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INTRODUÇÃO

"The secret of life is to en,joy the passing time."
James Taylor

"Os artesãos

que decoravam as tigelas, nas quais

outros homens comeriam seu arroz de cada dia, não
cobravam caro pelo valor estético de
lho. Alguns,

no

seu

traba-

entanto, decoravam suas tigelas

com amor e delicadeza, como se fossem

destinadas

às mãos de uma mulher amada ou às mãos de príncipes do mundo."
Soichiro Honda

Sonhos e Paixão.
Como o ser humano é sublime e a vida bela,
graças à sua

exist~ncia.
inoc~ncia

A espontaneidade e a

de uma criança.

O sorriso e a graça da garota amada.
Os raios de luz do amanhecer. Gotas de orvalho.
Areias brancas e a imensidão do mar.
A alegria de um reencontro.
O brilho nos olhos. Um pingo de mistério.

Trazer algo

tão

precioso e sutil como os senti-

mentos e as emoções a um mundo de coisas aparentemente
banais

como

impossível e

o

dos

tão

ob,jetos manufaturados poderia parecer

até herético. Todavia, por que deveria a tec-

nologia ser fria e insensível se o homem, seu criador, carrega em si algo de tão fascinante e divino? Não seria
sível transportarmos

uma

pequenina

pos-

gota, que seja, desse

grandioso oceano, às nossas criações?
Sem dúvida, existem as artes. Por sinal, a

pala-

vra grega "techne", raiz do termo tecnologia, significa ar-
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te. Portanto,

os antigos não faziam distinção entre a arte

e a manufatura (Pirsig, p.260). É: um
arte e

ciência,

natureza

e

erro imaginarmos

que

indústria, sejam

realidades

A medida que evolui, o ser humano vai

percebendo

opostas e irreconciliáveis.
\

que, para

enfrentar os complexos desafios da vida moderna,

dois caminhos são necessários. Inicialmente, precisamos
s6lidos conhecimentos

científicos

e tecnol6gicos para re-

solvermos os problemas de maneira segura, racional e
tiva. Por

outro

não

existe

contradicão

insupor-

entre a cultura

tecnol6gica e a cultura humanística. A tecnologia é a
de satisfazer as

arte

necessidades e os desejos do ser humano.

Somente com a união das duas é possível ao homem
melhor, a

obje-

lado, percebemos que, sem o toque humano,

emocional e artístico, a vida torna-se insípida e
tável. Portanto,

de

realização dos seus sonhos.
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uma

vida

1.1. Tema

Queremos, neste trabalho, tentar indicar uma possível ponte para essa fusão

entre a emoção e a tecnologia,

na área do desenvolvimento do conceito de novos produtos.
O desenvolvimento de um produto passa por

diver-

sas fases. Dentre elas, enfocaremos uma etapa primordial: a
concepção, ou seja, a elaboração do
Segundo Kim

Clark,

de

Harvard~

conceito
e

do

produto.

Takahiro Fujimoto, da

Universidade de Tokyo, o conceito é a definição do
e da

personalidade do produto pela perspectiva

caráter

do cliente

(p.109). O desenvolvimento do conceito do produto talvez se
ja a sua fase mais importante, pois o seu resultado será
princípio norteador de todo o
Como veremos ao

processo.

longo

desta

monografia, o con-

ceito é o elemento gue realiza a coerência e
tanto do

processo

o

a integridade

como, principalmente, do produto final.

Veremos g_ue o conceito une e traz significado à.s etapas do
desenvolvimento e aos elementos e componentes do produto.O
conceito é a prÓpria alma do projeto e do produto.
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Gostaríamos de fazer menção a duas
nhecimento

ligadas

áreas

do co-

ao nosso tema: o design e o marketing.

Para muitas pessoas, design é apenas estilização, forma. Na
realidade, design é algo muito mais amplo. Adotaremos algugumas idéias do famoso designer italiano Giorgio
(Dentre suas criações, estão nossos

conhecidos

Giugiaro,
Fiat Uno e

e Volkswagen Passat). Giugiaro afirma que o design é o pro,j e to

ou o planejamento do projeto como

um

todo integrado,

uma pesquisa que define um produto a ser fabricado e vendido em pequenas, médias ou

grandes quantidades (p.ll). Por-

tanto, não pode ser separado de outras
engenharia, a
Se a

mecânica,

a

disciplinas como a

eletr6nica, etc.

perspectiva do cliente é fator essencial do

desenvolvimento do conceito, logo percebemos o papel fundamental do marketing nessa atividade. Giugiaro fala em "marketing design"e admite que, quando está trabalhando, considera-se um homem de marketing, na medida em que sempre

co-

loca-se no lugar do comprador do produto que está projetando. "

Tento agir como o primeiro comprador do novo modelo.

Ele tem que agradar, dizer algo novo, ser capaz de
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conven-

cer-me a comprá-lo."
Estudaremos o desenvolvimento do conceito
duto

pela

filosofia

ótica
de

da

chamada

produtos

"Kansei" . É uma

abordagem
por

adotada

diversas

japonesas de vanguarda e que concentra os esforços
quisa e desenvolvimento nos

aspectos

do pro-

humano,

empresas
de pes-

emocional

intangível dos produtos. Como atualmente existem

e

poucas di-

ferencas significativas ou vantagens apreciáveis, a nível de
tecnologia pura, entre os diversos concorrentes, acredita-se
que, daqui

para a frente, o sucesso só será possível atra-

vés da capacidade de seduzir e de conquistar o coração

das

pessoas.

Embora

esse

esforço sistemático

de

criar

uma

"tecnologia emocional"(ou, talvez, uma "emoção tecnológica")
esteja sendo realizado intensamente

pelos

japoneses,

não

queremos com isso afirmar que tal sabedoria seja privilégio
do Sol

Nascente.

excepcionais,

Artigos

verdadeiras

obras-primas dotadas de alma, fazem parte da tradição e
cultura de

todos

da

os povos. O impulso artístico e estético

faz parte do ser humano. Todavia, podemos notar
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que,

para

artigos produzidos em grande escala, isso constitui exceção
e n·ão regra.
Não existe ainda um corpo de conhecimentos sistematizado e

integrado a respeito de como lidar com essa di-

mensão emocional e
cativar as

pessoas.

"espiritual"
Isso

está

dos

produtos,

capaz

de

ligado mais à tradição de

verdadeiros artesãos e artistas.
Portanto, a originalidade de nosso tema

está

em

procurar entender o processo de concepção que permite tornar
produtos que são verdadeiras obras de arte acessíveis ao cotidiano da grande maioria das pessoas.
Escolhemos o automóvel como modelo do nosso
balho. Ele

é,

pelas pessoas.
romance, da

sem

tra-

dúvida, o bem de consumo mais desejado

Máquina

da

liberdade,

da

energia,

do

conquista e do poder. É uma extensão ou proje-

ção da própria personalidade de seu proprietário.
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1.2. Importância

O principal trunfo para o sucesso de uma
continua sendo

empresa

ter em mãos um produto vencedor. De nada a-

diantam equipes de vendedores altamente
nhas publicitárias

geniais

e

motivadas,

campa-

promoções sensacionais se o

produto é medíocre.
Assim, acreditamos que um estudo,

ainda

que

de

modestas proporções, a respeito de uma vis·ã.o moderna do desenvolvimento de produtos seja bastante oportuno.
Optamos pelo

automóvel

porque,

nas palavras de

Clark e Fujimoto (p.llO), a indústria automobilística,

pe-

las suas características dinâmicas, é um microcosmo da nova
competiç'ão industrial. Uma indústria madura composta. a ní"vel internacional,

por

muitas

empresas envolvidadas numa

competição extremamente acirrada. Por outro lado, os
móveis são

produtos

auto-

complexos, sofisticados e multivaria-

dos, apresentando ligações emocionais fortíssimas com
proprietários e

I

'

usuar~os.

As lições aqui aprendidas podem

facilmente ser transplantadas
produtos. O

momento

é

seus

para

outras

categorias

de

oportuno, ainda, porque a abertura

8

das importações permite o surgimento
para os produtos

de

novos

parâmetros

nacionais e exige uma reflexão a respeito

do estado de arte da nossa indústria. em
tecnologia internacional.
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confronto

com

a

1.3.Estrutura do

Trabalho

No capítulo

seguinte, faremos

uma breve revisão

conhecimento existente na área do desenvolvimento de produtos, procurando situar melhor o nosso
mento

do

tema,

o desenvolvi-

conceito do produto, na literatura de marketing.

Verificaremos que é uma área

ainda

pouco

explorada pelos

estudiosos do marketing, especialmente por não tratarem dos
aspectos que visam integrar a emoção e

a tecnologia no de-

senvolvimento do conceito dos novos produtos.
O objetivo do capítulo 3

é

oferecer

mento do que vem a ser o Kansei. Para compreender
gem de produtos deste trabalho,
do Kansei

como

um

estilo

um entendia aborda-

é essencial um entendimento

de vida e uma maneira de pensar.

Independentemente de denominações,é algo que vem mexendo com
a cabeça das pessoas em diversas partes do mundo. As recentes ondas de busca da saúde, do bem-estar, da harmonia consigo mesmo e com o meio-ambiente, muito mais do

que modas

passageiras, refletem uma tendência. Tais mudanças não poderiam deixar de

exercer profundas

influências

sobre os

artigos destinados a satisfazer essas pessoas e,por exten-
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são, no pr6prio processo de

criação

dos mesmos. Esse é o

objeto do capítulo terceiro.

No capítulo

quarto,

utilizando

o exemplo da indústria automobilística

principalmente

japonesa

e segundo

a 6tica da abordagem Kansei, procuramos mostrar como ocorre
a fusão entre
produtos.

a

tecnologia

O conceito

e a emoção

produto.

concepção dos

reflete a essência e a filosofia não

s6 do projeto, mas também da
criaram o

na

Embora

empresa
o

e

das

pessoas

desenvolvimento do conceito

possa parecer algo simples, à primeira vista, é uma
árdua

q~e

Nesse
boração
cional

exige

tarefa

muita competência, criatividade e ousadia.

cap(tulo,
de

que

um

capacidade

procuraremos

mostrar

conceito

alto nível, exige-se excep-

e

de

esforço

de

que

compreensão

ras de ser, de pensar, de sentir e de viver
necessária uma visão original do ser

para

a

ela-

das manei-

das pessoas. É

humano e de sua rela-

ção com o mundo. Uma antevisão do homem no tempo e no espa-

ço. Imaginação de marketing, segundo Clark e Fujimoto, consiste em prever como serão os estilos de vida daqui a cinco,
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dez

ou mais anos. É uma tarefa de vital importância para o

sucesso do

produto

e par·a a pr6pria

sobrevivência da em-

presa.
No último capitulo da dissertação,

retomamos os

pontos principais desenvolvidos em seu decorrer e deixamos
bem clara a importância dos

fatores

humano,

intangível na criação de novos produtos que

emocional e
possam trazer

alegria e satisfação às pessoas.
Esse capítulo final traz também as
mendacões urgentes para que os novos
marketing possam, ao tratarem

do

estudos

conceito

abordar mais clar·amente o tema da integracão
res humano, emocional e subjetivo.
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nossas recoe textos de
dos produtos,
desses fato-

REVISAO DO CONHECIMENTO EXISTENTE

"Every product reflecta the organization and the
development proceaa that
Kim Clark e

created it."
Takahiro Fujimoto

Neste capítulo faremos uma breve revisão
gráfica do

conhecimento

biblio-

existente na literatura de marke-

ting e de desenvolvimento de produtos,

especificamente no

gue se refere ao desenvolvimento do conceito dos novos produtos.
Iniciaremos com a visão de novo produto, segundo
os autores de marketing. A seguir,
literatura diz a respeito

do

tuando-o dentro do processo de

verificaremos

conceito

dos produtos, si-

desenvolvimento

produtos. Constataremos que pouco aprofundamento
dado, até agora,

~··questão

o que a

de

novos

tem sido

da elaboração em si do conceito

do produto.
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2.l.A idéia de novos produtos

Kotler (p.31) define produto
capaz de

satisfazer

como

"tudo

aquilo

a um desejo" e ressalta que "é impor-

tante que não limitemos nosso conceito de produto a objetos
físicos. O ponto mais importante de um produto é o

serviço

que ele presta. Qualquer coisa capaz de prestar um serviço,
isto é,

de

satisfazer a uma necessidade, pode ser chamada

de produto. Isto inclui pessoas,

lugares,

organizações

e

idéias".
Com base

nessas idéias, definiremos produto como

um conjunto de atributos capaz de satisfazer a um desejo ou
a uma necessidade.
Para Kotler, "novos produtos" significam
tos novos

"produ-

para a empresa"(p.240). Nessa definição, engloba

"os produtos originais, modificações importantes em

produ-

tos existentes, similares dos produtos concorrentes e aquisições de linhas de produtos, todas as quais envolvem a incorporação de algo "novo" no composto de produto."
Me Carthy

(p.222)

também

define o novo produto

como aquele "que é novo em qualquer sentido para a
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empresa

interessada. Um

"novo

produto"

pode

tornar-se "novo" de

muitas maneiras. Uma idéia nova pode ser

transformada

num

i'tem ou serviço novo. Pequenas mudanças no produto existente também
I

I>Odem

torná-lo "novo" e um produto já existente

pode também ser oferecido em novos mercados como "novo"."

I

Já Toyohiro Kono define o produto novo como aque-

.I

I

11
1

le com um nome novo, que é adicionado à linha existente

da

empresa. Ao contrário de Kotler e de Me Carthy, Kono exclui
o simples

melhoramento

ou

aperfeiçoamento. Afirma que um

produto já existente no mercado pode ser

considerado

novo

somente se tiver o efeito de libertar a empresa do ciclo de
vida dos produtos existentes (p.213).
Nesse sentido,

definiremos

novo

produto

aquele que é percebido como novo pelos consumidores.

.,,,,,
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como

2.2.0 prooeeso de desenvolvimento de produtos
O processo de desenvolvimento de um novo
é um todo complexo envolvendo inúmeras atividades
número de pessoas das mais diversas especialidades
funcionais. Nossa monografia concentra-se na

etapa

produto
e grande
e ãreas
do de-

senvolvimento do conceito do novo produto. Vejamos como os
autores tratam do tema.
Kotler divide o processo

de

desenvolvimento do

novo produto em sete estágios (p.245):
1- geração de idéias
2- seleção das idéias
3- desenvolvimento conceitual e teste
4- análise comercial
5- desenvolvimento do produto
6- teste de marketing
1- comercialização.

Nosso

tema central, portanto, está

fase 3 de Kotler. Logo adiante,
ção entre a idéia do produto

inserido

tornaremos clara a distin-

(fases 1 e 2 acima) e

ceito. A análise comercial em Kotler já é
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na

uma

o con-

fase poste-

rior à elaboração do conceito do produto, onde se projetam
as vendas futuras, os lucros e a taxa de retorno (p.254).
Urban e Hauser dividem o processo de desenvolvimento da seguinte maneira (p.30):
1- identificação de oportunidades
a- definição de mercado
b- geração de idéias
2- Projeto (design)
a- posicionamento do produto
b- previsão de vendas
c- engenharia de produto
3- teste
a- teste de produto
b- teste de mercado
4- introdução do produto.
O tema do desenvolvimento do conceito do produto
inserir-se-ia na fase 2 de Urban e Hauser (projeto), juntamente

com

a etapa a (posicionamento). Todavia, os autores

não fazem mencão expli'cita ao desenvolvimento do conceito.
Toyohiro Kono (p.221), faz a seguinte divisão:
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1- diretriz da empresa
2- geração da idéia
3- desenvolvimento técnico
4- desenvolvimento comercial
· 5- investimento nos sistemas de produção e comercialização.
Novamente constatamos gue o autor não aborda especificamente a questão do desenvolvimento do conceito do produto, gue provavelmente se situaria entre as fases 2 ( geração da idéia) e 3 (desenvolvimento técnico).
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2.3. O conceito do produto
Kotler (p.251) distingue entre

idéia, conceito e

imagem do produto."Uma idéia de produto é um produto poseivel descrito em termos funcionais

objetivos

que a empresa

pode visualizar como oferecendo ao mercado. Um

conceito de

produto é um significado de consumo subjetivo específico gue
a empresa tenta formar na

idéia

de produto. Uma imagem de

produto é o retrato subjetivo que os consumidores realmente
adquirem daquele produto."
Em outras palavras, para Kotler, a
simples descrição

idéia

público

uma

física de um produto que a empresa pode-

ria produzir. O conceito é a imagem gue a empresa
que o

I

e

tivesse

gostaria

de seu produto, em contraposição à

imagem efetivamente obtida. Ambos são valores simb6licos do
produtos, dos pontos de vista do fabricante e

do

consumi-

dor.
Embora Kotler aborde

brevemente a

definição de

conceito de produto, notamos gue a maioria dos autores têm
abordado muito pouco a respeito do que seja o .conceito

do

produto. Na realidade, pouca distinção tem sido feita entre
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a idéia de produto e o conceito. Assume-se que uma vez surgida a idéia do

produto,

o

conceito

já

Assim, Urban e Hauser, com uma perspectiva
operacional,

e

Kono,

de

um

esteja formado.
mais

prática e

ponto-de-vista estratégico,

falam em geração de idéias, mas praticamente não

se detêm

em analisar o que seja o conceito do produto.

Theodore Levitt

distingue

o

produto

em

três

níveis: produto tangível,produto ampliado e produto genérico. O produto tangível é a entidade física, o serviço ou a
idéia básicos, que têm especificações precisas e são oferecidos sob uma descrição e modelo (p.148-149).

Um auto-

móvel Alfa Romeo 164, um relógio Swatch, uma máquina fotográfica Contax T-2, um cartão de crédito American Express,
uma excursão para Santa Catarina durante a Oktoberfest,etc.
O produto ampliado inclui

os

serviços

que

acompanham o

produto. O suporte ao usuário de um pacote de informática,
o "Chevrolet Road Service" são
genérico focaliza os benefícios

bons

exemplos.

buscados pelo consumidor.

Segundo Levitt, é o ponto-de-vista mais amplo
A definição genérica focaliza aquilo que o
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O produto

do produto.

produto signi-

fica para o cliente e não ao vendedor. Um

PS-2 é

uma ferramenta de

computador IBM

processamento de

informações e

não simplesmente uma máquina, para o seu usuário.
vrolet Omega CD significa muito mais em termos
culo de

Um Che-

de um veí-

status e requinte para o seu proprietário

do que

simplesmente uma máquina chamada autom6vel.
Rosenberg (p.256) diz que o conceito do
possui as dimensões explícita, implícita
racterística explícita pode ser observada

produto

e externa. A caobj-etivamente e

administrada pela organização produtora. Inclui a construção física do produto, sua embalagem, sua marca e denominaç·ão e outros. As características

implícitas

são mais cen-

tradas no consumidor e incluem qualidades subjetivas como o
simbolismo, a percepção e a satisfação. A

dimensão externa

está ligada à pr6pria sociedade e abrange

as

repercussões

do produto em relação ao ambiente, à informação, ao bem-estar e à segurança das pessoas.

Os professores Kim Clark

e

Takahiro Fujimoto (p.

109-110) realizam uma análise mais aprofundada.
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O conceito

do produto especifica como as funções básicas, estruturas e
mensagens vão atrair e satisfazer o

seu

público-alvo.

suma, é a defini9ão do caráter do produto

Em

pela perspectiva

do cliente.
Clark e Fu.i imoto identificam quatro dimensões que
um conceito de produto bem-elaborado deve apresentar:
1- O

que o produto faz - uma descrição em termos

do seu desempenho e

funções

técnicas.

É

o

seu

aspecto

dinâmico ...
2- O

que o produto é - uma descrição da sua for-

ma. de sua configuração e seus principais componentes

tec-

nol6gicos. É o seu aspecto estático.
3- A quem o produto serve - descrição do clientealvo. É a "personalidade do cliente".
4- O

que o produto significa para o consumidor -

descrição do caráter, da personalidade, da imagem e da sensação do produto. Em suma, é a "personalidade do
Notemos que

a

produto".

"idéia de produto" de Kotler cor-

responde aos aspectos dinâmico(l) e estático(2) do conceito
do produto em Clark e Fujimoto e gue o conceito estrito
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de

Kotler é

a "personalidade" do conceito de produto (4) para

Clark/Fu,jimoto. O produtos tangível e ampliado de Levitt
o produto explícito de Rosenberg encontram

e

correspondência

nas dimensões dinâmica e estática de Clark/Fujimoto. O produto genérico de Levitt e os produtos implícito e externo de
Rosenberg são congruentes

à

personalidade

do

produto

de

Clark e Fujimoto.
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2.4. O Desenvolvimento do Conceito do Produto

Após extensa revisão bibliográfica, que incluiu a
busca não só em livros de
como também

em

marketing

e

de

diversas publicações da área, com destaque

para o Journal of
Review dos últimos

Marketing
dez

e

anos

para

a

Harvard

(1982-1992),

poucos autores abordaram em profundidade
senvolvimento do

administração,

conceito dos

Business

percebemos que

a

guestão do de-

produtos.

Kotler afirma gue toda idéia de produto pode ser
desenvolvida em diversos conceitos de

produto

(p.323). O

autor afirma que as perguntas bâsicas gue devem ser feitas
são: quem é o consumidor do produto?

gual

é

o beneficio

gue deve estar presente no produto? Ele lembra

que muitos

administradores pensam gue sua tarefa está terminada quando eles obtêm a idéia do produto. Esquecem-se de desenvolver o conceito do produto (p.325). Os

próprios estudiosos

do marketing parecem, algumas vezes, incorrer na mesma falta. Assume-se que, uma vez gerada
conceito jâ esteja formado. Poucos

a

idéia
têm

produto, o

abordado o

muito menos ainda sob uma ótica voltada aos
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do

tema e

fatores humano

e emocional do produto. Isso nos causou grande estranheza.
Porque tão pouca atencão ao

tema

do desenvolvi-

mento do conceito de novos produtos e por que tão pouca ênfase nos componentes emocionais do produto?
Algumas hipóteses para tentar explicar isso:
Poder{amos citar o próprio
muito ligado

fato

do

tema

estar

ao sub.ietivo e ao intangível, o que dificulta

a realização de estudos científicos gue exigem objetividade
e rigor metodológico.
Sabemos que

tal dificuldade, longe de ser um em-

pecilho insuperâvel ao cientista, constitui até um estímulo

à sua criatividade e à sua capacidade. Ainda assim, a dificuldade de temas de tal natureza é inegável.

Outra explicação está

ligada

da indústria e do desenvolvimento de
tecnológica de

à própria evolução

produtos.

A

corrida

anos recentes, a evolução da eletrônica e a

difusão maciça da informática fizeram com gue os principais
atributos de um produto estivessem quase sempre ligados aos
aspectos físicos, tecnológicos e funcionais.
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O conceito do produto em si parecia algo comparativamente mais simples. Assim, pouca atenção havia sido dada ao tema. Isso não significa que os profissionais e estudiosos não tivessem consciência da sua
parecia um problema de ordem

existência. Apenas

secundária

comparativamente

menos importante do que as questões técnicas

e tecnol6gi-

cas dos produtos.
Atualmente, a situação está mudando. Observamos a
relativa equivalência,

a

competidores das

diversas

mais

nível

tecnol6gico,

entre

os

categorias de produtos. O

fator distintivo passa a estar na personalidade, na filosofia e no "design" dos produtos.
É uma área

do

fase emergente. Apesar dos

conhecimento industrial
intensos

esforços

ainda em

práticos da

indústria japonesa no sentido de criar um procedimento sistemático para o desenvolvimento

conceitual

dos

produtos,

praticamente inexiste uma codificação abrangente desse corpo de conhecimentos.

Um dos poucos trabalhos localizados na literatura
a respeito da concepcão dos produtos é o
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artigo "The Power

of Product Integrity", publicado na Harvard Business Review
de novembro/dezembro de 1990, que .i á mencionamos
te. Clark e Fujimoto iniciam

brevemen-

o seu artigo afirmando que

diferença entre as empresas bem-sucedidas e as

a

não está na

integridade. Todo produto reflete a organização e o processo

de

desenvolvimento

que

o criou. Os autores ressaltam

"nas duas últimas décadas, a intensa competição internacional,

os

rápidos

avanços tecnológicos e

as crescente de-

demandas de consumidores cada vez mais sofisticados fizeram
com que o fato dos produtos

serem

bons fosse insuficiente

em mais e mais mercados. Os consumidores esperam que os novos produtos harmonizem-se com os seus valores e estilos de
vida. O nível em que o novo produto alcança

essa

é a medida de sua integridade". O desenvolvimento

harmonia
do

con-

ceito do produto desempenha papel fundamental para se atingir essa integridade, como veremos ao longo deste trabalho.

O livro de Ossamu Katayama, escrito
cu,jo título

em

japonês,

poderia ser traduzido para "Honda Motor Co. -

A Cavalgada para o Amanhã", traz o
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assunto

do desenvolvi-

mente do conceito do produto em um de seus capitules. O livro aborda de maneira bastante ampla a filosofia e a prática da empresa Honda e esse capítulo é entitulado "o pro,jeto
da emoção·· . A obra traz inúmeros
pareceres de

engenheiros

comentários,

opiniões

e

e executivos da Honda. São pala-

vras do engenheiro Miyoshi (p.171):

"atualmente, entre os

fabricantes de autom6veis praticamente inexistem diferenças
tecnol6gicas. A

época

em

que

o

melhor carro era o mais

avançado tecnologicamente é coisa do
ocorre com

o

setor

de

passado.

é

como

vestuário, o fator estilo de vida

passa a pesar muito mais nos autom6veis.
automóvel não

Assim

Pois

bem,

se

o

mais tecnologia, o gue será? Pode parecer

simplista, mas não seria o sentir-se feliz em possuir um? e
o que seria essa sensação de felicidade? É
espécie de

vibração

gue

primeira impressão é

algo

vem

do

muito

uma

emoção,uma

coração. Por exemplo, a
importante.

Quando

uma

pessoa vê um carro pela primeira vez, o seu estilo deve ser
capaz de fazê-lo exclamar: uau! que beleza!"
Portanto, os
importantes que

o

fatores

"soft"

passam

"hardware".

Imagem

e
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a ser mais

carisma.

Não

queremos com

isso

afirmar

que

a

busca

de tais fatores

inexistia no passado. O que está acontecendo é a mudança no
enfoque do

componente

tecnol6gico

para

uma

preocupação

maior com o fator emocional e no grau de ênfase dedicado ao
ao assunto. Daí a grande preocupação com

a

concepção

dos

produtos. O engenheiro Watanabe da Honda afirma que "quando
projetamos uma

autom6vel, nosso grande problema é criar um

grande conceito"(P.175). Para

conseguir inspiração em

obra de elaborar o conceito, os engenheiros
visitam os locais da moda e eventos culturais

sua

frequentemente
para

tentar

captar a atmosfera, o estilo e as tendências mais recentes.
Segundo Watanabe,

sem

o

conceito , nem o '' des igner '· pode

estilizar o autom6vel. Se terminarmos o conceito, metade da
nossa missão estará cumprida."
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A ABORDAGEM KANSEI

"You want to know how to paint a perfect painting? Itls
easy. Make yourself perfect and then ,just paint naturally."
Robert Pirsig

"A prooduct does get a certain amount of
the person

who

has

developed

it.

Dogs

caracter
resemble

masters".
Ferdinand Porsche III

from
their

A partir dos anos oitenta, entrou em voga uma mudança no comportamento das pessoas, que no Japão foi chamado de "Kansei"(Asaoka p.7). A palavra Kansei (lê-se kân-sei)
composta pelos

ideogramas

"kan",

sensação

ou

sentir, e

"sei" significa uma qualidade ou essência.
Neste capítulo, tentaremos entender o Kansei como
uma mudança

no modo

de pensar e de viver das pessoas, que

estA gradativamente se
uma era

de

intensa

espalhando pelo mundo inteiro. Ap6s
corrida

tecnol6gica,

de

acumulação

obcessiva, de competição e de

materialismo

exacerbados, o

ser humano está se voltando para novos horizontes. A
passa a ser por uma vida realmente

mais

humana,

busca

de maior

harmonia com o ambiente e de cooperação com os semelhantes.
O nome pouco importa. O destaque deve ser para
constatação da

mudança

no

comportamento

a

humano. Podemos

perceber essa mudança em pequenos detalhes. A alteração

na

maneira como algumas pessoas encaram o papel da carreira

e

do sucesso
estão

profissional em suas vidas. O maior cuidado que

dedicando ao

relacionamento familiar. A preocupação

em relaçào à preservaçào do meio-ambiente.
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Essa evolução do pensar e do viver acaba afetando
também a relação que as pessoas têm com os seus objetos
dia-a-dia. Os

valores

pelos

do

quais os mesmos são julgados

são diferentes. Isso, é claro, exerce

profunda

influência

no processo de desenvolvimento e na concepção dos produtos.
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3.1. O que é Kansei - O toque da sensibilidade.

Uma característica

da vida das pessoas de classe

média nas sociedades contemporâneas é a relativa satisfação
das necessidades básicas de bens materiais.
países economicamente

mais

afluência atingiu um ponto
famflias., é

rara

a

prementes, artigos
adquiridos com

desenvolvidos,
em

existência
que

Ao

estejam

que,

para

menos
o

a

nos

nível

de

maioria

das

de necessidades realmente
faltando

e

devam

ser

urgência. Para realizar uma venda, oferecer

um bom produto a preço baixo pode já não ser suficiente. Os
consumidores tornaram-se
produtos

comprar somente

muito

exigentes

e

passaram

que

realmente

os

agradem.

a
O

critério para as compras passa a ser o de gostar e não mais
o de precisar. A abundância material faz com que as pessoas
naturalmente passem a afirmar suas preferências e a realçar
sua individualidade.
À pr·imeira vista, pode

estejam saturados

e

as

parecer

que

mercados

pessoas saciadas. Por outro lado,.

vivemos numa época em que quando uma pessoa
que r·ealmente

os

encontra

algo

a agrada, estará disposta a abrir mão de seu

produto atual, mesmo que este ainda se,ja utilizável.

O termo
Kansei. No

inglês

entanto,

é

sense

bastante

a

não podemos traduzí-lo exatamente por

sensibilidade ou senso, pois seu sentido é
amplo e

próximo

um

pouco

sutil. De acordo com Asaoka (p.7), o kansei

duas acepções: a capacidade intuitiva
e imagens e a capacidade

de incitar

tanto, existem dois pontos
emissor, que poderiam

ser,

de
por

de

possui

captar impressões

essas

vista,

mais

o

sensações. Pordo receptor

exemplo,

e do

as perspectivas

do consumidor e do produto.
Kansei é
integradas dos

um

complexo

envolvendo

as

sensações

cinco sentidos e a soma de nossas experiên-

cias, valores e

impressões

subjetivas.

Yamamoto

Kenichi

(p.14)chama a isso de sensibilidade ou percepção total. Nota-se que embora possua uma natureza de ordem emocional, não
exclui o componente racional. A razão entra em sua composição, trazendo-lhe

o

aspecto do bom senso e do equilíbrio.

Kansei integra elementos de
natural com

o

caráter

inato,

espontâneo

e

aprendizado e a experiência, numa interação
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entre personalidade e cultura. Em consequência, embora seja
uma realidade individual, é indissociável do meio social. É
um produto da

vontade

atenção e

certo

um

humana,
esforço

exigindo

certo

consciente,

nível

de

numa espécie de

"apreciaç·ão". Por isso, distingue-se da mera

percepção

de

caráter fisiológico.
Portanto, concluimos que o

resultado do Kansei é

uma sutil e refinada sensação de identificação, equili'brio,
harmonia

e satisfação, semelhante ao senso

estético e ar-

tístico.Ativar o Kansei significa captar e apreciar a natureza, o caráter, a personalidade e a essência de uma pessoa,
de uma situação, de um lugar ou de um objeto.
Para Aoki,

alguns

aspectos

característicos

do

Kansei são (p.15):
- A impressão de originalidade, de algo diferente
- longe

de

ser

algo

identificação, faz

as

banal,

desperta

uma

sensação

de

pessoas exclamarem dentro de si: "é

isso!".

- O desprendimento
pré-estabelecidas -

não

se
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em

relação

apega

a

a

convenções

justificativas,

imposições, preconceitos ou tradições.
espontaneidade, direta

e

sem

Carrega

atitudes

uma

certa

defensivas,

uma

"descontração" . ·
- A sensação de equilíbrio - ao invés
uma linha

única

de

pensamento

imparcialidade e a harmonia

como

caminho próprio,

e

por meio

do

autêntico

auto-controle,

e

de

ação,

critérios,

de

adotar

prefere
buscando

a
um

individual. Por outro lado,
abstêm-se

da

impulsividade

excessiva.
A percepção aguçada - procura uma compreensão e

assimilação profundas,
intuitivo, rumando
buscando a

além

essência

aspectos racional, sensorial e

nos
dos

aspectos

superficiais

e

dos acontecimentos, das pessoas e dos

ob,jetos.
Disso tudo,
esforço no

sentido

entendemos,
de

portanto,

é

um

captar um certo "frescor", algo de

pitoresco, jovial, novo e único, mesmo a partir
ordinárias e

que

de

coisas

aparentemente comuns. É o dese,jo de descobrir

algo a mais.
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3.2 A Geração do Requinte

Takekazu Aoki (p.95)
capaz de

tocar

define

Kansei

como

o coração das pessoas". Portanto, o Kansei

pode estar presente nas mais diversas facetas da
lazer, no

"algo

vida.

No

trabalho, na família, nos esportes, na arte e no

amor.
O Kansei é
humana, rica

uma

força

que

torna

a

vida

mais

e agradável. É uma característica marcante de

nosso tempo. Isso é reconhecido, por exemplo, pelo designer
italiano Matteo Thun,
"N6s somos a geração do requinte. O requinte é
que vem

o

a seguir à alta tecnologia. Queremos uma vida mais

confortável e mais estimulante, que apele para os

sentidos

e o coração."
Disso tudo, percebemos o desejo de afirmar

nossa

personalidade, de sentirmo-nos realizados e, ao mesmo tempo,
estar em harmonia com as pessoas

e

com

o ambiente,

~ergue

deles somos indissociáveis.
A revista Fortune de 27 de junho de
interessante artigo

onde

constata
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uma

90

traz

um

grande mudança no

comportamento dos jovens profissionais de

sucesso.

inteligentes e

atualmente

altamente

colocam a qualidade
importante do

que

de

competentes,

vida

como

um

fator

Embora

muito

eles
mais

a carreira em si, ao contrário dos seus

antecessores, os "yuppies". Valorizam mais a experiência de
vida do que a aquisição de ob,ietos e
Lazer, independência,

família

e

símbolos

de

status.

realiza9ão pessoal estão

acima do dinheiro, do poder, da fama e da ostentação. É uma
mudança de filosofia dessa nova geração.
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3.3. A Civiliza9ão nos anos 90.

Kimura Shosaburo (p.2) ajuda-nos a compreender a
filosofia Kansei. através da distincã.o g_ue ele faz

entre o

homem temporal e o homem espacial. Resignar-se e suportar o
dia de hoje por um amanhã melhor. Essa maneira de viver com
base num

amanhã

temporal. Nos

melhor

anos

90,

é

o

temos

estilo
o

de

vida

surgimento

do

homem

do

homem

espacial, aquele gue valoriza o contato com outras pessoas,
outros locais

e mesmo outros países. O objetivo é procurar

valorizar o dia de hoje ao máximo possível. Para isso,

por

exemplo, viaja usando roupas comuns, do dia a dia.
Segundo Kimura(p.3),antes,viajar significava buscar algo que não poderia ser conseguido em dias normais,gozar de alguma coisa que não pudesse ser obtido
no dia seguinte, voltar à luta
renovadas. Viajar

nos

anos

diária
90

com

no

local

de

destino,
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curtir
Por

pedalar,

simplesmente passear a pé. Ao invés de gozar

casa e,
energias

as

significa

atmosfera igual ao dia a dia em outro lugar.
,jogar tênis

em

uma

uma

exemplo,
pescar

ou

estância

termal, tirar
com os

uma soneca

moradores,

,juntamente com

a

sombra de uma àrvore juntamente

trabalhar

algúem

do

numa

local.

Ao

peça

de

invés

cerâmica

de

conhecer

diversos locais apenas pela televisão ou por revistas e ser
um mero espectador, prefere ir até lá e participar.

sentir

na pele a atmosfera e captar algo da sabedoria das pessoas.
Em essência, é a busca
tir um dia a dia
car

ocasiões

mais

algo

descontração, de cur-

rico e envolvente. Ao invés de bus-

especiais,

refinamento, de

da

procura extrair uma sensação

especial

de

de pequenas coisas da vida

normal. A alegria de passear de carro com a menina. De ir a
uma festa vestindo roupas comuns.
Havaí de

,ieans.

Uma

festa

Viajar

improvisada

e

a

ir

curtir

o

noite com pão e

vinho. Pescar no Alaska. Tirar uma soneca nos campos do sul
da França e depois ir fazer compras durante uns três
Nessa fusão

do

dias.

cotidiano e do excepcional estão

surpresa, o sonho e o prazer, a oportunidade

de

uma

vida

mais rica e plena.
Nos anos

90, mesmo que coloquemos os produtos em

belas vitrines. serà difícil vendê-los. Estamos numa
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época

em que se vendem não produtos, mas inteligência(Kimura p.3).
Kimura nos oferece, ainda, as

seguintes ilustra-

ções:
"Um paletó gue seja confortável tanto no frio como
no calor

e

não

deixe que a pessoa que o usa derrame suor

desnecessariamente."
"Um design de escritório mais suave e agradável

t,.

vista."
"O hospital, mais do que um local para curar doenças, será

um

consultório onde as pessoas buscam respostas

i:is suas dúvidas sobre saúde. Qual a melhor alimentação para
o bebê, como tratar melhor de um idoso em casa, etc."
"Uma loja de

instrumentos

musicais

que

oferece

também uma escola de música."
O autor lembra que, ao menos em seu.país. estamos
numa época

onde as pessoas não têm mais vontade de comprar

coisas, mas o desejo de uma vida culturalmente mais rica

é

muito forte.
Cozinhar por

si

mesmo,

tocar um instrumento musical, fazer
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desenhar,
cerâmica,

representar,
conhecer

a

história no próprio local. Apreciar obras famosas, assistir
peças de

renome

e

ouvir

composiçoes

de

alto nível s·ão

coisas importantes. Todavia, uma vida culturalmente rica só

é obtida quando entramos para um mundo de

construir

algo,

de fazer traballhar nossas prÓprias mãos, pés e cabeça.
Outra t6nica dos anos 90 é a busca da estética. A
busca do conforto é comum tanto aos homens
mais. Mas

como

aos

ani-

a busca da beleza é exclusividade do ser humano.
Cultura e civilização não

esculturas e

obras

arquitet6nicas.

presença de esplrito e saber do que

são
É

apenas

pinturas,

acima de tudo, ter

realmente

gostamos

e

queremos. Reunir aquilo gue possua um "sabor" genuíno e que
identifique nosso senso de viver. Em suma, é fazer do nosso
ambiente um local agradável, que realce e harmonize o nosso
ser.
Se, no

passado, as pessoas construíam palácios e

erigiam monumentos, hoje preferimos deixar nossas marcas em
coisas menores,
melhorar a

mas

qualidade

não
de

menos
no~sos

refinadas.

objetos diários e a beleza

deixou de ser privilégio de uma minoria.
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Procuramos

Segundo Mitsuo Nagamachi ("Kansei Kogaku", p.25),
"Engenharia

Kansei"

é

um

termo

que

foi

primeira vez por Kenichi Yamamoto, presidente
de administração

da

empresa

usado
do

que

aspira

conselho

Mazda Motor Co., durante uma

palestra proferida na Universidade de Michigan em
uma tecnologia

pela

1986.

É

a criar produtos que apelem ao

Kansei ("sensibilidade total") das pessoas. Procura

trazer

mais emoção e sentimento às características e atributos físicos dos produtos. Bom desempenho das funções, durabilidade e confiabilidade não são suficientes para um produto ser
atraente. É

necessário

algo

a mais, identidade, carisma,

charme e inteligência, tornando o produto mais humano,
paz de conquistar o coraç·ão das pessoas.
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ca-

CONCEITO: A

ESS~NCIA

DO PRODUTO

"N6s somos aquilo que sonhamos."

William Shakespeare

"Sempre acreditei gue a forma
profunda de

um

deve

exprimir

a

qualidade

objeto, sua solidez, seu valor, que um in-

dustrial tem o dever de seduzir, sob pena de negar ao
sumidor o direito de ser

sensível~

con-

perfeição."

Soichiro Honda

No capítulo anterior, vimos o Kansei enquanto uma
mudan9a no comportamento das pessoas, um estilo de vida influenciando a maneira de pensar e de sentir.
Aqui trataremos especificamente da concepção, segundo a

ótica

da

abordagem

Kansei de desenvolvimento de

produtos. O objetivo é tornar clara a importância do desenvolvimento do conceito para se chegar a produtos de

suces-

so.
Este capitulo está sub-divido em seis partes. Iniciaremos com a

idéia de

qualidade sedutora,

cada vez mais essencial ao sucesso dos

produtos.

um relato da busca da perfeicão nos produtos,
realizar a slntese de uma filosofia num

um componente

o

A seguir,
esforco de

conceito cristalino

do produto. A terceira parte trata da integridade

do produ-

to, a conciliacão da emocão e

todo coe-

da

tecnologia num

rente e consistente. Na parte seguinte, mostraremos

que um

produto, muito mais do que um simples objeto, frequentemente é um agregado de experiências, um conjunto de emocões que
visam trazer satisfacão às pessoas. A seguir,
indústrias automobilísticas

exemplos

japonesa e européia,
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das

marcando

claramente a importância de um

conceito bem-elaborado e de

profundidade para se atingir essa

integridade

emocional e

tecnológica. Concluimos ressaltando as diferencas entre as
abordagens tradicional e integrada, sob a visão da filosofia Kansei, no desenvolvimento do conceito dos produtos.

47

4.1.A Evolução da idéia de qualidade. A qualidade sedutora
Qualidade é

uma

dessas palavras que possuem uma

certa variedade de significados, nem sempre

muito

claros.

Podemos simplesmente designar uma certa característica distintiva (as qualidades de uma pessoa, por exemplo). A nivel
de indústria, pode designar a precisão na

execução

de

um

trabalho, o nível de acabamento de uma peça ou a fidelidade
às especificações técnicas. Com o surgimento do Controle de
Qualidade Total

(TQC

Total

Quality

Control,

Ishikawa), a idéia de qualidade adquire um ponto
de marketing.

Qualidade

seria

de

Kaoru
vista

o nível de atendimento das

necessidades do consumidor.
Com essa conceituação ampla de
dando a

perspectiva

são as necessidades e
países, itens

qualidade,

do consumidor, surge a guestão do que
aspirações.

Atualmente,

em

muitos

como ausência de defeitos, durabilidade, bom

desempenho e baixo custo tornaram-se características
que óbvias,

abor-

quase

uma espécie de r·eguisito mínimo de aceitab.ili-

dade de um produto, o mínimo que se poderia esperar. A tecnologia para setores como o automobilístico,
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tornou-se

um

recurso ineficiente para a obtenção de vantagens competitivas, uma vez que a maioria dos concorrentes encontra-se num
estágio semelhante,

sendo

raros

os

casos

de diferenças

realmente significativas. Kenichi Yamamoto chamou a isso de
qualidade óbvia.
Atualmente, para atrair os clientes é preciso algo mais. Uma "qualidade sedutora", capaz
lumbrar e

de

fascinar,des-

enfeitiçar as pessoas. Quanto às características

físicas e q,uantitativas, não

existem

diferenças

apreciá-

veis. A diferença está na personalidade dos produtos.
Dentro dessa

ótica,

as empresas japonesas estão

despendendo grandes esforços no sentido de incorporar itens
inimaginados de visual, som e sensação aos
Como foi

seus

produtos.

mencionado pela revista Business Week (10 dec 92,

p.43),frequentemente são pequenos detalhes que,isoladamente,
poderiam passar despercebidos. No conjunto, todavia, acredita-se que criarão um caráter especial, de efeito

arrasador,

capaz de atuar até a nível subconsciente, fazendo o produto
"piscar" para o cliente.
A literatura automobilística especializada nos dá
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alguns exemplos desses detalhes:
- Projeto diferenciado para os assentos do

moto-

rista e do acompanhante. O primeiro precisa estar atento ao
ato de dirigir e o seu assento deve refletir tal necessidade. O encosto deve ficar mais ereto e deve proporcionar bom
suporte lombar. Já o passageiro pode ficar mais relaxado. O
banco pode permitir-lhe esticar-se mais e ficar numa

posi-

ção mais relaxada e deitada. Conceito aplicado pela Nissan.
- Um

suporte para o motor cheio de líquido, para

eliminar vibrações. Uma colméia de papel feno-absorvente no
teto e uma camada de isolamento macio coberta de espuma
piso para

reduzir

os

no

ruídos do piso e proporcionar maior

sensação de solidez. Borrachas vedadoras triplas nas portas
para um fechamento mais s6lido e preciso. Painel de instrumentos moldado em peça {mica, solução
mas gue

custosa

e

difícil,

vir·tualmente · elimina ruí dos e vibrações indese,j á.-

veis. Detalhes do Honda Accord.
- Alavanca de sinalizador e limpador,

travas

de

porta, botões do sistema de som e teclas de comando que requer·em exatamente

BIBLIOTECA

a

mesma

pressão para serem acionados e

A. BOEDECKER 50

cu.io toque foi estudado para transmitir uma sensação
dável e

precisa.

Evitando

agra-

sensasões do tipo "quebrar uma

perna de frango" mencionadas pela Business Week em

relação

a um modelo americano.
-O

estilo

de

linhas "orgânicas" (bio-design),

cheios de curvas, que os fazem algo semelhantes a
como no

Nissan

300

ZX.

Os autom6veis atuais estariam se

tornando "frios" e de estilo
criar carros

com

animais,

pouco

amistoso.

A

idéia

é

uma aparência mais amistosa, gue as pes-

soas queiram tocar e sentir. Numa escala frio-cálido, estariam decisivamente nesta última ponta. É a preocupação

com

um estilo do tipo "coraç·ào e alma", um design mais tátil.
- O

design

interior

envolvente do Mazda Cosmo,

onde os painéis de portas fundem-se com o painel de instrumentos e os bancos, numa composição que sugere

integridade

e aconchego, semelhante a uma confortável lancha.
- No

desenvolvimento de um motor, estudam-se in-

clusive as alternativas de sonoridade do mesmo e as
sas impressões

causadas

diver-

por cada opção. A sonoridade como

elemento integrante do projeto

sendo aplicada pela Toyota.
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4.2.A busca da essência no conceito do produto
Aqui procuraremos mostrar o esforco de desenvolvimento do conceito do produto. Lidaremos com elementos intangíveis, porém bem reais. Estaremos entrando na

dimensão dos

sentimentos e das emocões, algo que os artistas sabem trabalhar muito bem, no desenvolvimento de suas obras.
Abordaremos pontos

não

tratados

pela literatura

existente de marketing. Algumas das idéias aqui apresentadas
originaram-se de reflexões do autor, dentro da ótica da filosofia Kansei, com base em casos da indústria automobilística,
especialmente alguns fabricantes notáveis cujos produtos são
famosos por despertarem grandes paixões.

Se é verdade que a perfeição
acreditamos que a
exige um

está nos

detalhes,

criação de um produto sedutor e marcante

passo além. Os

detalhes mencionados perdem muito

do seu impacto se forem desconexos. Existe a necessidade de
um fio condutor a essas

características

projetar um automóvel excepcional, o
descoberta e

elaboração

de um

e

grande

detalhes. Para
problema

é a

conceito. O conceito é uma

idéia ou visão que, de maneira clara e singela, reflete uma
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"filosofia", as

aspirações e os sonhos de seus criadores a

respeito do produto. É a expressão da essência do

produto.

É o reflexo do modo de ser e de viver, tanto dos.seus criadores como das pessoas a quem se destinam os produtos. Isso
exige uma

profunda

compreensão da época atual, das lutas,

das difuldades e dos ideais do
Segundo engenheiros

ser

humano

contemporâneo.

da Ronda, sem a formulação do conceito

não é possfvel o pro,jeto de um bom automóvel. Com a sua

e-

laboração, metade da missão de se criar um automóvel estará
terminada (Katayama,

p.171-183).

Compreender

o homem não

significa ler tratados e assimilar complexas teorias: é antes viver e sentir. Os engenheiros de pesquisa e
vimento costumam

passear

desenvol-

pelos locais da moda apenas para

estarem em sintonia com as últimas tendência e com o

coti-

diano das pessoas.
O conceito

é

a essência de uma filosofia a res-

peito do que é o automóvel. É a expressão de uma visão original do relacionamento entre o homem e a máquina, no tempo
e no espaço. Um conceito elegante e de estilo
-se pela

harmonia

com

caracteriza-

o senso de viver das pessoas e seu
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ambiente, com os seus hàbitos de trabalho e

de

lazer,

de

morar, de vestir-se e de se alimentar, com a geografia, com
as paisagens locais, o clima e as tradições.
Percebemos

que

uma visão original

pode surgir de dois fatores: l)experiência
estudos e reflexão. No
de

algumas das

primeiro

obras-primas

e tradição e/ou

caso, temos
da

do automóvel

os criadores

indústria , cujos auto-

móveis despertam suspiros e paixões de entusistas do
inteiro.

Ferrari~

mundo

Porsche, Jaguar, Rolls-Royce, Aston Mar-

tin, Morgan, Maserati, Bentley, Mercedes-Benz, BMW,

Lancia.

e Alfa Romeo são apenas alguns dos nomes que vem !t mente. É
provável que tais construtores sequer tenham um procedimento explícito

para a criação do conceito de um novo automó-

vel, pelo menos da maneira
dissertaç'ào. Mas

tais

como

estamos

fabricantes

história tão fortes, um caráter tão

estudando

nesta

têm uma tradição e uma
bem

determinado,

uma

cultura tão arraigada que faz com que o conceito e a personalidade do

que

deve

ser o automóvel da sua marca esteja

firmemente imbu {do no cérebro e no coraçã.o de
seus criadores.
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cada

um

de

No segundo caso, temos o esforço sistemático de

tentar compreender e assimilar o processo de criação

de autom6veis que as pessoas realmente gostem. É a nascente
abordagem da tecnologia emocional, agui abordada, que
sendo tentada

por

fabricantes

nipônicos

está

como a Mazda, a

Honda, a Toyota, a Nissan .• a Mitsubishi e outras.

E um

es-

forço no sentido de, em larga escala, produzir produtos com
uma gualidade e personalidade pr6ximos ou até, grande ousadia, superior aos primeiros.
Esses fatores,

experiência,

tradição, estudos e

reflexão, podem sugerir um certo teor de esforço e rigidez.
Todavia, é importante gue a visão do produto seja uma
gem simples,

ima-

limpa, espontânea e natural, tomando como re-

ferência o bem-estar, a qualidade de vida e a felicidade de
seus usuários. A diferença entre os grandes produtos
medíocres está

esquecidos.

lhe

A-

possuir uma alma, produto de uma visão pro-

funda e atual, que transparece sutilmente em sua
externa e

os

na qualidade dessa filosofia. Estes possuem

apenas uma forma exterior e são facilmente
queles parecem

e

fornece

aparencJ.a
A

'

um caráter e uma permanência muito
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maiores.
O designer alemão Hans Muth, conhecido pelos trabalhos realizados para
(motocicleta Katana)

a

BMW
a

e

alemã,

Minolta

a

Suzuki

(câmera

japonesa

fotográfica

ct.-7000), afir·ma que a originalidade de um produto

está

na

originalidade de sua filosofia. É verdade que um estilo geralmente é

o

produto

da

soma

de

ricas

influências.

Todavia,é necessário um toque original a essa combinação de
influências. Um produto que é mera cópia de outros é destituído de filosofia e de caráter próprio. (Algo que
corrido com

têm

o-

frequência em relação aos carros japoneses até

então). A engenharia emocional é o início
produto marcante

exige uma

certa dose

da

mudança.

Um

de auto-expressão.

Percebemos que os produtos inteligentes partem de uma visão
clara da essência e esse pensamento (filosofia) expressa-se
no exterior.
Para criarmos

um

automóvel,

ou

qualquer outro

produto. as primeiras perguntas que devemos fazer são: quem
é o consumidor? o que ele espera de nós? o que
para ele?

(adaptado

das

idealizamos

palavras de Hans Muth). A partir
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daí, saberemos o que é o automóvel e o que
seu futuro

ele

fará

pelo

proprietário. Se conseguirmos uma resposta sin-

gela e cristalina para

essas

perguntas,

talvez

tenhamos

captado a sua essência.
Segundo Clark/Fujimoto (p.109) , um conceito bemelaborado deve englobar as seguintes dimensões: o que o produto faz (seu aspecto dinâmico, em termos

de

e

desempenho

funções), o que o produto é (o aspecto estático, sua configuração e seus componentes tecnológicos), a quem o

produto

serve ( a personalidade dos consumidores) e o que o produto
significa para

os

consumidores

a

personalidade

do

produto). À medida que aumenta o número de proprietários de
veículos e acumula-se a experiência motorizada, mais e mais
pessoas tornam-se conscientes dos

aspectos

dinàmicos

dos

automóveis, que vão além da simples locomoção de um ponto a
outro. Para

isso, também têm contribuído a difusão das pu-

blicações especializadas e o crescente interesse pelos

es-

portes motorizados.
Um exemplo

de

conceito que expressa com clareza

essa situação é a imagem, utilizada pelos

57

americanos,

dos

automóveis"pocket-rocket", segundo menção de Clark/Fu,j imoto.
São versões esportivas de modelos compactos e relativamente
acessíveis. Utilizam motores pequenos mas de alta

eficiên-

cia. Geralmente com quatro cilindros, contam frequentemente
com recursos como injeção eletrônica multi-point computadorizada, cabeçote

de

duplo comando e válvulas múltiplas. O

pequeno porte e as soluções adotadas a nfvel de
direção e

freios, os tornam extremamente ágeis e ligeiros.

Apresentam um estilo atraente e transmitem
juventude, descontração

expressivas

a

sensação

de

e vitalidade. Embora mais caros do

gue as versões originais das quais
acesso de

suspensão,

parcelas

derivaram,

permitem

o

da população motorizada a

padrões incomuns de comportamento dinâmico,

esportividade,

dirigibilidade, prazer de dirigir e alto desempenho. Alguns
modelos brasileiros relativamente próximos a essa categoria
são o

Gol GTi, o Kadett GSi, o Escort XR-3, o Fiat 1.6 R e

o Voyage 1. 8.
A imagem do "foguete de bolso" é muito feliz porque reúne e sugere todas as dimensões
conceito bem

elaborado:

e

atributos

de

um

1) aspecto dinâmico C velocidade,
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agilidade, aceleração, etc.), 2) aspecto estático (
tamanho, configuração

técnica),

3)

forma,

personalidade do pro-

prietário ( dinamismo, juventude, energia), 4) personalidade do carro (descontração,

precisão,

custo

relativamente

acessível,etc.). Tal tipo de conceito presta-se como poderoso condutor

a todo o processo de desenvolvimento do produ-

to.
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4.3. A integridade do produto

Para entendermos a criação de um novo veículo devemos perceber que existem duas grandes fases em
volvimento: a

seu

desen-

concepção e a execução do projeto. A concep-

ção é a criação e desenvolvimento do conceito do produto. A
execução são todas as demais etapas do processo
volvimento -

de

desen-

estilo, engenharia, prot6tipo, produção e co-

mercialização - que visam transformar a idéia

abstrata

em

um produto concreto e levá-lo às mãos do consumidor.
A preservação do conceito inicial ao longo de toda
a execução é um tarefa especialmente delicada, pois é muito
comum a sua perda ao longo do processo, isto é, a quebra da
sua integridade.
Clark e Fujimoto ressaltam a importância da integridade do produto(p.108). A integridade assume dois aspectos. A integridade interna refere-se à

coerência

entre as

funções do produto e a sua estrutura. Partes que se ajustam
perfeitamente, componentes

que se combinam e funcionam bem

.i untos. Uma disposição f i sica gue maximize o espaço dispon ível. A nível organizacional, significa atingir um bom nivel
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de entrosamento e coordenação entre os diversos departamentos envolvidos e também com os fornecedores, distribuidores
e clientes.
A integração

externa

é

a

consistência entre a

performance do produto ( performance entendida, nesse caso,
em sentido amplo como o desempenho de suas
expectativas do

funções)

é

as

consumidor. É a tarefa isolada mais impor-

tante do processo de desenvolvimento, segundo
Apesar disso

e

uma

os

autores.

área ainda bastante sub-explorada. Se

podemos afirmar que a integração interna deve operar durante a execução do projeto, a integração externa deve
no momento

em

surgir

que nasce o conceito e acompanhá-lo durante

toda a sua gestação. Integração externa significa ajuste

e

harmonização da filosofia e dos detalhes do projeto aos sonhos, necessidades

e desejos do cliente. Na realidade, ge-

rar um conceito distinto e dotado de integridade é

o

pri-

meiro e grande passo. Difundí'-lo ao longo de rascunhos, desenhos, planos,

prot6tipos,

especificações e, finalmente,

no produto final é o âmago do trabalho a ser realizado.
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experi~ncia

4.4. A aquisição de uma

Quem compra um
comprando um

objeto

automóvel não

está

simplesmente

chamado automóvel. Na realidade, está

adquirindo a experiência de um automóvel (Clark e

Fujimoto

p.109).

Os produtos

normalmente

são

objetos tang{veis.

Você pode vê-los, tocá-los, usá-los. Todavia o processo

de

desenvolvimento de produtos começa com um fluxo de informa9Ões. As informa9ões são tão ou mais importantes que os materiais que compõe

o

produto. Um automóvel nasce como uma

idéia e, progressivamente, vai assumindo formas

mais

con-

cretas e detalhadas: projetos, croquis, desenhos, maquetes,
protótipos, até

o veículo finalmente sair da linha de mon-

tagem. Quando este chega as mãos de seu novo e provavelmente feliz proprietário, converte-se num novo fluxo de informa9ões.
Senão, vejamos. Sentado ao volante,
recebe uma

série

sensa9ão

motorista

de mensagens a respeito do desempenho do

veículo. Algumas mensagens são
carro: a

o

diretamente

enviadas

pelo

de acelera9ão, a resposta do sistema de
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direção, a sonoridade do motor, o trabalho das

suspensões,

o som do fechamento da porta. Outros são indiretos: o olhar
das pessoas quando o carro passa, os comentários dos passageiros, as lembranças da campanha publicitária promovendo o
veiculo. Em essência, portanto, o consumidor está consumindo a experiência do produto, a emocão que o

produto gera,

e não o produto em si. Essa experiência é decorrente de uma
convivência com o automóvel, no trabalho, nas compras e no
lazer. Momentos vividos solitariamente ou junto a familiares e amigos.
Desenvolver essa experiência - e o automóvel
virá a

incorporá-la

começa com o conceito. Um conceito

poderoso delineia as funções básicas do carro, as
ras e

as

gue

estrutu-

mensagens gue atrairão e deixarão satisfeitas as

pessoas.
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4.5. Estudo de caso: Mazda Miata

A visão do conceito de um produto pode surgir sob
diversas formas:

uma palavra, uma frase, uma imagem ou uma

idéia.
Para melhor

compreensão,

estudaremos um caso. O

Mazda Miata MX-5 foi um dos primeiros automóveis projetados
segundo essa nova abordagem de desenvolvimento enfocando
emoç"ào. É

a

um pequeno e atraente carro esporte conversível,

de dois lugares, para ser dirigido com o rosto ao ar-livre.

É leve, àgil e rápido. É dotado
sistema de

de

assentos

envolventes,

direção preciso, alavanca de câmbio curta e rá-

pida e escapamento de sonoridade exuberante. Foi lançado em
1989 e, desde então, tem sido elogiado e imensamente

apre-

ciado por compradores e pela imprensa especializada (Lindamood, p. 71).
O objetivo

do conceito do Miata é captar a magia

e o prazer emocional de se dirigir um carro esporte. O conceito combina a tecnologia moderna com um estilo nostálgico
que, embora avançado, ao mesmo tempo evoca a
e a

classe

personalidade

dos conversíveis ingleses da década de 60. Num
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automóvel esporte, o importante não é somente a velocidade,
mas a satisfação de olhar para o automóvel e de sentí-lo ao
volante. Essa inter-relação entre homem e máquina é o ob,jetivo de seu conceito. Olhos, ouvidos, tato e olfato -

tudo

deve proporcionar uma sensação bela e agradável.
O perfil

dos compradores do Miata é surpreenden-

temente amplo, principalmente no gue tange à idade. Mas todos têm em comum o estilo de vida individualista (
sentido), o

no

bom

espírito empreendedor, a personalidade forte e

a preocupação com o prazer, a diversão e a moda, sem deixar
de lado as suas responsabilidades. Temos o grupo
soas com

idade

das

pes-

acima dos quarenta anos, que muitas vezes,

realmente possuíram um carro esporte na década de 60, quando estavam na faculdade, por

exemplo.

Agora

seus

filhos

cresceram e eles têm guardado, dentro de si, um carinho especial pelas lembranças desses carros que um dia possuíram,
pelas experiências

que tiveram e desejam reviver esses mo-

mentos. Existem as pessoas na faixa dos trinta, que, quando
estavam prontas para comprar um carro esporte, já
nham mais

boas

não

ti-

opções. E, finalmente, o grupo dos jovens,
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gue cresceram num mundo onde praticamente não existiam carros esporte de verdade e, portanto, esse tipo de

automóvel

é totalmente novo para eles. É algo tão diferente e ao mesmo tempo

tão

atraente gue muitos não conseguem resistir à

tentação de experimentá-lo.
De maneira geral, os adultos sào bastante exigentes em relação à moda e possuem opiniões bem formadas, filosofias pessoais bem definidas a respeito
suas profissões. O seu desafio é

de

expressar a

suas

vidas e

sua persona-

lidade e não se importam com a própria idade. Os jovens gostam de correr e apreciam sobretudo o carisma de um conversível. São extrovertidos e, se encontram uma bela garota, não
hesitam em "puxar papo".
A Mazda compôs o conceito de um automóvel
te, "puro-sangue",

espor-

tomou cada palavra, cada caracterísca e

cada emoção associada e colocou-os no papel, sob

o

título

"unidade entre o cavaleiro e seu cavalo". Esse esquema tipo
"espinha de

peixe"

(Ishikawa) nunca havia sido usado pela

Mazda na área de projeto de um

novo

p. 73-75).
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automóvel (Lindamood,

A imagem central foi dividida em seis áreas básicas do

esquema, rotuladas "controle (handling), desempenho

ao volante, toque, percepção visual, percepçào
sensação direta

de

acústica

e

frenagem." Cada uma dessas áreas gerou

listas mais específicas de características. "Motor dianteiro, tração traseira, resposta adequada da direçào, rosto ao
vento" referem-se ao "desempenho ao volante". "Perfil
xo, saliência

bai-

no capô, tomada de ar no parachoque diantei-

ro, escapamento, rodas de alumínio, ponteiro preciso de velocímetro, aparência funcional do motor, design
de instrumentos"

do

painel

foram listados como necessários ao ítem

"aparência". "Curso do pedal, ausência

de

folgas",

foram

identificados como elementos importantes a uma sensação integrada entre

o

condutor

e

o carro.

Três palavras procuravam ainda definir a personalidade do conceito: direto, preciso (tight) e comunicativo.
Idéias que deveriam permear todas as fases do desenvolvimento do automóve 1.
Tentou-se expressar todas as idéias
de modo

em

palavras

que houvesse um ob,jetivo claro para todos os enge-
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nheiros de desenvolvimento. A tarefa específica de cada engenheiro é a de encontrar a resposta certa para

cada

ima-

gem.
Daremos, a seguir,

alguns

exemplos

de solucões

técnicas dadas em resposta aos objetivos do conceito:
Imagem: a unidade entre o homem e o cavalo.
Respostas específicas:
- Um

quadro

de

alum í. nio

para

o trem de força

(motor+ transmissão), que conectao motor de quatro cilindros, 1.6, duplo comando, 16 válvulas e
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cavalos

e

o

câmbio de cinco marchas à transmissão final. Esse quadro do
trem de força é ligado a semi-quadros por meio de apoios de
borracha. O

resultado

é uma sensação de grande solidez na

resposta do motor e minimização das vibrações.
- Suspensão independente por braços

triangulares

(double wishbone) em todas as quatro rodas, para um comportamento superior

em

curvas e controle de movimentos brus-

coa.
- Freios a disco nas quatro rodas com ABS.
- Sistema de direção do tipo pinhão e cremalheira
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com razão

18 por um, uma das melhores em termos de respos-

tas e satisfação.
- Distribuição
dianteiro/traseiro e respostas

peso

de

52/48

por

cento

implica maior estabilidade, agilidade

r~pidas

aos comandos.

- O som do sistema de exaustão do motor foi escolhido após o estudo de mais de cem possíveis
engenheiros chegaram

a

soluções.

Os

caminhar, de gravador em punho, na

coleta dos sons emitidos por diversos automóveis com

sono-

ridades consideradas agradáveis.
- Peso reduzido, da ordem de 900 kg, obtido com o
uso de

componentes como o capô de alumínio, parachogues de

resina, escapamento em aço inox, bateria tipo
- Câmbio

de

motocicleta.

cinco marchas com movimentos firmes

de apenas 4,5 em de curso, crítico para respostas rápidas e
precisas e para a sensação de potência e comando.
- Detalhes: ligeiro abaixamento das portas, suficiente para permitir ao condutor apoiar confortavelmente os
cotovelos; lubrificação do mancal do ponteiro do contagiros
com óleo leve, para que ele fique balançando,
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sugerindo

a

agilidade do

carro;

uma

guia de borracha dura para dar à

alavanca de mudanças a sólida sensação do engate de um

ri-

fle.
Objetivos claros
dos. Cada mecanismo

foi

produzem resultados bem definiprojetado

tendo em vista o prazer de dirigir.
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integrado ao conceito,

4.6. O exemplo ocidental

O Jaguar talvez se,ja um modelo quase perfeito de conceito.
Imaginemos um pouco o animal jaguar. Um grande e belo felino das

sul-americanas. É um animal muito forte,

florestas

poderoso, majestoso e, ao mesmo tempo,

extremamente

belo,

ágil e gracioso. Uma inspiração perfeita para um grande automóvel. Analisando

mais profundamente, percebemos que, na

realidade, ele simboliza muito mais do que o ideal
máquina. Na

realidade

de

uma

é a síntese de um ideal humano. Re-

presenta a própria essência do gentleman britânico. Na cultura britânica, o perfeito cavalheiro é um homem
de modos

elegantes,

que,

refinado,

por outro lado, tem uma firme e

pertinaz força de vontade. Seu esforço jamais perde a
postura e

suas

palavr·as

e

atitudes s'ão de uma precisão,

clareza, simplicidade e elegância exemplares. Algumas
ses exemplificam

melhor:

com-

"gentle

deed" (gentil nos modos, resoluto em

in

fra-

manner, resolute in
ação),

"grace

under

pressure" (elegância em circunstâncias adversas).
Assim, uma

pessoa que trabalhe na empresa Jaguar

tem uma percepção clara, baseada nessa imagem, na
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história

e nas tradições da companhia, de como deve ser um carro Jaguar, sem a necessidade de imitar os concorrentes. O modelo
XJ12, ainda

em

produção,

é considerado um dos mais belos

automóveis de quatro portas ,já fabricados,
obra-prima. Apesar

uma

verdadeira

do estilo ter mais de vinte anos, ainda

é atual, aparentemente infenso à ação do tempo, sendo admirado inclusive por muitas empresas aparentemente concorrentes, como os poderosos alemães Mercedes-Benz, BMW e Audi. O
chefe de design Hartmut Warkuss da Audi chegou a afirmar gue
a melhor producão estilística existente ainda é o Jaguar XJ
12. O seu possante motor V-12, apesar de remontar a mais de
vinte anos,

ainda é um

modelo

de

suavidade, silêncio e

força. Mercedes e BMW admitem abertamente que buscaram inspiração no motor Jaguar para a criação de suas recente unidades de força de doze cilindros.
Um outro caso interessante é o Aston Martin.

Em-

bora seja uma imagem posterior às origens da empresa, o automóvel esportivo

inglês

ficou conhecido como "o carro de

James Bond". Na realidade, os

produtores

do

filme

"Gold

Finger" , na década de 60, buscavam um automóvel gue combi-
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nasse

perfeitamente

optaram pelo

com a

elegante

personalidade

de James Bond e

carro-esporte britânico. Desde en-

tão, as imagens de ambos encontram-se intimamente
Por sinal, nos últimos filmes da série, o

ligadas.

personage~

volta

a usar o carro Aston Martin. Os modelos são produzidos artesanalmente a

uma

razão

da ordem de quatrocentas unidades

anuais. São todos fabricados à mão. A carroceria, por exemplo, é formada a martelo com chapas de alumínio
co. Cada

motor

é

montado por uma única pessoa e leva uma

plaqueta metálica com o nome do montador. Um
embora seja

um

aeronáuti-

carro-esporte

Aston

Martin

igualmente possante e veloz

possui um caráter bem distinto de concorrentes como as Ferraria e Porches. Apesar de toda a sua capacidade
são tão confortáveis

dinâmica,

e luxuosos como os melhores sedans de

prestígio ( Rolls-Royce, Mercedes-Benz,etc.). Seu luxo
terior está

na

in-

beleza e eleg&ncia, na gualidade dos mate-

riais (couro Connoly, madeira nogueira importada da Itália,
etc.), no cuidado e esmero da montagem; e náo na ostentação
e no excesso de equipamentos.
Podemos ainda mencionar o "cavalo rampante", céle-
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bre brasão

da

Ferrari italiana. Haveria melhor maneira de

simbolizar o mais "puro-sangue" dos automóveis
fogoso e

indomável
A frase

menagem

e

é

gue

um

cavalo de raça?
"the silent sports car", criada em

referência

Rolls-Royce

do

aos

"whatsoever

Bentley ingleses. O

ho-

slogan da

is rightly done,however humble

is noble" ("tudo aquilo que é bem-feito, mesmo com

humilde,

é nobre").
A estatueta

"The Spirit of Ectasy"

do :E:xtase"), que adorna a grade dos

("O Espírito

Rolls-Royce é talvez a

mais atraente e famosa mascote de carros do mundo.
senhada por Charles R. Sykes e adorna os
1911. Também conhecida como

Rolls-Royce desde

"Silver Lady", é

uma garota voando e sintetiza o

Foi de-

espírito

o

modelo de

do Rolls-Royce -

velocidade, silêncio com ausência de vibrações, o misterioso envolvimento de

grande energia, um lindo ser vivente de

suprema graça, o fluir de um barco a vela. Tal é o esp(rito
de um Rolls-Royce e essa combinação de

virtudes

é

o

que

Charles Sykes expressou admiravelmente na pequena e graciosa garota que protege magicamente cada
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Rolls-Royce. Quando

Sykes desenhou a "graceful little goddess" ("pequena e graciosa deusa"), tinha em mente o "espirito do êxtase", revelado no frescor do ar e na musicalidade do
ante. (

seu

véu flutu-

"The Story of Rolls-Royce and Bentley Motor Cars",

p. 26 ) .
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4. 7. Em suma ...

Portanto, a diferença entre a abordagem de desenvolvimento do conceito do produto que estamos estudando e a
tradicional é a seguinte:
Lembramos

gue, conforme Clark e Fujimoto, um con

ceito completo de produto apresenta pelo menos guatro dimen
sões:
a) A dimensão estática (sua configuração física e
caracterlsticas técnicas);
b) A

dimensão

dinâmica (desempenho de suas fun-

ções;
c) A personalidade do produto;
d) A personalidade do cliente.
Um

conceito

das essas dimensões

bem

de

elaborado

deve abarcar

to-

forma integrada e coerente.

Ocorre gue a indústria geralmente têm dado ênfase aos aspectos mais palpáveis e mensuráveis do conceito do
produto, isto é, aos ítens a) e b).

Os

dois

últimos

as-

pectos ainda se encontram bastante sub-explorados.
A diferença

da

abordagem emocional na concepção
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do produto está não só na integração
mas também

no

dos

guatro

fatores,

fato de gue a ênfase recai ,justamente sobre

os ítens ligados ao subjetivo e ao intangível, a personalidade do cliente e a personalidade do produto. As
dinâmica e

estática

dimensões

do produto são decorrentes daquelas e

devem responder em harmonia a elas.

O conceito é a síntese de uma filosofia do produto e da própria empresa. Na realidade, é mais do
É a expressão, a cristalização da visão de

que isso.

mundo

das pró-

prias pessoas que o criaram. Assim o nível de excelência do
conceito depende da profundidade e da sabedoria, do modo de
viver, de sentir e de pensar dos seus criadores. A
o espelho da alma do artista.
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obra

é

CONCLUSÃO

"Hold on to your dreams and never let anyone take
them away. Never give up."
Kevin Costner

"La machine elle-même, plus elle se
,plus elle

s . . efface

perfectionne

derriere son rôle. Il semble que tout

1 'effort industriel de 1 ·'homme, tous se calcula," toutes ses
nuits de veille sur les épures, n'aboutissent, comme signes
visibles, qu . . à

la

seule

simplicité,

comm

s'il

fallait

l'experience de plusiers genérations pour dégager peu à peu
la courbe

d/une

collone,

d'une

carene, ou d'un fuselage

d'avion, jusgu . . à leur rendre la pureté
courbe d'un

élémentaire

de

sein ou ct·'une épaule. ll semble que le travail

des ingénieurs, des dessinateurs, des calculateurs
reau d'études

du

d,.équilibrer

cette

aile,

q on ne la remarque plus, jusgu'à ce g . . il n'y a

plus une aile acrochée à une fuselage, mais une forme
faitement épanouie,

enfin

qualité que

celle

du

par-

dégagée de sa gangue, une sorte

d'ensemble spontané, mysterieusement lié,
poeme.

et

de

la

même

11 semble que la perfection

soit atteinte non guand il n/y a plus rien à ajouter,
guand il

bu-

ne soit ainsi, en apparence, que de polir et

d'effacer, d'alléger se racord,
jusqu . . à ce

la

mais

n'ya plus rien à retrancher. Au térme de son évo-

lution, la machine se dissimule."
Antoine Saint-Exúpery
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Recapitulemos um pouco o conteúdo

desta monogra-

fia.
O pr6logo deste trabalho foi a introdução do

te-

ma, onde demos a pincelada inicial do que seria abordado, a
concepção fundamentada

na

dimensão

emocional e subjetiva

como elemento-chave na criação de produtos atraentes e
dutores. Mostramos

a

importância

se-

dessa nova dimensão dos

produtos, pois os fatores físico-tecnol6gicos estão rapidamente deixando de ser elementos distintivos para os concorrentes em muitos mercados. O que existe, cada vez mais é
uniformidade tecnol6gica

a

e não a distinção. Assim, o fator

de vantagem competitiva passa a ser o caráter, a personalidade, o estilo de vida embutido em cada produto. Os

produ-

tos carismáticos e marcantes serão os mais desejados.
A seguir,

fizemos uma breve revis·ão bibliográfi-

ca, percorrendo a literatura de marketing em relação ao tema do desenvolvimento de produtos. A nossa constataçào

foi

a de que o tema da concepção dos produtos encontra-se pouco
explorado

pela

literatura tradicional de marketing. É uma

área nova ainda por ser desenvolvida. Procuramos, nesta mo-
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nografia, dar a nossa contribuicão para facilitar esse processo.
Ap6s, estudamos o Kansei como um mudança na consciência das pessoas em relação ao seu papel no mundo e ao relacionamento com o ambiente e os com seus semelhantes. Essa
mudança se processa no ser, no viver, no pensar e no sentir
·das pessoas e parece estar gradativa e sutilmente

afetando

as pessoas do mundo inteiro, mesmo no Terceiro Mundo, embora isso

se,ja mais visível a ni'vel de países desenvolvidos,

pelas condições mais favoráveis. As pessoas, uma vez satisfeitas suas necessidades básicas e vivendo em
bundância de

relativa

a-

bens materias, interessam-se mais nitidamente

pelos valores emocionais, sensíveis e "espirituais" da

vi-

da. Paradoxalmente, a descoberta de que os mais diversos recursos não são infinitos e, mui to pelo contrário, escassos e.
limitados, passa a exigir uma maior inteligência e eficiência nessa

busca do refinamento. A arte está em fazer gran-

des realizações com poucos recursos.
essa mudança

Logo

percebemos

que

de valores afeta profundamente também os nos-

sos objetos do dia-a-dia e a maneira como eles
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serão

ava-

liados. A

busca

da emoção, da sensibilidade e da harmonia

no cotidiano exige uma mudança no enfoque do desenvolvimento de produtos. O fator tecnológico deixa de ser
ponderante e

tão

pre-

o enfoque passa para o fator humano, subjeti-

vo, emocional, e artistico do produto.
No capítulo quatro, abordamos mais especificamente a concepção do produto,

pela

ótica

da Engenharia Emo-

cional. Verificamos que um conceito completo apresenta quatro facetas: o aspecto estático, o aspecto dinâmico, a personalidade do

cliente e a personalidade do produto. Um bom

conceito assimila e integra todas essas faces num tudo coerente, harmônico e único. O conceito é, antes de mais nada,
a síntese de uma filosofia, de uma visão original n·ão só do
produto como do ser humano em si. Daí
criação de

ser

tão

difícil

a

um conceito realmente poderoso, capaz de supor-

tar o desafio do tempo e do espaço. Para poder
mente entendido

ser

clara-

por todas as pessoas envolvidas na criação

do produto, ele ainda deve assumir uma forma que seja

com-

preensível e clara. Os japoneses estão tentando fazer o uso
de recursos como palavras, frases,
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poemas

ou

figuras que

expressem

com simplicidade essa imagem sub,jetiva.
Uma imagem singela e cristalina geralmente é obti-

da apenas ap6s muitos anos de experiência, reflexão e esforco criativo.
Ao longo deste trabalho, ficou evidente a necessidade de que um novo corpo de conhecimentos seja desenvolvido
na área do Marketing, procurando sistematizar e

facilitar a

integracão dos aspectos emocional e tecnol6gico no desenvolvimento do conceito dos novos produtos, pois,
fator diferencial, daqui para a frente.
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esse

será

o

Suges~ão

para pesquisas futuras
O automóvel, como qualquer outro objeto produzido

pelo engenho humano, é um produto da cultura e traz, em seu
bojo, traços do temperamento, dos ideais e das idiossincrasias das pessoas que o fizeram. Para futuras pesquisas, sugerimos um

estudo

mais

aprofundado das relações entre os

produtos e a personalidade e cultura das pessoas,
presas e

das

em-

dos países criadores. Seria extremamente interes-

sante determinar o mecanismo do processo
culturais das

como

os

padrões

pessoas s'ào incorporados ao caráter dos pro-

dutos por elas criados e como o perfil psicológico e social
delas se reflete nesses mesmos objetos. Esse

esclarecimen-

to, assim como a busca de uma melhor compreensão do próprio
ser humano, contribuirão grandemente para um enriquecimento
da qualidade de vida das pessoas.
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Seria o amor o fio condutor?

Certa vez, um designer da Toyota perguntou ao célebre estilista

francês André Courrége gual era a essência

do espírito do design e do
Courrége respondeu

onde

essas

idéias

provinham.

imediatamente, "elas provém do amor aos

seres humanos". Ele explicou que, muito frequentemente,
projetistas tendem

a

esquecer quão importante é o simples

amor, perdendo-se em formas e cores.
primeiro em

formas,

os

Se

o

criador

pensa

a clara idéia gue define, incorpora, o

futuro - a obra-prima - não surge. O projeto e seus

produ-

tos são uma forma viva de arte; elas derivam da arte de viver.

Temos a certeza de que, no momento em que os projetistas, engenheiros

e

homens de marketing compreenderem

em profundidade a natureza humana e
mente à

dedicarem-se

sincera-

tarefa de criar produtos que toquem essa natureza,

o desenvolvimento de produtos deixará de ser apenas uma tarefa e se tornará uma arte.
Criar um autom6vel não é muito diferente
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de

es-

\

crever um

poema ou uma carta de amor. a sedução, a arte de

atrair e conquistar as pessoas, só
verdadeiramente genuíno

acontece

quando

se

e original. A falsidade e a imita-

ção são facilmente desmascaradas. As pessoas fariam bem
retomar alguns

dos

é

em

valores mais simples da adolescência e

da .juventude. O idealismo, a sinceridade e a capacidade

de

se impressionar, de se emocionar e de se apaixonar.

.,
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