atributos para a melhoria de produto ou serviço utilizando 

como estudo de caso o projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos: a iniciativa 

“Contribuinte da Cultura”. 

 Os públicos alvos constituíram-se de pessoas físicas com idade igual ou superior a 18 anos, 

frequentadores de eventos culturais, colaboradores ou não do projeto “Contribuinte da Cultura” e 

moradores da cidade de São Carlos, SP. No planejamento amostral considerou-se como parâmetro 

de interesse uma proporção populacional, com um erro máximo na estimativa de 10%, 

confiabilidade de 95% e variabilidade amostral conservadora de 25% no estimador. Nestas 

condições os tamanhos calculados de amostra foram 80 entrevistas para os filiados ao projeto e 96 

para os não filiados. Os tamanhos dessas amostras foram diferentes pelo fato de se saber o tamanho 

da população de contribuintes (469 pessoas físicas, conforme informações obtidas no site da 

Fundação (2011) e não se ter conhecimento sobre o tamanho populacional dos não contribuintes, 

sendo neste caso considerado a população de tamanho infinito. 

 As entrevistas efetivamente realizadas para os filiados ao projeto em questão foram de 60 

para cada tipo de questionário: o do método Kano tradicional e do método Kano modificado pela 

lógica Fuzzy. Na realidade, a quantidade de não respostas é menor que os 25% observados porque 

foi adotado, no cálculo dos tamanhos das amostras o procedimento conservador na variabilidade do 

estimador. Para os não contribuintes foram compridas integralmente os tamanhos de amostras 

programados no planejamento.  

 Para a construção dos questionários empregados nas entrevistas, foi realizado um 

levantamento das características com base no projeto cultural “Contribuinte da Cultura”, por meio 

de um brainstorming com a diretora deste projeto e duas funcionárias.  Neste levantamento, foram 

listadas as possíveis características: eventos gratuitos; frequência constante na realização de 

eventos; realização de eventos de pequeno porte (para até 150 pessoas); realização de eventos de 

médio porte (para até 500 pessoas); realização de eventos para espaço de grande porte; desconto ou 

beneficio para os contribuintes nos eventos realizados; divulgação eletrônica e constante; 
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divulgação impressa e menos frequente; carteirinha de filiado do projeto para o contribuinte; 

divulgação dos nomes dos contribuintes nos impressos; programação com personalidades 

consagradas; programação com artistas de qualidade fora da mídia; programação com talentos 

locais e regionais; projetos com ligação entre a Universidade e a Comunidade e projetos 

direcionados a comunidade carente da cidade. 

Nos dois questionários foram levantadas as informações demográficas dos participantes, 

como por exemplo: sexo, idade, escolaridade, bem como se o entrevistado era ou não  participante 

do projeto e áreas de preferência para eventos culturais. Além disso: o questionário 1 consistiu de  9 

questões, baseando-se em análises pela matriz Importância versus Desempenho e pelo método Kano 

tradicional e o questionário 2  de mais 8 questões direcionadas á análise pelo método Kano 

modificado pela lógica Fuzzy. Os questionários foram aplicados em duas amostras independentes, 

com o objetivo de minimizar a não resposta e evitar a influência da avaliação de um método no 

outro. 

Após a aprovação do projeto pelo comitê de ética da UFSCar, as entrevistas foram 

conduzidas com a autorização dos participantes por meio do termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. A todos os participantes foi reservado o direito da desistência da pesquisa em qualquer 

momento que desejasse, sem que isso viesse a causar quaisquer prejuízos para eles próprios. 

 A aplicação dos questionários nas amostras de colaboradores do projeto “Contribuinte da 

Cultura” foi via endereço eletrônico, por meio de um sistema automático, desenvolvido para este 

fim, tendo como sistema de referência uma relação de nomes e e-mails disponibilizados pela 

coordenação do projeto.  Para os  não colaboradores do projeto,  a aplicação do questionário 

também foi realizada por endereço eletrônico, a partir de outra lista de endereços de pessoas 

interessadas em eventos culturais, também disponibilizada pelo projeto Contribuinte da Cultura e 

também  nessas amostras foram selecionados estudantes, funcionários e professores da 

Universidade Federal de São Carlos por intermédio do setor de Comunicação Social da instituição.  

 Para garantir  a representatividade nas amostras de pessoas que não tinham o hábito de 

responder questionários on-line ou não tinham acesso à rede de computadores, 30% da aplicação 

dos questionários de contribuintes e não contribuintes da pesquisa foram realizadas por meio de 

abordagem ao acaso, durante a realização de um evento cultural oferecido pelo projeto 

“Contribuinte da Cultura” em uma praça pública da cidade de São Carlos.  

Para a análise dos dados foram utilizados três métodos: a matriz Importância versus 

Desempenho, que relaciona a importância de cada uma das características associadas ao serviço, 
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com o desempenho de cada uma delas, sob o ponto de vista do consumidor;  os métodos Kano 

tradicional e o Kano modificado pela lógica Fuzzy que propiciam a categorização das 

características em: atributos obrigatórios (que são básicos e obrigatórios em um produto ou 

serviço), atributos unidimensionais (que são aqueles em que a satisfação do cliente é proporcional 

ao seu nível de desempenho) e atributos atrativos (que são os atributos chave para a satisfação do 

cliente).  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Nas amostras observadas 52% dos entrevistados eram mulheres e 48% homens. Do total, 

41% tinham de 18 a 30 anos, 42% de 31 a 51 anos e 16% tinham acima de 51 anos de idade. Dos 

entrevistados filiados ao projeto “Contribuinte da Cultura”, segundo Critério de Classificação 

Econômica Brasil1, 96% deles pertenciam às classes A ou B, enquanto entre os não contribuintes 

82% pertenciam a essas classes. Dentre o total de entrevistados não filiados ao projeto 

“Contribuinte da Cultura”, 55% disseram que nunca tinham ouvido falar de tal projeto e 45% 

relatou já ter ouvido falar.  

Quando questionado aos participantes se eles exerciam alguma atividade ligada à arte e 

cultura, 31% dos contribuintes e 23% dos não contribuintes relataram que exerciam algum tipo de 

atividade. No entanto, esses resultados não apresentaram diferença estatisticamente significativa (p-

valor: 0,108). Já com relação à área de preferência para as programações culturais, as mais citadas 

foram: música (89%), cinema (72%), teatro (63%), dança (35%), literatura (31%), fotografia (30%) 

e artes plásticas (22%). 

Para as análises da matriz Importância versus Desempenho e dos métodos Kano tradicional 

e modificado pela lógica Fuzzy foram utilizadas as 15 características avaliadas pelos contribuintes e 

não contribuintes da iniciativa: eventos gratuitos (A); frequência constante na realização de eventos 

(B); realização de eventos de pequeno porte, para até 150 pessoas (C); realização de eventos de 

médio porte, para até 500 pessoas (D); realização de eventos para espaço de grande porte (E); 

desconto ou beneficio para os contribuintes nos eventos realizados (F); divulgação eletrônica e 

constante (G); divulgação impressa (H); carteirinha de filiado do projeto para o contribuinte (I); 

divulgação dos nomes dos contribuintes nos impressos (J); programação com personalidades 

                                                 
1 CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL. Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, Brasil, 2010. 
Disponível em: < http://www.abep.org/novo/Content.aspx?ContentID=301>. Acesso em: 04 out. 2010. 
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consagradas (L); programação com artistas de qualidade fora da mídia (M); programação com 

talentos locais e regionais (N); projetos com ligação entre a Universidade e a Comunidade (O) e 

projetos direcionados a comunidade carente da cidade (P). 

 Na avaliação da importância de cada uma das características, verificou-se que as 10 

características A, B, F, G, H, L, M, N, O e P  foram consideradas importantes na opinião dos 

contribuintes e não contribuintes do projeto “Contribuinte da Cultura”. Por outro lado às 

características C, D, E e J não foram consideradas importantes na opinião desses dois grupos. A 

única característica que apresentou divergência na opinião dos contribuintes e não contribuintes foi 

a “Carteirinha de filiado do projeto” (letra I) avaliada como importante apenas pelos não 

contribuintes. Estes resultados podem ser visualizados na Figura. 6. 
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Figura. 6 - Importância das características atribuídas pelos participantes. 

 

O gráfico da matriz Importância versus Desempenho (Figura 7) foi construído considerando 

apenas as respostas dos filiados ao projeto “Contribuinte da Cultura”, visto que os não contribuintes 

não teriam condições de fazer esta avaliação para todas as características, por desconhecimento do 

projeto.  
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Figura. 7 - Matriz Importancia versus Desempenho para os filiados ao projeto “Contribuinte da 
Cultura”. 

 
 Como se pode ver pelo grafico da matriz Importância versus Desempenho a iniciativa do 

projeto de extensão “Contribuinte da Cultura” deverá concentrar seus esforços nas características 

“divulgação impressa” (letra H) e “projetos direcionados a comunidade carente da cidade” (letra P), 

visto que estes projetos são considerados importantes na opinião dos entrevistados e no momento da 

pesquisa não apresentavam um bom desempenho. Por outro lado às características “Realização de 

eventos de pequeno porte” (letra C), “realização de eventos para espaço de grande porte” (letra E) e 

“divulgação dos nomes dos contribuintes nos impressos” (letra J) deveriam ser reavaliadas, já que 

não são considerados importantes para os colaboradores do projeto e apresentaram um bom 

desempenho. 

 Na busca de uma perspectiva diferente para as análises de oportunidades de melhoria para a 

iniciativa “Contribuinte da Cultura” realizou-se também mais duas análises por meio dos modelos 

Kano tradicional e o modificado pela lógica Fuzzy. 

 O gráfico na Figura 8 apresenta os números de respostas obtidas quando aplicado os 

questionários segundo os métodos Kano tradicional e o modificado pela lógica Fuzzy com três 

diferentes pontos de corte como critério de análise. Quando aplicado o método tradicional e o 

modificado pela lógica Fuzzy com os pontos de cortes  de α≥0.4 e α≥0.5, o número de respostas 

obtidas ficaram bem próximas, no entanto quando aplicado um α≥0.3 o índice de respostas 

aumentou, refletindo melhor a representação dos atributos pela maioria dos participantes.  
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Figura. 8 - Número de respostas para cada uma das características utilizando os métodos Kano. 

 Os resultados da categorização por meio do método Kano modificado pela lógica Fuzzy 

quando aplicados diferentes pontos de corte, só se diferenciaram em duas características na 

avaliação dos não contribuintes e apenas uma característica para a resposta dos contribuintes, como 

mostra a Tabela 5. 

TABELA 5 - Categorização por meio do método Kano modificado pela lógica Fuzzy  

Não contribuintes Contribuintes Característica 
α≥0.5 α≥0.4 α≥0.3 α≥0.5 α≥0.4 α≥0.3 

Eventos gratuitos A A A A A A 
Frequência constante na realização de eventos O O O O O O 
Realização de eventos de pequeno porte  I I I I I I 
Realização de eventos de médio porte  I I I I I I 
Realização de eventos para espaço de grande porte I I I I I I 
Desconto para os contribuintes nos eventos realizados O A O A A A 
Divulgação eletrônica e constante O O O O O O 
Divulgação impressa O O O I I I 
Carteirinha de filiado do projeto para o contribuinte I I I I I I 
Divulgação dos nomes dos contribuintes nos impressos I I I I I I 
Programação com personalidades consagradas A A A A A A 
Programação com artistas de qualidade fora da mídia O O A O A A 
Programação com talentos locais e regionais A A A O O O 
Projetos com ligação universidade e a comunidade A A A A A A 
Projetos direcionados a comunidade carente da cidade O O O O O O 

A: atrativas          M: obrigatórios         O: unidimensional         I: indiferente          R: reverso 
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Como a maioria das análises fornecidas pelo método Kano modificado pela lógica Fuzzy 

não se diferenciaram entre os diferentes pontos de cortes analisados e o parâmetro α≥0.3 apresentou 

o maior número respostas, optou-se por utilizar este parâmetro para as demais análises.  

 Na categorização de cada uma das características para os dois métodos Kano tradicional e 

modificado pela lógica Fuzzy (α≥0.3), verificou-se que para os não contribuintes apenas duas 

características se diferenciaram: “programação com talentos locais e regionais” e “projetos com 

ligação entre a universidade e a comunidade”. Essas duas características foram avaliadas como 

atrativas pelo método Kano modificado pela lógica Fuzzy, enquanto pelo método tradicional elas 

foram avaliadas como unidimensional e indiferente, respectivamente. Com relação às respostas dos 

filiados ao projeto “Contribuintes da Cultura” as três características que apresentaram resultados 

diferentes foram: “divulgação eletrônica e constante”, considerada atributo obrigatório pelo método 

tradicional e unidimensional pelo outro método; “programação com artistas de qualidade fora da 

mídia” e “projetos com ligação entre a universidade e a comunidade”, sendo que os dois últimos 

foram avaliados como unidimensional pelo método tradicional e atrativo pelo método Kano 

modificado pela lógica Fuzzy, como mostra a Tabela 6. 

 

TABELA 6 - Categorização das características por meio dos métodos Kano tradicional e 

modificado pela lógica Fuzzy (α≥0.3)  

Não contribuintes Contribuintes 
Características Kano 

Tradicional 
Kano 
Fuzzy 

Kano 
Tradicional 

Kano  
Fuzzy 

 Eventos gratuitos A A A A 
Frequência constante na realização de eventos O O O O 
Realização de eventos de pequeno porte  I I I I 
Realização de eventos de médio porte  I I I I 
Realização de eventos para espaço de grande porte I I I I 
Desconto para os contribuintes nos eventos realizados O O A A 
Divulgação eletrônica e constante O O M O 
Divulgação impressa  O O I I 
Carteirinha de filiado do projeto para o contribuinte I I I I 
Divulgação dos nomes dos contribuintes nos impressos I I I I 
Programação com personalidades consagradas A A A A 
Programação com artistas de qualidade fora da mídia A A O A 
Programação com talentos locais e regionais O A O O 
Projetos com ligação entre a universidade/ comunidade I A O A 
Projetos direcionados a comunidade carente da cidade O O O O 

A: atrativas          M: obrigatórios         O: unidimensional         I: indiferente          R: reverso 
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Adicionalmente foram realizadas análises dos coeficientes de satisfação e insatisfação 

(Figuras 9 e 10), indicando que para os não contribuintes as caracteristicas que não trazem 

satisfação nem insatisfação, se não forem cumpridas, são as representadas pelas letras C, D, E, I e J, 

já para os contribuintes da cultura estas características são as C, D, E, H, I e J.  
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Figura. 9 - Coeficiente de satisfação (CS) e insatisfação (CI) para os não contribuintes da cultura. 
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Figura. 10 - Coeficiente de satisfação (CS) e insatisfação (CI) para os contribuintes da cultura. 
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 Verificou-se que os atributos classificados como unidimensional apresentaram os maiores 

indices de coeficientes de satisfação e insatisfação. Por outro lado os classificados como atributos 

indiferentes apresentaram os menores índices dos dois coeficientes, indicando que não influenciam 

na satisfação dos clientes. Já os atributos atrativos influenciaram na satisfação do cliente se foram 

atendidos e não trazem insatisfação quando não forem oferecidos, como apresentado na Figura 11.  
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A: atrativas                I: indiferente          O: unidimensional         

Figura. 11 - Cruzamento entre os coeficientes e a classificação dos atributos. 
 

A Tabela 7 apresenta os valores da mediana da importância atribuída às características para 

cada uma das categorias classificadas pelos métodos Kano. Confirmando os resultados observados 

por Sauerwein (1999), ao serem comparados os dados da matriz Importância versus Desempenho 

com os resultados do método Kano, verificou-se também neste trabalho que os participantes tendem 

a atribuir maior importância aos atributos obrigatórios e unidimensionais, seguidos pelos atrativos e 

com uma menor importância aos atributos indiferentes.   

Como os atributos obrigatórios tendem a receber uma maior pontuação com relação ao grau 

de importância e o desempenho superior não causa maior satisfação, somente a análise da matriz 

importância versus desempenho pode levar uma organização a concentrar esforços em atributos que 

não trará grandes benefícios. Por outro lado,  como os atributos atrativos possuem uma pontuação 
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menor comparado aos atributos obrigatórios, a organização pode não concentrar esforços em 

aspectos que podem fazer o diferencial em relação à concorrência, se forem avaliados apenas os 

resultados da matriz. Este mesmo resultado foi apresentado em Tontini e Sant'ana (2007), quando 

utilizado a matriz Importância versus Desempenho apenas com o método Kano tradicional. 

 

TABELA 7 - Valores da mediana da importância atribuída às características para cada uma das 

categorias classificadas pelos métodos Kano 

Categorias  
Perfil Método Kano 

Obrigatórios Unidimensional Atrativas Indiferente 
Tradicional - 5 4 3 Não 

contribuinte Fuzzy (α≥0.3) - 5 4 3 
Tradicional 5 5 4 3 

Contribuinte 
Fuzzy (α≥0.3) - 5 4 3 

   

O resumo das informações obtidas pelos métodos Matriz Importância versus Desempenho e 

Método Kano modificado pela lógica Fuzzy é apresentado pela Tabela 8. 

 

TABELA 8 - Resumo das informações obtidas pelos métodos Matriz Importância versus 

Desempenho e Método Kano modificado pela lógica Fuzzy 

Método Kano  
Fuzzy 

Importância 
das 

características 

Desem- 
penho Características 

NC CC NC CC CC 
 Eventos gratuitos A A 4,0 4,0 5,0 
Frequência constante na realização de eventos O O 5,0 4,5 4,0 

Realização de eventos de pequeno porte  I I 3,0 3,0 4,0 

Realização de eventos de médio porte  I I 3,0 3,0 3,0 

Realização de eventos para espaço de grande porte I I 3,0 3,0 4,0 

Desconto para os contribuintes nos eventos realizados O A 4,0 4,0 4,0 

Divulgação eletrônica e constante O O 5,0 5,0 4,0 

Divulgação impressa  O I 5,0 4,0 3,0 

Carteirinha de filiado do projeto para o contribuinte I I 4,0 2,0 3,0 

Divulgação dos nomes dos contribuintes nos impressos I I 2,0 3,0 4,0 

Programação com personalidades consagradas A A 4,0 4,0 4,0 

Programação com artistas de qualidade fora da mídia A A 4,0 5,0 4,0 

Programação com talentos locais e regionais A O 4,0 5,0 4,0 

Projetos com ligação entre a universidade/ comunidade A A 4,0 5,0 4,0 

Projetos direcionados a comunidade carente da cidade O O 5,0 5,0 3,0 
A: atrativas      O: unidimensional      I: indiferente      NC: Não Contribuinte      CC: Contribuinte 
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Conforme a Tabela 8, em relação à iniciativa “Contribuinte da Cultura” os administradores 

do projeto deveriam manter o bom trabalho nas características, “Eventos gratuitos”, “Frequência 

constante na realização de eventos”, “Desconto para os contribuintes nos eventos realizados”, 

“Divulgação eletrônica e constante”, “Programação com personalidades consagradas”, 

“Programação com artistas de qualidade fora da mídia”, “Programação com talentos locais e 

regionais” e “Projetos com ligação entre a universidade e comunidade”, visto que essas foram 

classificadas como atrativas (A) ou unidimensionais (O) e apresentam um bom desempenho na 

opinião dos filiados do projeto (notas 4 ou 5). Já a característica “Projetos direcionados a 

comunidade carente da cidade” também foi avaliada como unidimensional (O) pelos dois grupos 

pesquisados e não apresentou um desempenho superior (nota 3).  

Se o projeto tem como finalidade conquistar novos filiados é interessante considerar a 

“Divulgação impressa dos eventos”, pois esta característica é considerada importante na opinião dos 

não contribuintes. O tamanho do evento em espaços de grande, médio ou pequeno porte e a 

divulgação dos nomes dos contribuintes nos impressos foram características avaliadas como 

indiferentes pelos contribuintes e não contribuintes do projeto, sendo características que não 

influenciam na opinião dos entrevistados como relação a iniciativa. Já o fato de ter uma carteirinha 

de filiado do projeto, apesar de ter sido avaliada como indiferente, os não filiados ao projeto 

consideraram importante. 

 

6. CONCLUSÕES  

 

Pela utilização dos métodos Kano tradicional e Kano modificado pela lógica Fuzzy, 

observou-se que o  Kano modificado pela lógica Fuzzy para o ponto de corte no valor de α≥0.3, 

apresentou resultados que representaram o maior número de participantes comparado ao outro 

método tradicional. Além disso, no estudo de caso realizado das cinco características que tiveram 

divergência de classificações nesses dois métodos, quatro delas foram classificadas como atrativas 

pelo método Kano modificado pela lógica Fuzzy e unidimensionais e indiferente pelo outro. Este 

fato sinaliza a necessidade da organização de se preocupar com características que poderiam ser 

consideradas equivocadamente irrelevantes. 

O emprego simultâneo da matriz Importância versus Desempenho e o método Kano 

modificado pela lógica Fuzzy apresentou resultados complementares, que enriquecem a tomada de 
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decisões das organizações, com relação as características que devem ser melhoradas para atender e 

satisfazer as necessidades dos clientes. 
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