
 
 

 

 

Universidade de Brasília 

IE – Departamento de Estatística 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE CONJUNTA APLICADA AO MARKETING 

 

 

 

Vanessa Silva Resende 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília – DF 

2014 



 

VANESSA SILVA RESENDE 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE CONJUNTA APLICADA AO MARKETING 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Departamento de 

Estatística como requisito parcial para obtenção 

do grau de bacharel em Estatística. 

 

Orientador: Prof.º Eduardo Yoshio Nakano 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília – DF 

2014 



 

VANESSA SILVA RESENDE 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE CONJUNTA APLICADA AO MARKETING 

 

Data da aprovação:____ de ____ de 2014. 

 

 

________________________________________________________ 

Prof.º Eduardo Yoshio Nakano, Orientador. 

________________________________________________________ 

Prof.º Antônio Eduardo Gomes, EST/ UnB. 

________________________________________________________ 

Prof.º Lucio José Vivaldi, EST/ UnB.  

 

 

 

 

Brasília – DF 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha família, em especial, aos meus 

pais, minha irmã e meu irmão, pelo apoio incondicional. E ao 

Felipe, pela paciência e companheirismo. 



 

Agradecimentos 

 Agradeço primeiramente a Deus por sempre iluminar meu caminho e por me 

ajudar a superar todas as dificuldades. 

 Aos meus pais, pelo apoio incondicional, pelo incentivo, pelos valores por eles 

passados a mim e por sempre investirem na minha educação. 

 Ao Felipe, pelo companheirismo, pelo apoio durante toda esta etapa da minha 

vida, pela paciência, e pelo incentivo. 

 Ao professor Eduardo Yoshio Nakano pela orientação, dedicação e pelos 

ensinamentos passados. 

 Aos demais professores e funcionários do Departamento de Estatística da 

Universidade de Brasília, bem como a todos meus amigos e colegas, pelo apoio e incentivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumo 

 Um dos objetos de estudo do Marketing é a análise de preferência dos 

consumidores e o processo de tomada de decisão no momento da utilização de um serviço ou 

compra de um determinado produto. Um estudo bem feito da estrutura de preferência do 

consumidor pode trazer diversas vantagens às empresas. Como por exemplo, a fidelização do 

consumidor com a marca ou empresa, o que representa uma vantagem competitiva no 

mercado. 

 A fim de auxiliar os profissionais da área de Marketing a entender a estrutura de 

preferência do consumidor, e a enriquecer os estudos de Marketing, utiliza-se a técnica 

estatística conhecida como análise conjunta. Esta técnica pode ser usada quando se deseja, por 

exemplo, aperfeiçoar um produto já existente e criar novos produtos mais competitivos no 

mercado. Através da análise conjunta pode-se identificar os fatores de maior influência na 

decisão de compra ou aquisição de um serviço. O impacto de cada fator na preferência do 

consumidor é chamado de Importância relativa. 

 A análise conjunta possui três modelos: modelo baseado em postos, modelo 

baseado em escolha, e o enfoque deste trabalho: modelo baseado em notas. Estes três modelos 

diferenciam-se pela forma como o respondente avalia os produtos/tratamentos, e pelas 

técnicas estatísticas utilizadas para estimar as utilidades parciais, utilidades totais e, a 

importância relativa.  

 Neste trabalho é apresentada a metodologia do modelo baseado em notas, 

supondo-se que as notas atribuídas pelos respondentes seguem distribuição Normal, e é 

desenvolvida uma nova metodologia para a estimação das utilidades parciais, utilidades totais 

e, importância relativa para o modelo cujas notas seguem distribuição Beta. No primeiro caso 

é utilizada a regressão linear múltipla, e no último, a regressão Beta. E por fim, se comparam 

os dois modelos desenvolvidos. 

 

Palavras-chave: Marketing, análise conjunta, importância relativa, regressão linear múltipla, 

regressão Beta. 
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1. Introdução 

A Análise Conjunta, desde meados de 1970, tem se destacado como um método 

que retrata de forma realista decisões de consumidores (Hair Jr, 2005). Este destaque se deu 

devido ao desenvolvimento de programas de computador que realizavam desde a geração de 

combinações de valores de variáveis independentes até a criação de simuladores, que seriam 

usados para prever as escolhas dos consumidores.  

Segundo Hair Jr. (2005), “a análise conjunta é uma técnica multivariada usada 

especificamente para entender como os respondentes desenvolvem preferências por quaisquer 

tipos de objetos (produtos, serviços ou ideias)”. Este método tem como base a premissa de 

que os consumidores avaliam o valor de um objeto fazendo uma combinação das quantias 

separadas de valor fornecidas por cada atributo. Ou seja, diversas vezes as estimativas das 

preferências dos consumidores são melhores quando julgadas por uma combinação de 

atributos/fatores.  

O planejamento de experimentos e a análise conjunta se diferenciam, segundo 

Hair Jr. (2005), no seguinte aspecto: no planejamento de experimentos necessita-se de um 

grande número de respondentes e só se faz comparações entre grupos. Entretanto, na análise 

conjunta pode ser aplicada a um único respondente ou a um grupo de respondentes, bem 

como fornecer uma perspectiva não só das preferências para um atributo como também para 

os níveis do mesmo.  

A análise da preferência dos consumidores e o processo de tomada de decisão no 

momento da compra de um produto ou utilização de um serviço é um objeto de estudo do 

marketing, visto que o conhecimento das preferências dos consumidores pode resultar em 

vantagens no mercado. Portanto, é de suma importância para as empresas enriquecer seus 

estudos de mercado baseando-se em análise de dados, como por exemplo, regressão múltipla, 

análise de correlação, modelos de planejamento de experimentos, entre outras técnicas. 

(Pretto & Artes, 2009).  

A análise conjunta surge, então, como mais uma técnica para enriquecer os 

estudos do marketing e para auxiliar os profissionais da área a entender a estrutura de 

preferência do consumidor. Ao identificar os fatores de maior influência no processo de 

decisão de compra do consumidor, esta técnica auxilia no momento de se elaborar um 

produto, analisar os produtos já existentes no mercado a fim de aperfeiçoá-los, saber as 
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vantagens e desvantagens em relação a empresas concorrentes, a fim de torná-los mais 

competitivos no mercado. 

Nesta primeira parte deste trabalho será feita uma revisão dos três modelos da 

análise conjunta, o modelo baseado em postos, modelo baseado em escolha e o modelo 

baseado em notas, sendo este último o enfoque deste trabalho. Cujas diferenças entre esses 

modelos são as formas como os respondentes avaliam os produtos/tratamentos. No primeiro 

modelo, o respondente ordena os tratamentos apresentados de acordo com sua preferência, no 

modelo baseado em escolha o respondente escolhe o produto/tratamento de sua maior 

preferência, e por fim, no modelo baseado em notas os respondentes atribuem uma nota para 

cada tratamento apresentado. Considera-se como tratamento/produto a combinação dos 

fatores e os níveis de seus fatores. 

 Para o modelo baseado em notas e em postos serão estimados as utilidades 

parciais e importância relativa, já para o modelo baseado em escolha serão estimados os 

parâmetros (utilidades parciais) e a razão de escolha. É importante ressaltar que para cada 

modelo técnicas estatísticas distintas são utilizadas para a estimação dos parâmetros. No 

primeiro modelo utilizam-se modelos de regressão múltipla, no baseado em postos é utilizada 

uma forma modificada da ANOVA, para dados ordinais; e o modelo baseado em escolhas 

utiliza o modelo de regressão logística multinomial. 

 Além da revisão dos modelos baseados em escolha e em postos, será estudado o 

modelo baseado em notas, supondo-se que as notas seguem distribuição Normal. Na segunda 

parte, será proposto um novo modelo baseado em notas supondo-se que as notas seguem uma 

distribuição Beta, estimando-se os parâmetros e a importância relativa. E por fim, será feita 

uma comparação entre os dois modelos, supondo-se normalidade e supondo-se distribuição 

Beta. 
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2. Objetivos 

2.1     Objetivo geral 

  Este trabalho tem como objetivo geral estudar as técnicas de análise conjunta em 

estudos de marketing, bem como sua aplicação nesta área.  

2.2     Objetivo específico 

  Apresentar os principais modelos de análise conjunta: modelo baseado em postos, 

modelo baseado em notas, modelo baseado em escolhas. Entretanto, o enfoque será no 

modelo baseado em notas.  

  Estimar os parâmetros, a utilidade parcial, utilidade total e a importância relativa 

considerando-se o modelo baseado em notas, cuja variável dependente segue distribuição 

Normal. Aplicar esta metodologia a um banco de dados referente à produção de um 

celular. 

  Apresentar uma nova proposta para o modelo baseado em notas utilizando-se um 

modelo linear generalizado Beta. Estimar os parâmetros, a utilidade parcial, utilidade total 

e a importância relativa. E aplicar ao mesmo banco de dados referente à produção de um 

celular. E assim, fazer uma comparação entre as estimativas pelo primeiro modelo e pelo 

novo modelo proposto.  
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3. Referenciais teóricos  

3.1 Estrutura de preferência do consumidor 

É de suma importância conhecer os fatores que determinam a decisão de 

compra/aquisição ou não de um produto ou serviço por um consumidor, bem como a sua 

preferência por determinado produto. Entretanto, é difícil determinar separadamente as 

características de um produto que possuem maior influência na preferência do consumidor.  

Segundo Siqueira (2000),  

“Ao se decidir sobre a preferência sobre um determinado produto, o 

consumidor não considera característica a característica deste produto, mas o 

conjunto de características simultâneas que o produto possui. É uma decisão 
muitas vezes não consciente e de ser difícil de ser manifestada pelo decisor”.  

Portanto, o consumidor muitas vezes não leva em consideração cada atributo 

individualmente, e sim um conjunto de atributos. Observa-se, então, a importância de se 

utilizar a análise conjunta para a determinação da estrutura de preferência do consumidor, 

visto que é levado em consideração um conjunto de fatores e níveis de determinado produto 

ou serviço. 

É de grande importância para as empresas e para os profissionais do marketing ter 

o conhecimento da estrutura de preferência do consumidor.  Pois, desta forma poder-se-ia, por 

exemplo, lançar um produto com as características de maior preferência dos consumidores, 

bem como avaliar a posição de um produto já existente no mercado, e identificar as vantagens 

e desvantagens em relação aos concorrentes.  

A definição dos fatores e níveis a serem utilizados deve ser feita cuidadosamente, 

deve-se garantir que o pesquisador irá incluir os principais fatores e níveis. Deve-se incluir 

fatores e níveis positivos e negativos, visto que não se pode analisar um produto por apenas 

aspectos positivos. Em muitos casos, é praticamente impossível utilizar todas as combinações 

possíveis, visto que o respondente encontrará dificuldades para avaliar de forma fidedigna um 

número muito grande de tratamentos. 
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3.2 Terminologias 

Diversos termos relacionados ao marketing e a análise conjunta são utilizados 

neste presente trabalho, portanto é importante definirmos os principais termos utilizados.  

As terminologias utilizadas podem ser encontradas em Hair Jr. (2005) e Da Silva, 

et al. (2010). 

1) Consumidor, respondente: Correspondem às pessoas envolvidas no processo de 

avaliação dos tratamentos e que informam através de, por exemplo, questionários, 

sobre suas preferências. De modo geral, utiliza-se uma amostra aleatória dos 

consumidores.  

2) Efeitos principais: Corresponde ao efeito de cada fator sobre a variável 

dependente considerada no estudo.  

3) Estímulo: Conjunto de tratamentos apresentados aos respondentes a fim de se 

obter uma avaliação sobre o mesmo. Esta avaliação pode ser por meio da 

atribuição de uma nota, escolha, julgamento, avaliação, entre outros.  

4) Fator ou atributo: É a variável independente manipulada pelo pesquisador. 

Correspondem as características dos tratamentos. Esses podem ser quantitativos ou 

qualitativos (categóricos ordinais ou nominais). 

5) Importância relativa: é o impacto de cada fator na preferência do consumidor. 

6) Nível: Corresponde ao valor não métrico específico que descreve um atributo, 

quantificando-o ou qualificando-o. Ou seja, cada atributo possui dois ou mais 

níveis.  

7) Ortogonalidade: Corresponde a uma restrição matemática imposta para que os 

efeitos dos atributos sejam estimados de forma independente uns aos outros.  

8) Tratamentos ou produtos: Os tratamentos são os produtos, serviços ou conceitos, 

etc. Corresponde a combinação de um dos níveis de cada atributo.  

9) Utilidade parcial: É a estimativa da utilidade geral ou preferência associada a 

cada nível dos atributos ou fatores. 
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10) Utilidade total: Refere-se ao valor que o consumidor atribui ao tratamento. No 

caso do modelo baseado em notas, a utilidade total corresponde às notas estimadas 

atribuídas pelo respondente/consumidor a um determinado tratamento.  
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4. Análise conjunta 

4.1     Definição 

Diversos estudos já foram realizados sobre a análise conjunta, e várias definições 

podem ser empregadas. Para Hair Jr. (2005), a análise conjunta é uma técnica multivariada 

usada especificamente para entender como os respondentes desenvolvem preferências por 

qualquer tipo de objeto, sejam eles produtos, serviços ou ideias. Segundo Kotler (1995), a 

análise conjunta é uma técnica estatística multivariada pela qual as preferências dos 

consumidores por diferentes produtos são decompostas para determinar a função utilidade 

para cada atributo ou fator e sua importância relativa. Outro conceito é definido por Artes 

(1991), segundo ele: “Entende-se por análise de preferência (‘Conjoint analysis’), AP, 

processos que permitam obter e analisar, através da estimação de modelos, experimentos 

cujas variáveis respostas expressam preferências individuais.”. 

Portanto, por meio da análise conjunta consegue-se estimar modelos onde podem 

ser expressas as preferências individuais de um consumidor ou de um grupo de indivíduos. 

Entretanto, o enfoque deste trabalho é apenas a análise a nível desagregado, ou seja, cada 

respondente será modelado separadamente. 

 Pode-se mensurar não apenas o impacto dos atributos na preferência do 

consumidor, como também o impacto dos níveis de cada atributo. O impacto dos níveis de 

cada atributo na utilidade total pode ser mensurado através do cálculo das utilidades parciais. 

Estas são calculadas para cada fator avaliado, quanto maior a utilidade parcial maior será o 

impacto do nível e consequentemente do fator na utilidade total. A importância relativa nada 

mais é do que a conversão das utilidades parciais em uma escala comum, a fim de que se 

possam fazer comparações entre os respondentes (Matos, 2011). 

Análise conjunta possui três modelos para a preferência do consumidor: modelo 

baseado em postos, modelo baseado em notas e o modelo baseado em escolha. No caso do 

modelo baseado em postos, o respondente ao avaliar os tratamentos apresentados atribui uma 

ordenação para os tratamentos de acordo com sua preferência. No modelo baseado em notas, 

o respondente atribui uma nota a cada tratamento de acordo com sua preferência pela 

combinação dos níveis e fatores. No modelo baseado em escolha, o respondente escolhe 

dentre os tratamentos apresentados o de sua maior preferência. Posteriormente, será feita uma 
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revisão sobre os três modelos, entretanto o enfoque deste trabalho é o modelo baseado em 

notas. 

4.2     Vantagens e desvantagens da análise conjunta 

A utilização da análise conjunta possui várias vantagens em relação à utilização 

de outras técnicas estatísticas. Segundo Hair Jr. (2005), a análise conjunta é uma técnica que 

pode ser aplicada tanto a um único individuo como a um grupo dos mesmos e pode fornecer 

uma perspectiva não só para as preferências por um atributo/fator, mas também para a quantia 

do mesmo (níveis). Diferenciando-se assim da experimentação tradicional, visto que esta 

necessita de um grande número de respondentes e só se faz comparações entre grupos (Hair 

Jr., 2005). As estimativas feitas considerando-se que apenas um indivíduo faz a avaliação dos 

estímulos/tratamentos são correspondentes ao nível desagregado, neste caso os resultados dos 

modelos são analisados separadamente para cada indivíduo. Já o nível agregado refere-se a 

situação em que as estimativas são feitas considerando-se o grupo. (Matos, 2011) 

Outra vantagem da análise conjunta se dá ao fato de a mesma ser flexível e 

peculiar. Devido a essa flexibilidade esta técnica pode ser aplicada em praticamente todas as 

áreas nas quais decisões são estudadas (Hair Jr, 2005). Esta flexibilidade e singularidade, para 

Hair Jr. (2005), surgem a partir de três fatos que se seguem: 

1) Pode-se utilizar variáveis preditoras categóricas.  

2) Habilidade de poder acomodar tanto uma variável dependente métrica (escala 

intervalar ou razão) quanto não métrica (escala ordinal). 

3) Há suposições muito gerais sobre as relações de variáveis independentes com a 

variável dependente. 

Como já foi dito anteriormente, a análise conjunta é uma técnica estatística que 

estuda a estrutura de preferência dos consumidores. Em muitos estudos há a confirmação de 

que os resultados obtidos por meio da análise conjunta são mais confiáveis, detalhados e 

fáceis de interpretar do que outros métodos de pesquisa sobre as necessidades dos 

respondentes (Pullman & Moore, 1999; Kotri, 2006).  

Diferentemente de outras técnicas, como a análise de discriminante e muitas 

aplicações de regressão, a análise conjunta é conhecida como um modelo decomposicional, 

ou seja, as respostas individuais podem ser decompostas para estimar a relação de 
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dependência. (Hair Jr, 2005). Neste caso é necessário conhecer apenas a preferência geral do 

respondente para um estímulo para que se possa decompor o valor de cada atributo.  

Em relação às vantagens da análise conjunta para o marketing pode-se citar o 

conhecimento da estrutura de preferência do consumidor. A partir disso, pode-se desenvolver 

um produto com os atributos e níveis de maior preferência dos consumidores, a fim de se 

obter uma vantagem competitiva no mercado; além da segmentação de mercado. Segundo 

Matos (2011), se os respondentes com utilidades parciais semelhantes forem agrupados, pode-

se criar mercados-alvo, e assim direcionar melhor as estratégias de propaganda e a forma 

como abordar o público-alvo. Pode-se agrupar não só por utilidades parciais semelhantes, mas 

também por outras covariáveis como variáveis socioeconômicas.  

A análise conjunta possui algumas desvantagens, entre elas estão a dificuldade do 

delineamento, ou seja, em definir os atributos e níveis a serem avaliados; e o tempo longo 

para se responder o questionário e cansaço dos respondentes ao se utilizar uma grande 

quantidade de atributos e níveis.  O pesquisador, muitas vezes, encontra dificuldades em 

definir os atributos e seus níveis, visto que se deve garantir que os atributos mais importantes 

estejam incluídos na construção do estímulo, não apenas os fatores positivos, mas também 

negativo para se eliminar um possível viés. Além disso, os atributos e níveis devem ser 

capazes de serem colocados em prática, portanto, não devem ser difíceis de especificar (Hair 

Jr., 2005). A multicolinearidade fatorial é outro problema encontrado ao se fazer o 

delineamento, segundo Hair Jr. (2005), quando pelo menos dois fatores são correlacionados 

dois resultados podem se encontrados: 

1) Assim como na regressão, as estimativas dos parâmetros são afetadas.  

2) Criação de combinações inacreditáveis de pelo menos um fator. 

É importante ressaltar que a análise conjunta é invalidada quando se retira um 

atributo do modelo. Portanto, esta fase de definição dos fatores e seus níveis pode ser 

considerada a mais importante na construção de um estudo envolvendo a análise conjunta.  

4.3     Fases para um estudo em Análise Conjunta 

 Alguns passos para a condução de um estudo em análise conjunta já foram 

retratados anteriormente. Todas as sete fases que se seguem para o planejamento de um 

experimento de análise conjunta foram estabelecidas por Siqueira (2000).  
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4.3.1 Objetivos da análise conjunta 

Os dois objetivos do planejamento do experimento são: 

1) Definir as contribuições das variáveis preditoras e de seus valores para 

a determinação da preferência dos consumidores; 

2) Estabelecer um modelo válido das decisões do consumidor para a 

predição da preferência do consumidor. 

Durante esta fase o pesquisador deve assegurar que os fatores e níveis mais 

importantes estejam incluídos nos tratamentos, como já foi mencionado devem-se incluir 

fatores positivos e negativos.   

4.3.2 Planejamento de um experimento de análise conjunta 

Nesta fase o pesquisador deve determinar de que maneira os tratamentos devem 

ser construídos combinando-se os atributos e seus níveis e de que maneira deve ser 

apresentada aos respondentes. É definida a variável resposta aos estímulos apresentados. 

Como já foi dito é de extrema importância que o número de fatores e níveis seja razoável, 

pois o aumento do número dos mesmos afeta a confiabilidade dos resultados, a eficiência 

estatística e aumentam o número de parâmetros a serem estimados. Outro fator a ser levado 

em consideração é a multicolinearidade. Uma das maneiras de se eliminar este problema é 

criar um superfator que combine os dois fatores correlacionados. Se isto não for possível, 

deve-se eliminar um dos fatores.  

Para a coleta de dados é importante que o método de apresentação dos tratamentos 

empregado seja o mais adequado possível. Um dos métodos apresentados por Siqueira (2000) 

e classificado por ele como o mais popular é o método do perfil completo.  Este método 

consiste em representar um tratamento composto por todos os fatores em um determinado 

nível. Através do planejamento fatorial fracionário pode-se reduzir o número de comparações. 

Ao utilizar este método de perfil completo deve-se alterar a ordem dos fatores entre os 

respondentes, visto que esta ordem pode influenciar na avaliação. Este método é indicado 

quando se utiliza até sete fatores, quando utilizados mais do que isso, Siqueira (2000) indica o 

uso do método de trade-off. No método trade-off, utiliza-se apenas postos, não podendo ser 

aplicado para o modelo baseado em notas que é o enfoque deste trabalho.  
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4.3.3 Hipóteses da análise conjunta 

As hipóteses da análise conjunta são especificadas nas fases de planejamento do 

experimento e aplicação da técnica de estimação. 

4.3.4 Estimação do modelo de análise conjunta e avaliação do ajustamento 

global  

Em geral, quando a variável resposta é métrica o método de estimação utilizado é 

o Método de Mínimos Quadrados. Este método também pode ser utilizado quando a variável 

resposta é ordinal. E no caso da variável dependente ser binária pode-se utilizar o Método de 

Máxima Verossimilhança e Regressão Logística.  

Segundo Matos (2011), para cada modelo da análise conjunta há uma técnica 

estatística diferente de estimação. Quando o modelo é baseado em postos, a estimação é 

realizada por meio de uma modificação da ANOVA. No caso do modelo baseado em escolha 

a estimação é feita utilizando-se modelos de regressão logística multinomial. Já no caso em 

que o modelo é baseado em notas, as utilidades parciais são estimadas utilizando-se modelos 

de regressão múltipla, sendo este modelo o enfoque deste trabalho. 

Tanto para Matos (2011) quanto para Siqueira (2000), a qualidade do modelo 

estimado deve ser avaliada e examinada. O coeficiente de correlação Pearson pode ser 

utilizado quando a variável dependente é métrica, a fim de se verificar se as notas observadas 

foram retratadas pelas notas esperadas. Quando a variável dependente é ordinal utilizam-se os 

coeficientes de Tau de Kendall ou de Spearman. 

4.3.5 Interpretação dos resultados 

A análise dos dados pode ser feita de forma agregada ou desagregada, como já foi 

dito anteriormente. A abordagem que será utilizada neste trabalho é a desagregada, ou seja, a 

um nível individual.  De acordo com o objetivo estabelecido pelo pesquisador define-se o 

nível apropriado de análise.   
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4.3.6 Validação dos resultados da análise conjunta 

A validação dos resultados da análise conjunta envolve a validação interna e a 

validação externa. A primeira refere-se a confirmação de que o modelo adotado é apropriado, 

e a validação externa está relacionada a representatividade da amostra. Matos (2011) afirma 

que apesar de no nível individual não se avaliar o erro amostral, deve-se garantir que a 

amostra seja representativa da população estudada.  

4.3.7 Aplicação dos resultados da análise conjunta 

Em geral, a análise dos dados é feita no nível individual. Desta forma, avalia-se a 

estrutura de preferência do consumidor, bem como a análise de lucratividade e estudo de 

segmentação. Em muitos casos quando se tem conhecimento do custo de cada fator, o custo 

de cada produto também pode ser determinado e combinado, por exemplo, com o volume de 

vendas para predizer a viabilidade do produto.  
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5. Modelos da análise conjunta 

  Como já foi visto anteriormente, na análise conjunta pode-se utilizar três 

diferentes modelos, o modelo baseado em postos, modelo baseado em escolha, e o modelo 

baseado em notas, sendo este último o enfoque deste trabalho. Os modelos serão estimados a 

fim de se obter as utilidades parciais e consequentemente a importância relativa de cada fator 

em cada um dos três modelos. Para os modelos baseado em postos e baseado em escolha será 

feita apenas uma revisão baseada no trabalho de Matos (2011). Primeiramente, para o modelo 

baseado em notas será definido um modelo para a utilidade total, serão estimados as utilidades 

parciais e importâncias relativas e essa metodologia será aplicada a um banco de dados 

presente no trabalho de Matos (2011). Este modelo baseado em notas supõe que as notas 

seguem uma distribuição Normal, posteriormente as mesmas estimativas serão feitas supondo 

que as notas seguem uma distribuição Beta. Todos os cálculos realizados serão feitos através 

do software R (R Development Core Team, 2012).   

5.1 Modelo baseado em postos 

5.1.1  Modelo para utilidade total 

O modelo baseado em postos ou rank consiste em um modelo onde o respondente 

deve ordenar os tratamentos apresentados de acordo com sua preferência. Por exemplo, se 

forem apresentados oito tratamentos/produtos, o respondente ordenará de 1 a 8 os 

tratamentos, onde 1 é o de maior preferência e 8 o de menor preferência do respondente. 

Considerando-se que há   fatores ou atributos, cada um com    níveis, pode-se 

definir a quantidade de tratamentos como sendo: 

     

 

   

                                                                          

Onde j refere-se ao índice que representa os tratamentos, sendo j= 1, 2, 3,..., J. O 

índice S representa os fatores ou atributos, sendo S=1, 2, 3,..., r. O índice i representa os 

níveis, sendo i= 1, 2, 3,...,  . E por fim, o índice n representa os respondentes ou 

consumidores que fazem a avaliação, sendo n=1, 2, 3,..., N.  

O modelo estatístico utilizado para a utilidade total é: 
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Onde,     representa o posto dado ao tratamento j pelo respondente n. 

   
 

 é a variável binária, que indica se um determinado nível de seu respectivo 

fator encontra-se no modelo. Deste modo:  

   
 
  

                í                                                           
            á   

  

O intercepto do modelo é   , este corresponde à ordenação média de todos os 

tratamentos. Já     refere-se à utilidade parcial, e está associado ao i-ésimo nível do s-ésimo 

fator. E o     é o erro aleatório. Supõe-se que     tem distribuição N (0,   ).  

5.1.2  Estimação das utilidades parciais 

O cálculo das utilidades parciais é de suma importância, visto que através da 

estimação dessas utilidades parciais pode-se determinar a importância relativa de um atributo.  

Segundo Hair Jr. (2005) e Matos (2011), para estimar as utilidades parciais no 

modelo baseado em postos faz-se os seguintes cálculos: 

1) Cálculo da ordenação média do experimento. 

   
    

    
 
   

 
 

Onde     é a ordenação e J a quantidade de tratamentos.  

2) Cálculo da ordenação média dos níveis. 

O cálculo é feito de forma semelhante a da ordenação média do experimento, 

porém só serão somados as ordenações em que o i-ésimo nível estiver presente no j-ésimo 

tratamento.  

           
        

  
   

 
 

Onde,  

   
   

                í                                                           
            á   
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3) Cálculo do desvio de cada ordenação média de nível em relação a ordenação 

média do experimento. 

                    
    

Invertem-se os sinais dos desvios quando a medida de preferência é inversamente 

relacionada à preferência, de uma maneira em que os desvios positivos serão associados às 

utilidades parciais que indicam maior preferência do respondente.  

4) Cálculo de um valor de padronização. 

O Valor de padronização é dado por: 

                            
  

       
  

  
   

 
   

 

Onde,    é o número total de níveis.  

5) Cálculo dos desvios padronizados.  

Para se calcular os desvios padronizados multiplica-se cada desvio pelo valor de 

padronização. 

     
     

     

       
  

  
   

 
   

           
   

6) Estimativa das utilidades parciais. 

As estimativas das utilidades parciais são obtidas fazendo-se a raiz quadrada dos 

desvios padronizados calculados no passo anterior. 

            

5.1.3  Importância relativa 

Após a estimação das utilidades é possível estimar a importância relativa de cada 

atributo na estrutura de preferência do consumidor. A estimação da importância relativa para 

o modelo baseado em postos é a mesma do modelo baseado em notas, portanto, encontra-se 

no subitem referente ao modelo baseado em notas como foi realizada a estimação. 

Considera-se que se: 

      ,  há indícios de efeito desfavorável na preferência do respondente; 
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      , há indícios de efeito favorável na preferência do respondente. 

A estimativa da importância do s-ésimo fator é dada por: 

                               

E a importância relativa estimada de cada atributo é dada por: 

                                
   

    
 
   

       

Onde     representa a estimativa da utilidade parcial do s-ésimo atributo, para o 

nível i=1,...,  . 

5.2     Modelo baseado em escolha 

5.2.1  Modelo para utilidade total 

Ao se utilizar o modelo baseado em escolha, o respondente deve escolher o 

tratamento/produto de sua maior preferência. Isto faz com que o respondente confronte uma 

escolha com a outra e desta maneira sua avaliação seja mais realista, esta talvez seja a maior 

vantagem do modelo baseado em escolha.  

Considerando-se novamente que os tratamentos podem ser descritos como uma 

combinação dos S fatores, cada um com    níveis, tem-se, então, J tratamentos diferentes. 

Onde,  

     

 

   

    

A função utilidade é definida neste modelo como sendo: 

       
        

Considera-se que: 

      é a utilidade atribuída ao j-ésimo tratamento pelo n-ésimo respondente. 

Ao ser escolhido o tratamento j a resposta será 1, e será 0 caso contrário.  

   
  =    

 
   

 
     

  . As entradas deste vetor são justamente os códigos dos 

níveis dos r fatores presentes no tratamento j.  
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   =               
 . Este é o vetor dos parâmetros que serão estimados. É 

importante ressaltar que apenas um parâmetro por fator é estimado. 

    . É o erro aleatório. Este erro está relacionado à mensuração da escolha do 

tratamento J pelo respondente n.  

5.2.2  Estimação das utilidades parciais 

Como já foi mencionada anteriormente, a estimação dos parâmetros no modelo 

baseado em escolhas é feita através do Modelo Logit Multinomial.  

Por não se tratar do enfoque deste trabalho, não serão apresentadas todas as 

demonstrações.  

Segundo Agresti (2007), a regressão logística é utilizada quando as variáveis 

respostas são binárias. O modelo logístico multinomial pode ser considerado uma 

generalização desse modelo de regressão quando a variável resposta é nominal e possui mais 

de duas categorias.  

Primeiramente é preciso definir quantas categorias serão utilizadas, supõe-se, 

então, que serão utilizadas as seguintes três categorias para a variável resposta: 0, 1, e 2.  Ao 

se utilizar três categorias, uma deve ser considerada como categoria de referência, neste caso 

considerou-se a variável resposta 0 como a categoria de referência (tratamento j=0).  

Utilizando-se as notações e resultados de Matos (2011) tem-se: 

                
 

                
 

                
      

                
 

                
      

                
 

Generalizando-se para um modelo com 3 categorias, tem-se: 

                
      

        
     

 

Onde: 

    é a probabilidade das respostas, ou seja,      =1, com j=0,1,2. 
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    são as covariáveis definidas, onde k= 1,2,..., p.  

      =0; 

       =                              

       =                              

 

Portanto, o modelo pode ser estendido para os J tratamentos, sem perda de 

generalidade. Este é definido como Modelo Logit Multinomial e é dado por: 

                
      

          
     

 

Onde    é a probabilidade de escolha da j-ésima alternativa, com j=0,1,2,..., J-1 e 

g0(x) = 0.  

5.2.3  Estimação dos parâmetros 

Matos (2011) realiza também um estudo sobre a estimação dos parâmetros para o 

modelo baseado em escolha e este é dado a seguir.  

A estimativa dos parâmetros é obtida através do Método de Máxima 

Verossimilhança.  Para estimar os parâmetros (          ) primeiramente determina-se uma 

amostra aleatória das escolhas dos N respondentes, onde Y1= i, Y2= j, Y3= k, ..., YN= l,sendo i, 

j, k, l   {1,2,3,...,J}. A probabilidade conjunta desta amostra é considerada a função de 

verossimilhança. 

Assim como durante a definição do modelo logito multinomial alguns passos e 

demonstrações não foram feitas, visto que este não é o enfoque do trabalho, Porém as devidas 

demonstrações se encontram no trabalho de Matos (2011). 

Temos, então que a função de verossimilhança é dada por: 

          
   

   

   

 

Onde,     é a função indicadora do j-ésimo tratamento pelo n-ésimo consumidor. 

E consequentemente o log da função de verossimilhança (      é dado por: 
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Para se obter os parâmetros estimados, deve-se maximizar a função de máxima 

verossimilhança. Para isso, basta fazer as derivadas parciais de      em relação a cada 

parâmetro desconhecido (    . E depois igualar a 0. Ou seja: 

     

    
   

Após alguns passos, tem-se que: 

     

    
       

 

   

            

Entretanto, para este caso é necessário o uso de métodos computacionais para 

obter   , visto que essas equações são não-lineares nos parâmetros. O método sugerido por 

Matos (2011) é o método de Newton-Raphson (Gallant, 1984).  

5.2.4  Razão de escolha 

No modelo logístico (simples) tem-se a razão de chances comparando x1 e x2, 

segundo Agresti (2007) é determinada por: 

     
        

        
           

Onde   é a probabilidade de sucesso e x1 e x2 são valores da variável explicativa. 

No modelo baseado em escolha, a razão de escolha é o mesmo que a razão de 

chances no modelo logístico.  

Para Matos (2011), a razão de escolha é dada por: 

         
         

         
      

 
   

 
    

Onde: 

   
     

 
   

 
     

 
     

 
  é o vetor dos níveis dos fatores no tratamento p; 
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  é o vetor dos níveis dos fatores no tratamento q.  

5.3 Modelo baseado em notas 

 Por fim, tem-se o modelo baseado em notas, neste caso os respondentes atribuem 

notas a todos os tratamentos/produtos que lhes são apresentados, de acordo com a preferência 

de cada um. Primeiramente, todas as estimativas são feitas assumindo-se que as notas 

atribuídas seguem distribuição Normal. Posteriormente, as estimativas são feitas 

considerando-se que a notas seguem distribuição Beta. É importante ressaltar que as 

estimativas são feitas considerando-se o nível desagregado e, portanto cada respondente é 

modelado separadamente. 

5.3.1  Modelo para utilidade total  

Assim como no caso dos dois modelos citados anteriormente, os 

tratamentos/produtos são considerados como uma combinação dos níveis dos fatores. E 

considera-se que:  

     

 

   

 

Ou seja, há J tratamentos possíveis, onde cada tratamento consiste na combinação 

de r fatores, com    níveis cada. A utilidade atribuída ao j-ésimo tratamento pelo n-ésimo 

respondente é dada por: 

              
 
        

  

   

 

   

                                                     

Onde,  

    . É a utilidade total, ou seja, é a nota dada pelo n-ésimo respondente 

para o j-ésimo tratamento/produto.  

    
 

. É a variável binária que indica se um determinado nível de seu 

respectivo fator encontra-se no modelo. Assim:  

   
   

                í                                                           
            á   
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    é uma constante correspondente à nota média atribuída pelos 

respondentes de todos os tratamentos. 

     é a utilidade parcial associada ao i-ésimo nível do s-ésimo atributo.  

     é o erro aleatório não observável no modelo. Em geral, assume-se 

normalidade e independência entre e dentro de respondentes.  

            

No trabalho de Matos (2011), a forma matricial é utilizada para fazer as 

estimativas das utilidades parciais e importância relativa. Primeiramente, define-se    como 

sendo uma matriz contendo os vetores de incidência     t .  

Onde    é formada por valores referentes à variável indicadora    
 

 , ou seja pelos 

valores 0 ou 1, de acordo com os níveis presentes no j-ésimo tratamento/produto. Logo, a 

matriz    tem dimensão J x (1+   
 
   ). 

    

 
 
 
 
     

    
 

    
    

     

                 

    
    

     

 
     

  

     

  

               

      

  

   
   
    

 

   
    

    
     

 

     
 

                              

     
    

          

 
 
 
 
 
 

 

Define-se também o vetor   que é formado pelos    . Logo, 

                                   
t 

Portanto, vetor   possui dimensão (1+   
 
   )   1.   

O modelo de utilidade total é então definido como sendo: 

       

Onde: 

                          
  . O vetor de utilidades   é composto 

pelas utilidades atribuídas pelos n respondentes aos j tratamentos. Onde, 

n= 1, 2, ..., N e j= 1, 2,..., J.  

                    
 . Como se pode notar, a matriz   é formada 

por várias matrizes   , que se repetem para os N respondentes. Logo, a 

matriz   tem dimensão            
 
   ). 
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5.3.2  Estimação das utilidades parciais  

Para se estimar as utilidades parciais para o modelo baseado em notas, deve-se 

estimar o vetor  , que como foi definido é o vetor formado pelo intercepto e pelas utilidades 

parciais. Uma maneira de se obter essa estimativa é por meio do Método de Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO), tendo como restrições: 

    

  

   

   

Sendo S=1,2, ..., r. 

É necessário que o sistema de equações normais           tenha solução 

única, e dessa maneira se possam fazer interpretações para as estimativas de    .  

Com essas duas restrições o posto da matriz   será completo. E então, 

      

   tem dimensão (      
 
       .  

 0 é uma matriz cujos componentes são todos iguais a 0. 

 

A fim de se completar o posto, um vetor    é adicionado ao vetor    e então o sistema de 

equações normais será dado por: 

  
   
   

   
  
  
     

  
 

  

O estimador dos coeficientes do modelo de regressão linear múltipla e, portanto o 

estimador das utilidades parciais é dado por: 

  
  
  
    

   
   

 
  

  
  
 

  

5.3.3  Importância relativa 

Como já foi visto, obtendo-se a estimativa das utilidades parciais pode-se estimar 

a importância relativa de cada atributo na estrutura de preferência do consumidor. Ou seja, a 
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importância relativa pode ser interpretada como o quanto um j-ésimo atributo/fator impacta na 

preferência do consumidor por aquele determinado produto. 

Assim como no caso do modelo baseado em postos, tem-se que quando: 

      , há indícios de efeito desfavorável na preferência do respondente, 

ou seja, que diminuem a nota de preferência do produto; 

      , há indícios de efeito favorável na preferência do respondente, ou 

seja, que aumentam a nota de preferência do produto. 

A estimativa da importância do s-ésimo atributo é dada por: 

                               

E a importância relativa estimada de cada fator é dada por: 

                                
   

    
 
   

       

 É importante destacar que grande parte dos resultados e dos cálculos obtidos está 

presente no trabalho de Matos (2011).   
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6.       Distribuição Beta 

 A distribuição Beta pode ser utilizada para modelar variáveis aleatórias contínuas 

delimitadas no intervalo (0,1), como por exemplo, taxas e proporções. Uma das vantagens da 

utilização da distribuição Beta é o fato da mesma ser bastante flexível, podendo a função de 

densidade apresentar diferentes formas.  Devido a isso, é proposto um modelo baseado em 

notas, supondo que as notas variem no intervalo (0,1) e que seguem uma distribuição Beta. 

Ferrari & Cribari-Neto (2004) propuseram um modelo de regressão no qual se propõe que a 

variável resposta segue uma distribuição Beta.  

 Seja Y uma variável aleatória com distribuição Beta, sua função densidade de 

probabilidade é dada por: 

         
      

        
                    

 Onde p>0, q>0 e      é a função Gama avaliada no ponto p. Tem-se assim que: 

          

 

 

      

 A função de densidade acumulada de Y ~ Beta(p,q) é dada por: 

         
      

        
              

 

 

          

 O r-ésimo momento não-central da variável aleatória Y com distribuição Beta 

(p,q) é dado por: 

  
     

      

        
             

 

 

   
        

      
 

            

            
 

    

        
 

 Onde                      

 Tem-se, portanto que o valor esperado da variável aleatória Y é dado por: 

     
 

   
 

 E variância: 
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7.       Regressão Beta 

 Como foi visto anteriormente, no modelo baseado em notas, considerando-se a 

suposição de que a variável resposta tem distribuição Normal, utilizou-se um modelo de 

regressão múltipla para a estimação das utilidades parciais. No caso cuja suposição é de que a 

variável resposta tem distribuição Beta é utilizada para a estimação das utilidades parciais a 

regressão Beta. 

 Na análise de regressão Beta é usual utilizar outra reparametrização da função 

densidade de probabilidade. Esta reparametrização foi proposta por Ferrari & Cribari - Neto 

(2004), e contém um parâmetro de precisão ( ) e modela a média da variável resposta em 

termos de outros parâmetros ou covariáveis. Segundo Ferrari & Cribari - Neto (2004) tem-se 

que: 

  
 

   
 

 E o parâmetro de precisão: 

      

 Dessa forma,  

     

 E 

         

 Tem-se, portanto que: 

       

       
    

   
 

 Onde,              Ou seja, quando   é fixo, quanto maior o parâmetro de 

precisão   menor a variância de Y. Com esta reparametrização alternativa, a função densidade 

pode ser escrita como: 
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 Sejam Y1,...,Yn variáveis aleatórias independentes, onde cada Yk, para k=1,...,n, tem 

distribuição Beta reparametrizada, com média   e parâmetro de precisão   desconhecido e 

constante para todo k. 

 O modelo de regressão Beta possui como componente sistemático: 

            

 

   

   
   

 Onde                é um vetor de parâmetros de regressão desconhecidos. E 

  
             

  um vetor de observações de k variáveis explicativas conhecidas, onde 

k<n. E tem-se que g( ) é a função de ligação estritamente monótona e duas vezes 

diferenciável. 

 Há algumas funções de ligação que podem ser utilizadas, como por exemplo, a 

função de ligação logito, probito, e a função de ligação complemento log-log. A função de 

ligação probito é dada por: 

            

 Onde      é a função de distribuição acumulada de uma variável aleatória Normal 

padrão. Já a função de ligação complemento log-log é dada por: 

                    

 Para este trabalho será utilizada a função de ligação logito, cuja função é 

estritamente crescente em (0,1) e contínua, bem como as outras funções de ligação citadas. A 

função logito é dada por: 

         
 

   
  

 Tem-se para o n-ésimo respondente,  

          
  

    
    

      
  

    
       

        
       

   

         
   

 

 Esta é, portanto, a função inversa de      . 
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7.1     Estimação dos parâmetros 

 Paolino (2001) em seu trabalho propôs que para modelar situações que envolvem 

proporção é indicado utilizar a distribuição Beta, bem como estimar os parâmetros do modelo 

pelo método de Máxima Verossimilhança.  

 O método de estimação de Paolino (2001) está presente também no trabalho de 

Reitman (2007). Tem-se que: 

     
         

           
 

 E 

             

 Onde    e   são os vetores das observações sobre as variáveis explicativas. Em 

geral,    é um subconjunto de variáveis explicativas de   . E os vetores dos parâmetros do 

modelo são   e  . A variância da variável aleatória Y é dada por: 

        
            

    
 

 Tem-se que os dois parâmetros da distribuição Beta,    e   , para cada   , k= 

1,...,n. Ou seja, para cada respondente tem-se um   . Desta maneira, os parâmetros são dados 

por: 

   
      

           

       
        

 E 

   
              

 

       
            

 A função densidade de probabilidade de Y ~ Beta (       é dada por: 

      
        

          
  

           
    

  O logaritmo da verossimilhança do modelo com esta parametrização é dado, 

então por: 
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 Substitui-se, então,       nesta função de verossimilhança por 
         

           
 . Com 

isso, tem-se que a estimação dos parâmetros é usual através do método de máxima 

verossimilhança. 

 O modelo reparametrizado, considerando    e   é dado por: 

            
    

                  
  

             
           

 O logaritmo da função de verossimilhança para o modelo reparametrizado é dado 

por: 

                       

 

   

      

 Portanto, tem-se que: 

                    

 

   

   
      

   

        
   

    

     

 

   

       
      

   

        
   

     

     
      

   

        
   

            

 

   

          
      

   

        
   

              

 

   

 

 A estimação dos parâmetros é feita da função escore. 

7.2     Função escore e matriz de informação de Fisher 

 A Função escore e a matriz de Fisher para o vetor de parâmetros   e para o 

parâmetro   são apresentadas a seguir e estão presentes no trabalho de Reitman (2007).  
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 Primeiramente, para se obter a função escore deriva-se o logaritmo da função de 

verossimilhança com relação aos parâmetros. Tem-se então que: 

       

   
   

         

   
 
   
   

 
   
   

 

 

   

 

 Onde k=1,..., n e       
  . Tem-se que: 

         

   
        

  
    

                         

 Onde      é a função digama. 

 Após algumas simplificações tem-se que: 

       

   
    

 

   

    

 

   

  
    

  
 

      
     

 Onde   
      

  

    
  e   

     [                     

 Finalmente, tem-se que a função escore para   é o vetor coluna         

           . 

 Considerando-se 

       
 

      
    

 

      
  

      
      

    

      
      

    

 De forma análoga encontra-se a função escore para o parâmetro de precisão  . 

Tem-se, portanto: 

       

  
  

         

  

 

   

          
  

    
                        

                           

 Logo, a função escore é dada por: 
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 Após alguns cálculos, encontra-se a matriz de informação de Fisher. Estes 

cálculos encontram-se no trabalho de Reitman (2007). A matriz de informação de Fisher 

encontrada é: 

          
      

      
  

 Onde, 

       
        

     
         

       
     

        

     
        

       
        

   
         

 Onde, 

                                               
 

         
 

          
                                         

                                  
                   

         

 E       é o traço da matriz D. 

7.3     Estimação dos parâmetros via função escore 

 Para obter os estimadores de máxima verossimilhança para os parâmetros   e  , 

faz-se           e          . Entretanto, não há uma solução analítica em forma 

fechada para estas equações. Os estimadores podem ser obtidos através de maximização 

numérica de Newton-Raphson ou Escore de Fisher.  
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8.       Modelo baseado em notas com distribuição Beta 

 No modelo baseado em notas, por se tratar de notas limitadas em um determinado 

intervalo (0 a 10, por exemplo), as mesmas podem ser padronizadas em um intervalo entre 0 e 

1 e, portanto, ser modelada através de um modelo linear generalizado Beta (McCullagh & 

Nelder, 1991). 

 Neste caso, os respondentes atribuem uma nota entre 0 e 1 para cada tratamento 

apresentado.  As estimações da utilidade total e das utilidades parciais são feitas através da 

regressão Beta descrita no capítulo 7.  

8.1     Modelo para utilidade total  

 Assim como nos modelos baseado em notas supondo que as notas têm 

distribuição Normal, tem-se que os tratamentos são uma combinação dos r fatores com    

níveis cada. E, portanto há J tratamentos possíveis: 

     

 

   

 

 A utilidade total atribuída ao j-ésimo tratamento pelo n-ésimo respondente é dada 

por: 

     
             

 
   

  
   

 
    

               
 
   

  
   

 
    

      

 Onde, 

    , é a utilidade total, ou seja, é a nota atribuída pelo n-ésimo 

respondente para o j-ésimo tratamento. 

    
 

. É a variável binária que indica se um determinado nível de seu 

respectivo fator encontra-se no modelo. Assim:  

   
   

                í                                                           
            á   

  

    e     são os coeficientes obtidos na regressão Beta.  

     é o erro aleatório não observável no modelo.  
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8.2     Estimação das utilidades parciais 

 Diferentemente do caso em que se supõe normalidade para as notas, no modelo 

com a suposição de que as notas atribuídas pelos respondentes possuem distribuição Beta a 

estimação dos parâmetros da regressão Beta é feita através de métodos computacionais. Ou 

seja, as estimativas dos coeficientes do modelo de regressão Beta são as estimativas das 

utilidades parciais e podem ser obtidas computacionalmente. O programa R (R Development 

Core Team, 2012) possui o pacote “betareg” que possibilita a obtenção dessas estimativas. 

8.3     Importância Relativa 

 Pelo fato das utilidades parciais não terem uma forma fechada, e por ser a partir 

da estimação das utilidades parciais que se pode estimar a importância relativa de cada 

tratamento foi proposta, então, uma maneira alternativa para se estimar as importâncias 

relativas. Primeiramente calcula-se a variação média quando     passa de 0 para 1. Ou seja, a 

variação média é dada por: 

     
       

  
 
  

  
   

  
 
  

  
       

  
 
  

  
   

  
 
  

  

 Onde: 

    

   
  
 
  

                                               
 
    

    

   
  
 
  

                                               
 
   

  

   
  
 
  

                               
 
    

  

   
  
 
  

                               
 
   

 Tem-se que a importância relativa é dada por: 
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 Desta maneira, a importância relativa é dada por       , e pode ser utilizado tanto 

para o modelo baseado em notas supondo-se normalidade, quanto para o modelo com a 

suposição de que as notas seguem uma distribuição Beta.  
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9.     Aplicação e resultados 

9.1   Aplicação ao modelo baseado em notas com distribuição Normal – 

respondente 1 

Tendo-se desenvolvido toda a metodologia para o modelo baseado em notas, 

considerando-se o caso em que as notas seguem distribuição normal, pode-se nesse momento 

ser aplicado a um banco de dados.  

O banco de dados que será utilizado foi retirado do trabalho de Matos (2011) e 

trata-se de um banco de dados fictício construído a fim de exemplificar o modelo baseado em 

notas. Porém, será utilizado o software R (R Development Core Team, 2012) para obter as 

estimativas.  

Imagina-se que uma empresa especializada em celulares pretende fabricar e lançar 

um novo produto (smartphone) no mercado. Mas para isso pretende-se decidir quais 

atributos/fatores apostar para se obter uma vantagem competitiva no mercado. Foram 

considerados três fatores para uma boa aceitação dos consumidores: teclado, sistema 

operacional e a cor do aparelho. Devido à dúvida dos gerentes de marketing quanto ao qual 

tipo de teclado (touch scream ou qwerty), qual sistema operacional (Android ou Windows), e 

quais cores (branca ou preta) utilizar, foi decido realizar um estudo a nível individual. Com 

esse estudo seria possível conhecer a estrutura de preferência dos consumidores, e assim saber 

se seria possível produzir mais de um produto, em quais fatores deveriam se focar, entre 

outros.  Um planejamento fatorial completo foi feito, e assim obtiveram-se 8 diferentes 

tratamentos/produtos. Observam-se na Tabela 1 os níveis dos fatores e a codificação de cada 

nível.  

Tabela 1 – Níveis dos fatores 

Teclado Sistema Operacional Cor 

Touch Qwerty Android Windows Branco Preto 

1 0 1 0 1 0 
 

A seguir, na Tabela 2, encontram-se os oito tratamentos analisados pelo 

respondente 1, e a nota dada a cada um deles. Analisando-se apenas as notas atribuídas, 

observa-se que o primeiro tratamento obteve a maior nota, este se refere ao aparelho celular 

com teclado Touch, sistema operacional Android e cor branca. 
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Tabela 2 – Notas do consumidor 1 para todos os estímulos 

Teclado Sistema Operacional Cor Nota 

1 1 1 9,0 

1 1 0 8,0 

1 0 1 7,5 

1 0 0 6,5 

0 1 1 7,0 

0 1 0 6,0 

0 0 1 5,0 

0 0 0 4,0 

 

A fim de obter as utilidades parciais, utilidade total e principalmente, a 

importância relativa, foi utilizado o software R (R Development Core Team, 2012). Quando 

se é utilizado para avaliação da preferência dos consumidores o modelo baseado em notas, as 

estimativas das utilidades parciais são dadas por um modelo de regressão múltipla. Desta 

forma, utilizou-se a seguinte sintaxe: 

notas<-c(9,8,7.5,6.5,7,6,5,4) 

x1<-(1,1,1,1,0,0,0,0) 

x2<-(1,1,0,0,1,1,0,0) 

x3<-(1,0,1,0,1,0,1,0) 

Utilidade<-lm(notas~x1+x2+x3) 

Utilidade 

  A função utilidade é dada por: 
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 Com base nas utilidades parciais estimadas apresentadas na Tabela 3 pode-se 

obter a utilidade total. 

Tabela 3 – Coeficientes do modelo baseado em notas com distribuição Normal-respondente1 

Coeficiente Coeficientes Estimados 

β0 4,125 

β1 2,250 

β2 1,750 

β3 1,000 

   

 Portanto, a função utilidade estimada para o consumidor em questão foi:  

   
                 

 
      

           
 
      

           
 
      

 
  

   
                 

           
           

 
  

 Onde     refere-se à utilidade parcial do primeiro fator, ou seja, do fator teclado, 

    refere-se à utilidade parcial do fator sistema operacional, e     refere-se ao fator cor. 

Primeiramente, calcula-se a importância de cada fator para posteriormente se 

calcular a importância relativa: 

     á                         

Como só há dois níveis para cada fator, então a importância para cada fator ficará: 

                 

                

                 

 Logo, a importância relativa de cada fator é: 
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 Conclui-se, portanto, que o fator teclado tem importância relativa igual a 45%, ou 

seja, a maior IR, já o fator cor possui menor IR com 20%.  E o fator sistema operacional tem 

como importância relativa 35%.  

 Pode-se agora estimar as notas para cada tratamento apresentado. Para isso basta 

substituir na equação da utilidade parcial as codificações referentes aos níveis desejados. Por 

exemplo, para o primeiro tratamento tem-se: 

   
                                    

   
         

 Nota-se que a nota atribuída pelo respondente foi 9,0. Portanto, a estimativa está 

próxima da nota dada pelo respondente. O mesmo foi feito para os demais tratamentos 

apresentados, e encontram-se na tabela a seguir. 

Tabela 4 – Notas estimadas para o exemplo do celular – respondente 1 

Teclado Sistema Operacional Cor Nota Nota estimada 

1 1 1 9,0 9,125 

1 1 0 8,0 8,125 

1 0 1 7,5 7,375 

1 0 0 6,5 6,375 

0 1 1 7,0 6,875 

0 1 0 6,0 5,875 

0 0 1 5,0 5,125 

0 0 0 4,0 4,125 

 

 Para avaliar a qualidade do ajuste do modelo em questão, obteve-se o coeficiente 

de correlação de Pearson entre as notas do respondente 1 e as notas estimadas. A correlação 

foi altíssima, 0.9966. Ou seja, o modelo ajustou bem aos dados.  

Observa-se pela Tabela 4 que as notas estimadas são próximas às notas atribuídas 

pelo respondente. Vê-se que para este respondente o produto/atributo de sua maior preferência 

é o aparelho celular com teclado touch, com sistema operacional Android, e cor branca. O de 

menor preferência pelo respondente foi o celular com teclado Qwerty, sistema operacional 

Windows e cor preta. Observa-se também que há uma maior preferência pelo teclado touch. 



50 
 

 

 Com base na metodologia desenvolvida para a estimação das importâncias 

relativas, descrita no capítulo 8.3 e as notas estimadas, pode-se obter as importâncias relativas 

para o modelo baseado em notas com distribuição Normal. Primeiramente, calculam-se as 

variações médias quando     passa de 0 para 1 para cada fator. Logo, 

     
       

  
 
  

  
   

  
 
  

  
       

  
 
  

  
   

  
 
  

  

     
  

 
  

  

 
        

 

     
  

 
  

  

 
        

 

     
    

 
  

    

 
     

 Tem-se que a importância relativa de cada fator é dada por: 

         
    

 
           

         
    

 
           

         
 

 
           

 Pode-se concluir que com a metodologia desenvolvida para a estimação das 

importâncias relativas para cada fator quando aplicada ao modelo baseado em notas com 

distribuição Normal as importâncias relativas são semelhantes às obtidas pela metodologia 

apresentada no capítulo 5. Portanto, para o caso em que se tem suposição de normalidade para 

as notas pode-se estimar as importâncias relativas por qualquer um dois métodos 

desenvolvidos, o do capítulo 5 ou a do capítulo 8. 
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9.2  Aplicação ao modelo baseado em notas com distribuição Beta – 

respondente 1 

 Após o desenvolvimento do novo modelo baseados em notas com distribuição 

Beta, descrito no capítulo 8, pode-se aplicar esta metodologia a um banco de dados. Foi 

utilizado o mesmo conjunto de dados fictício utilizado no caso do modelo baseado em notas 

com distribuição Normal. Deve-se salientar que as análises são feitas a nível desagregado, ou 

seja, são feitas separadamente para cada respondente. É importante ressaltar que, como foi 

visto, a distribuição Beta pode ser utilizada para modelar variáveis aleatórias contínuas no 

intervalo (0,1). Portanto, ao se utilizar o conjunto de dados mencionado, deve-se padronizar as 

notas de tal forma que as mesmas pertençam ao intervalo (0,1). A padronização utilizada foi 

simplesmente dividir por dez os valores das notas dadas pelo respondente para cada 

tratamento. Assim como no caso anterior foi utilizado o software R (R Development Core 

Team, 2012) para obter as estimativas. 

 Para se obter as utilidades parciais, utilidade total e, consequentemente a 

importância relativa, foi utilizado o pacote “betareg” do software R (R Development Core 

Team, 2012). Primeiramente, estimam-se as utilidades parciais, ou seja, a preferência 

associada a cada nível dos fatores. Esta estimação é feita utilizando-se um modelo de 

regressão beta. Assim, utilizou-se a seguinte sintaxe: 

library(betareg) 

y<-c(4,5,6,7,6.5,7.5,8,9) 

y<-y/10 

x1<-c(0,0,0,0,1,1,1,1) 

x2<-c(0,0,1,1,0,0,1,1) 

x3<-c(0,1,0,1,0,1,0,1) 

utilidades_parciais_Beta<-betareg(y~x1+x2+x3) 

summary(utilidades_parciais_Beta) 

betareg(y~x1+x2+x3) 

 

 A função utilidade para o respondente 1 é dada por: 
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 Com base nos resultados obtidos das utilidades parciais, apresentadas na Tabela 5, 

se obtém a função utilidade. 

 

Tabela 5 – Coeficientes do modelo baseado em notas com distribuição Beta-respondente1 

Coeficiente Coeficientes Estimados 

β0 -0,46656 

β1 1,09283 

β2 0,86064 

β3 0,49784 

 

 A utilidade para o respondente 1 é dada, então, por: 

     
                        

 
           

 
           

 
 

                          
 
           

 
           

 
 
      

 Onde     refere-se à utilidade parcial do primeiro fator, ou seja, do fator teclado, 

    à utilidade parcial do fator sistema operacional, e     refere-se à utilidade parcial do fator 

cor. 

 A estimação das utilidades totais, ou seja, das notas para cada tratamento pode ser 

feita através do software estatístico R (R Development Core Team, 2012). Temos que, por 

exemplo, para um respondente e para o tratamento 1 (1 1 1) a utilidade total é dada por: 

     
                                                  

                                                    
      

               

 O mesmo foi feito para os outros sete tratamentos e dessa forma, obteve-se: 
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Tabela 6 – Notas com distribuição Beta estimadas para o exemplo do celular- respondente 1 

Teclado Sistema Operacional Cor Nota Nota estimada 

1 1 1 9,0 8,792 

1 1 0 8,0 8,156 

1 0 1 7,5 7,548 

1 0 0 6,5 7,093 

0 1 1 7,0 6,516 

0 1 0 6,0 5,973 

0 0 1 5,0 5,078 

0 0 0 4,0 3,854 

 

 Observa-se pela Tabela 6 que assim como no modelo com suposição de 

normalidade, as notas estimadas estão próximas às notas dadas pelo respondente 1. Para se 

fazer uma avaliação da qualidade do ajuste deste modelo, obteve-se o coeficiente de 

correlação de Pearson entre as notas do respondente 1 e as notas estimadas. A correlação foi 

muito alta, 0.9971. Portanto, o modelo ajustou bem aos dados.  

 A fim de se obter a importância relativa para o modelo baseado em notas com 

distribuição, primeiramente calcula-se a variação média quando     passa de 0 para 1 para 

cada fator. Esta variação média é dada por: 

     
       

  
 
  

  
   

  
 
  

  
       

  
 
  

  
   

  
 
  

  

 Considerando-se as utilidades totais estimadas, ou seja, as notas estimadas para 

cada tratamento, tem-se que a variação média para cada fator é: 

     
        

 
  

        

 
             

 

     
        

 
  

        

 
             

 

     
        

 
  

        

 
             

 

 Tem-se que a importância relativa de cada fator é dada por: 
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 Observa-se que as importâncias relativas estimadas para o modelo baseado em 

notas com distribuição Beta foi similar às importâncias relativas estimadas para o modelo com 

suposição de normalidade para as notas. Tem-se que o fator teclado possui a maior 

importância relativa, 44,99%, e cor possui a menor importância relativa com 20,01%. O fator 

sistema operacional tem importância relativa igual a 35,01%. 

 As conclusões para este exemplo são semelhantes às conclusões obtidas no 

modelo cujas notas têm suposição de normalidade. Ou seja, para o respondente em questão o 

produto/tratamento de maior preferência é o celular com teclado touch, com sistema 

operacional Android e, cor branca. 

 Portanto, se a empresa especializada em produzir celulares (smartphone) pretende 

produzir e lançar um produto com base na preferência dos consumidores, o mais indicado é 

que se produza um celular com teclado touch, com sistema operacional Android, e cor branca, 

caso este seja o produto de maior preferência entre vários consumidores. Apesar de ter sido 

feito apenas para um respondente, para se tomar uma decisão de tamanha importância devem-

se analisar as importâncias relativas para vários respondentes, e não apenas baseado na 

preferência de somente um respondente.  

  

9.3   Aplicação ao modelo baseado em notas com distribuição Normal – 

respondente 2 

 Como foi visto, a metodologia desenvolvida neste trabalho é aplicada a cada 

respondente, dessa forma, a análise é feita a nível desagregado. No exemplo anterior foi feita 

uma análise para respondente 1. Agora refazemos as mesmas análises para o respondente 2, 

cujas notas atribuídas encontram-se na Tabela a seguir. É importante ressaltar que estas notas 

também são fictícias e pertencem ao intervalo de zero a dez. 
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Tabela 7 – Notas do consumidor 2 para todos os estímulos 

Teclado Sistema Operacional Cor Nota 

1 1 1 8,5 

1 1 0 7,5 

1 0 1 8,0 

1 0 0 6,0 

0 1 1 5,9 

0 1 0 6,5 

0 0 1 4,5 

0 0 0 3,7 

 

 Primeiramente, aplica-se a metodologia desenvolvida a este conjunto de dados, 

referente às notas atribuídas aos oito tratamentos pelo respondente 2. A seguir, encontram-se 

as utilidades parciais para o respondente 2.  

Tabela 8 – Coeficientes do modelo baseado em notas com distribuição Normal-respondente 2 

Coeficiente Coeficientes Estimados 

β0 3,975 

β1 2,350 

β2 1,550  

β3 0,800 

 

 Tem-se, então que a função utilidade é dada por: 

   
                  

       
            

       
            

       
   

   
                  

            
            

   

 A importância de cada fator é dada por: 
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Portanto, a importância relativa de cada fator é: 

        
   

    
 
   

       

         
     

   
            

         
     

   
               

         
     

   
               

 A importância relativa do fator teclado para o respondente é 50%, para o fator 

sistema operacional é 32,98%, e por fim para o fator cor 17,02%. Observa-se que para o 

respondente 2 o fator teclado tem maior importância relativa, e o fator cor a menor 

importância relativa.  

 A utilidade total para o respondente 1 para o tratamento 1, ou seja, para o 

tratamento onde o teclado é Touch, sistema operacional Android e cor branca é dado por: 

   
                                       

   
         

 O mesmo é feito para os demais tratamentos. E assim, obtêm-se as estimativas das 

notas com suposição de normalidade que se encontram a seguir. 

Tabela 9 – Notas com distribuição Normal estimadas para o exemplo do celular – respondente 2 

Teclado Sistema Operacional Cor Nota Nota estimada 

1 1 1 9,0 8,675 

1 1 0 8,0 7,875 

1 0 1 7,5 7,125 

1 0 0 6,5 6,325 

0 1 1 7,0 6,325 

0 1 0 6,0 5,525 

0 0 1 5,0 4,775 

0 0 0 4,0 3,975 
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A fim de se avaliar a qualidade do ajuste do modelo em questão, obteve-se o 

coeficiente de correlação de Pearson entre as notas do respondente 2 e as notas estimadas. A 

correlação foi altíssima, 0.9384. Portanto, o modelo ajustou bem aos dados.  

 Com base nas utilidades totais, ou seja, das notas estimadas pelo respondente 1, 

pode-se estimar as importância relativas através da nova metodologia desenvolvida descrita 

no capítulo 8. Tem-se, então que a variação média para cada fator é dada por: 

     
       

  
 
  

  
   

  
 
  

  
       

  
 
  

  
   

  
 
  

  

 

     
    

 
  

  

 
        

 

     
    

 
  

    

 
        

 

     
    

 
  

    

 
       

 

 Logo, a Importância relativa de cada fator é: 

         
    

   
           

         
    

   
              

         
    

   
              

 Conclui-se, portanto, que a metodologia desenvolvida para a estimação da 

importância relativa é válida também para o modelo baseado em notas com distribuição 

Normal, visto que as importâncias relativas são similares para as duas formas de se obter as 

importâncias relativas. 
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9.4  Aplicação ao modelo baseado em notas com distribuição Beta – 

respondente 2 

 O mesmo agora é feito aplicando-se o conjunto de dados referente ao respondente 

2 ao modelo baseado em notas com distribuição Beta. É importante salientar que é necessário 

padronizar as notas para que as mesmas pertençam ao intervalo de zero a um. Dessa maneira, 

as análises foram feitas dividindo-se as notas atribuídas pelo respondente 2 por 10.  

 Tem-se que a função utilidade para o respondente 2 é: 

     
             

 
   

  
   

 
    

               
 
   

  
   

 
    

      

 A seguir, estão presentes os valores das utilidades parciais. 

Tabela 10 – Coeficientes do modelo baseado em notas com distribuição Beta-respondente 2 

Coeficiente Coeficientes Estimados 

β0 -0,4784  

β1 1,0704 

β2 0,7129  

β3  0,3772 

 

 Baseando-se nos resultados obtidos das utilidades parciais, tem-se que a função 

utilidade é: 

     
                        

 
          

 
          

 
 

                          
 
          

 
          

 
 
      

 Onde     refere-se à utilidade parcial do fator teclado,     à utilidade parcial do 

fator sistema operacional, e     refere-se à utilidade parcial do fator cor. 

 A utilidade total estimada, ou seja, a nota estimada para tratamento 1 e pelo  

respondente 2, ou seja, para o tratamento onde o teclado é Touch, sistema operacional 

Android e cor branca é dado por: 
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 O mesmo foi feito para os demais tratamentos e dessa assim, obteve-se as demais 

notas estimadas. A fim de se obter uma melhor visualização as notas estimadas foram 

multiplicadas por 10: 

Tabela 11 – Notas com distribuição Beta estimadas para o exemplo do celular-respondente 2 

Teclado Sistema Operacional Cor Nota Nota estimada 

1 1 1 9,0 8,432 

1 1 0 8,0 7,866 

1 0 1 7,5 7,250 

1 0 0 6,5 6,438 

0 1 1 7,0 6,483 

0 1 0 6,0 5,584 

0 0 1 5,0 4,747 

0 0 0 4,0 3,826 

 

 Nota-se pela Tabela 11 que as notas estimadas estão próximas às notas dadas pelo 

respondente 2. Para avaliar a qualidade do ajuste deste modelo, obteve-se o coeficiente de 

correlação de Pearson entre as notas do respondente 2 e as notas estimadas. A correlação foi 

muito alta, 0.9431. Logo, o modelo ajustou bem aos dados.  

 Com as utilidades totais estimadas pode-se estimar as importâncias relativas. Para 

isso, calcula-se primeiramente as variações médias quando     passa de 0 para 1 para cada 

fator. Tem-se, então: 

     
       

  
 
  

  
   

  
 
  

  
       

  
 
  

  
   

  
 
  

  

 Considerando-se as utilidades totais estimadas tem-se que a variação média para 

cada fator é: 
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 Tem-se que a importância relativa de cada fator é dada por: 

         
      

        
              

         
         

        
              

         
          

         
              

 Vê-se que as importâncias relativas estimadas para o modelo baseado em notas 

com distribuição Beta para o respondente 2 foi semelhante às importâncias relativas estimadas 

para o modelo baseado em notas com distribuição Normal. Observa-se que o fator teclado 

possui novamente a maior importância relativa, 50,12%, sistema operacional tem importância 

relativa igual a 32,73% e cor possui a menor importância relativa com 17,15%.  

 Conclui-se que para este exemplo cujas notas referem-se ao respondente 2 que as 

importâncias relativas para os dois modelos (supondo normalidade e supondo distribuição 

Beta) são semelhantes. Tem-se que para o respondente 2 o produto/tratamento de maior 

preferência é o celular com teclado touch, com sistema operacional Android e, cor branca. 

9.5    Comparação dos modelos baseados em notas com distribuição Normal 

e distribuição Beta. 

9.5.1  Respondente 1 

 Como foi visto, os dois modelos parecem ajustar bem as notas atribuídas pelos 

respondentes. Observou-se que as notas estimadas para cada respondente e para cada modelo 

proposto aproximam-se das notas observadas. Com base nas exemplificações vistas, fez-se 

uma comparação entre o modelo com suposição de normalidade e o modelo cujas notas têm 

distribuição Beta. Para melhor visualização e comparação todas as estimativas feitas com base 

no modelo supondo normalidade foram feitas dividindo-se por 10 as notas atribuídas pelo 

respondente. 

 Primeiramente, se utilizará o primeiro exemplo descrito, ou seja, com base nas 

notas dadas pelo respondente 1 para o caso fictício da empresa que pretende fabricar e lançar 

um novo aparelho celular (smartphone). A seguir encontram-se os valores dos coeficientes 

              para o modelo baseado em notas com distribuição Normal e distribuição Beta. 
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Observa-se que os dois modelos comparados foram significativos, ao nível de significância de 

5%. 

Tabela 12 – Coeficientes da regressão linear múltipla e regressão Beta - respondente 1 

 Regressão linear múltipla   Regressão Beta 

Coeficiente 

Coeficientes 

Estimados 

Erro 

padrão P- Valor   

Coeficientes 

Estimados 

Erro 

padrão P-Valor 

   0,4125 0,0125 5,03e-05  -0,46656 0,04746  <2e-16 

   0,2250 0,0125 5,60e-05  1,09283 0,05030 <2e-16 

   0,1750 0,0125 0,000151  0,86064 0,04995 <2e-16 

   0,1000 0,0125 0,001324   0,49784 0,04954 <2e-16 

 As notas estimadas para os dois modelos tratados encontram-se na Tabela a 

seguir, bem como o erro, ou seja, a diferença entre a nota observada e a nota estimada. As 

notas e o erro para o modelo cujas notas seguem distribuição Beta foram multiplicadas por 10, 

a fim de se comparar com as notas que seguem distribuição Normal e encontram-se no 

intervalo (0,1). 

Tabela 13 – Notas com distribuição Normal e Beta estimadas para o exemplo do celular-respondente 1 

          Regressão linear múltipla   Regressão Beta 

Teclado 

   Sistema 

Operacional Cor 

Nota 

observada Nota estimada Erro    

Nota 

estimada   Erro 

1 1 1 9,0 9,1250 -0,1250   8,7919 0,2081 

1 1 0 8,0 8,1250 -0,1250   8,1561 -0,1561 

1 0 1 7,5 7,3750 0,1250   7,5475 -0,0475 

1 0 0 6,5 6,3750 0,1250   6,5164 -0,0164 

0 1 1 7,0 6,8750 0,1250   7,0929 -0,0929 

0 1 0 6,0 5,8750 0,1250   5,9726 0,0274 

0 0 1 5,0 5,1250 -0,1250   5,0782 -0,0782 

0 0 0 4,0 4,1250 -0,1250   3,8543 0,1457 

 

 Pode-se observar pela Tabela 13 que para a maioria dos tratamentos o erro da 

estimação utilizando-se a regressão Beta foi menor do que utilizando a regressão linear 

múltipla. Fez-se também a comparação das somas dos quadrados dos resíduos e o erro médio.  

Tabela 14 – Comparação do modelo com regressão linear múltipla e regressão Beta-respondente 1 

Estatísticas 

Modelo de regressão 

linear múltipla 

Modelo de regressão 

Beta 

SQRes 0,00125 0,00107 

Erro Médio 0,01250 0,00965 

 

 Conclui-se que o modelo baseado em notas com distribuição Beta para este 

exemplo específico é melhor do que a cujas notas seguem distribuição Normal. Visto que, o 
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erro médio e a soma dos quadrados dos resíduos do modelo utilizando a regressão Beta são 

menores do que a da regressão linear múltipla.  

9.5.2  Respondente 2 

 Considerando-se agora o exemplo 2, ou seja, considerando-se as notas atribuídas 

para cada tratamento pelo respondente 2. Pela Tabela a seguir nota-se que os dois modelos 

comparados foram significativos, ao nível de significância de 5%. 

Tabela 15 – Coeficientes da regressão linear múltipla e regressão Beta - respondente 2 

 Regressão linear múltipla   Regressão Beta 

Coeficiente 

Coeficientes 

Estimados 

Erro 

padrão P- Valor   

Coeficientes 

Estimados 

Erro 

padrão P-Valor 

   0,39750 0,05391 <2e-16  -0,4784  0,1670  0,00417 

   0,23500 0,05391 <2e-16  1,0704 0,1736  7,02e-10 

   0,15500  0,05391 <2e-16  0,7129  0,1724 3,55e-05 

   0,08000 0,05391 <2e-16    0,3772 0,1715 0,02786 

 

 As notas estimadas para os dois modelos estudados, bem como os erros, 

encontram-se na Tabela a seguir. Pode-se notar que para o modelo baseado em notas com 

distribuição Beta teve na maioria dos tratamentos o menor erro. 

Tabela 16 – Notas com distribuição Normal e Beta estimadas para o exemplo do celular-respondente 2 

          Regressão linear múltipla   Regressão Beta 

Teclado 

   Sistema 

Operacional Cor 

Nota 

observada Nota estimada Erro    

Nota 

estimada   Erro 

1 1 1 8,5 8,675 -0,0175   8,432 0,0068 

1 1 0 7,5 7,875 -0,0375   7,866 -0,037 

1 0 1 8,0 7,125 0,0875   7,25 0,0750 

1 0 0 6,0 6,325 -0,0325   6,438 -0,044 

0 1 1 5,9 6,325 -0,0425   6,483 -0,058 

0 1 0 6,5 5,525 0,0975   5,584 0,0916 

0 0 1 4,5 4,775 -0,0275   4,747 -0,025 

0 0 0 3,7 3,975 -0,0275   3,826 -0,013 

 

 Para este exemplo específico, tem-se que a soma dos quadrados dos resíduos para 

o modelo utilizando-se a regressão Beta, e consequentemente o erro médio foi menor do que 

ao se utilizar a regressão múltipla linear. Os valores dos erros médios e das somas dos 

quadrados dos erros estão presentes na Tabela a seguir.  
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 Tabela 17 – Comparação do modelo com regressão linear múltipla e regressão Beta-respondente 2 

Estatísticas 

Modelo de regressão 

linear múltipla 

Modelo de regressão 

Beta 

SQRes 0,02325 0,02151 

Erro Médio 0,00291 0,00269 

  

 Conclui-se que, assim como no caso do respondente 1, o modelo cujas notas 

seguem distribuição Beta foi melhor do que o modelo cujas notas seguem distribuição 

Normal. 

9.6     Simulações 

 Com base nos valores estimados dos parâmetros da regressão Beta para o 

respondente 1, simulou-se 100 valores para cada um dos oito tratamentos. Ou seja,    ~ Beta 

(   ,    ). Onde os parâmetros da distribuição Beta encontram-se descritos no capítulo 7. 

Portanto,  

                  

 Onde        e     é a nota estimada para cada um dos j tratamentos. E tem-se: 

                         

 Fazendo-se as 100 simulações para cada tratamento, obteve-se 100 notas para 

cada tratamento contidas no intervalo (0, 1). Com as notas estimadas, utilizou-se a regressão 

linear múltipla e a regressão Beta, a fim de se comparar estes dois modelos. Como critério de 

comparação utilizou-se o critério de Akaike (AIC), o logaritmo da verossimilhança, além da 

soma dos quadrados dos resíduos e o erro médio.  

Tabela 18 – Comparação dos modelos com base nas simulações das notas atribuídas - respondente 1 

Estatísticas 

Modelo de regressão 

linear múltipla 

Modelo de regressão 

Beta 

AIC -3.704,94000 -4.625,46500 

LogLik 1.857,47000 2.317,73300 

SQRes 0,45071 0,14723 

Erro médio 0,01968518 0,0109168 
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 Observa-se pela Tabela 18 que pelo AIC o modelo que se utiliza a regressão Beta 

foi o melhor, pois por este critério de seleção de modelos, o melhor modelo é aquele cujo 

valor do AIC é o menor. Os valores da soma dos quadrados dos resíduos e do erro médio 

foram menores ao se utilizar o novo modelo proposto, ou seja, o modelo baseado em notas em 

que se utiliza a regressão Beta foi melhor do que o que se utiliza a regressão linear múltipla. 

 O mesmo foi feito para com base nas notas atribuídas pelo respondente 2. Neste 

caso,          Foram utilizados os mesmo critérios para a comparação dos modelos. Tem-

se, então: 

Tabela 19 – Comparação dos modelos com base nas simulações das notas atribuídas - respondente 2 

Estatísticas 

Modelo de regressão 

linear múltipla 

Modelo de regressão 

Beta 

AIC -2.427,12600 -2.520,42600 

LogLik 1.218,56300 1.265,21300 

SQRes 2,22627 2,03637 

Erro Médio 0,04275 0,04080 

  

 Conclui-se, que para esta simulação específica o modelo baseado em notas com 

distribuição Beta foi melhor do que o modelo em que utilizou a regressão linear múltipla. 

Visto que, o erro médio e a soma dos quadrados dos resíduos foram menores para o modelo 

de regressão Beta, bem como o valor de AIC.  
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10.     Conclusões  

 A análise conjunta é uma técnica estatística que pode ser utilizada para entender a 

estrutura de preferência de um consumidor por, por exemplo, um determinado produto. As 

estimativas das preferências dos consumidores são melhores, em geral, quando se avalia um 

conjunto de fatores. Com essa técnica multivariada pode-se identificar os fatores de maior 

influência sobre a preferência do consumidor. 

 O modelo baseado em notas é um dos modelos da análise conjunta. Este consiste 

em um modelo onde os respondentes atribuem uma nota para cada tratamento apresentado, ou 

seja, para cada conjunto de fatores e níveis estabelecidos pelo pesquisador. A partir destas 

notas atribuídas é possível estimar as utilidades parciais, utilidades totais e a importância 

relativa. Tradicionalmente, estas estimativas são feitas através de modelos de regressão 

múltipla, supondo-se que as notas dadas seguem distribuição Normal. Para esta estimação é 

utilizado o software R (R Development Core Team, 2012), e foi abordado no capítulo 5.  

 Estas notas estão limitadas em um determinado intervalo, como por exemplo, (0, 

10). Desta forma, estas notas podem ser padronizadas em um intervalo entre 0 e 1. Ao assumir 

esta padronização, pode-se supor que estas notas seguem distribuição Beta. Uma das 

vantagens da utilização da distribuição Beta é o fato de esta ser uma distribuição flexível, 

podendo assumir diferentes formas. O novo modelo proposto, então, considera-se que as 

notas atribuídas a cada tratamento segue uma distribuição Beta e, as estimativas são feitas 

através da regressão Beta. Estas estimativas podem ser obtidas facilmente através do pacote 

“betareg” do software R (R Development Core Team, 2012), e encontram-se descritas no 

capítulo 8.   

 No capítulo 9, os dois modelos abordados neste trabalho foram aplicados a um 

conjunto de dados fictícios relativos à produção de um celular (smartphone). Foram 

considerados três fatores: teclado, sistema operacional e, cor; com dois níveis cada fator.  

Com base nos resultados obtidos para o respondente 1 e para o respondente 2, concluiu-se que 

o fator de maior importância para ambos foi o teclado, tanto no modelo baseado em notas com 

distribuição normal quanto com distribuição Beta. Observa-se, ainda, dos resultados obtidos 

no capítulo 9 que o modelo baseado em notas com distribuição Beta obteve resultados 

semelhantes aos do modelo baseado em notas com distribuição Normal, entretanto o modelo 

com notas com distribuição Beta foi sensivelmente melhor. 
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 Pode-se concluir, então, que as estimativas das utilidades parciais, utilidades 

totais, e importância relativa no modelo baseado em notas com distribuição normal podem ser 

facilmente obtidas computacionalmente, assim como as do modelo cujas notas seguem 

distribuição Beta. Um aspecto importante deste trabalho foi a conclusão de que para pelo 

menos dois exemplos específicos, o novo modelo desenvolvido (baseado em notas com 

distribuição Beta) foi sensivelmente melhor do que o modelo tradicionalmente utilizado.  

 Portanto, para o modelo da análise conjunta baseado em notas há uma nova 

metodologia desenvolvida que pode ser aplicada quando se deseja, por exemplo, criar um 

novo produto ou aperfeiçoar um já existente de tal forma que este tenha vantagem competitiva 

em relação às empresas concorrentes.  
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12.     Apêndice 

12.1   Apêndice A: Programa em R para o modelo baseado em notas  

 A programação é a mesma para o respondente 1 e 2, apenas mudando o valor das 

notas atribuídas pelo respondente e o valor de  . 

##RESPONDENTE 1## 

library(betareg) 

notas<-c(4,5,6,7,6.5,7.5,8,9) 

notas<-notas/10 

x1<-c(0,0,0,0,1,1,1,1) 

x2<-c(0,0,1,1,0,0,1,1) 

x3<-c(0,1,0,1,0,1,0,1) 

n<-8 #número de observações 

##Regressão normal## 

Utilidade<-lm(y~x1+x2+x3) 

preditoNorm<-predict(Utilidade) 

pearson1<-cor(notas,preditoNorm) 

Res_Normal<-residuals(Utilidade) 

SQRes_Normal<-sum((Res_Normal)^2) 

sum(abs(Res_Normal))/8  

 

#REGRESSÃO BETA## 

logito<-betareg(notas~x1+x2+x3) 

summary(logito) 

betareg(notas~x1+x2+x3) 

preditoBeta<-predict(logito) 

pearson2<-cor(notas,preditoBeta) 

Res_Beta<-logito$residuals 

SQRes_Beta<-sum((Res_Beta)^2) 

sum(abs(Res_Beta))/8  

 

#Estimação das notas 

coefN<-c(Utilidade$coeff) 
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coefN<-data.frame(coefN) 

coefB<-c(logito$coeff) 

coefB<-data.frame(coefB) 

beta<-numeric() 

normal<-numeric() 

posicao<-1 

for(x1 in 0:1){ 

  for (x2 in 0:1){ 

    for (x3 in 0:1){ 

      b0<- coefB[1,1] 

      b1<-coefB[2,1] 

      b2<-coefB[3,1] 

      b3<-coefB[4,1] 

      beta[posicao]<-exp(b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3)/(1+exp(b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3)) 

      a0<-coefN[1,1] 

      a1<-coefN[2,1] 

      a2<-coefN[3,1] 

      a3<-coefN[4,1] 

      normal[posicao]<-a0+a1*x1+a2*x2+a3*x3 

      print(c(x1,x2,x3,beta[posicao],normal[posicao])) 

      posicao<-posicao+1 

    } 

  } 

} 

pearsonNormal<-cor(preditoNorm,notas) 

pearsonBeta<-cor(preditoBeta,notas) 

 

#####SIMULAÇÃO##### 

mi<-numeric() 

normal<-numeric() 

posicao<-1 

 

for(x1 in 0:1){ 

  for (x2 in 0:1){ 

    for (x3 in 0:1){ 
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      b0<- coefB[1,1] 

      b1<-coefB[2,1] 

      b2<-coefB[3,1] 

      b3<-coefB[4,1] 

       mi[posicao]<-exp(b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3)/(1+exp(b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3))         

      print(c(x1,x2,x3,mi[posicao]*10)) 

      posicao<-posicao+1 

    } 

  } 

} 

medias<-c(mi[1],mi[2],mi[3],mi[4],mi[5],mi[6],mi[7],mi[8]) 

#phi = 1025    

phi<-1025 

p<-c(phi*medias) 

q<-c(phi*(1-medias)) 

set.seed(24) 

simulacao100=data.frame(simul100=1:100, 

                         

                        t000 = c(rbeta(100,p[1],q[1])), 

                         

                        t001 = c(rbeta(100,p[2],q[2])), 

                         

                        t010 = c(rbeta(100,p[3],q[3])), 

                         

                        t011 = c(rbeta(100, p[4],q[4])), 

                         

                        t100 = c(rbeta(100,p[5],q[5])), 

                         

                        t101 = c(rbeta(100,p[6],q[6])), 

                         

                        t110 = c(rbeta(100,p[7],q[7])), 

                         

                        t111 = c(rbeta(100, p[8],q[8])) 

)  
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#Transformar em matriz 

simulacao100<-as.matrix(simulacao100[,2:9]) 

#Concatenar as linhas da matriz 

M<-100 

k100<-numeric() 

for (j in 1:M){ 

  k100<-c(k100,simulacao100[j,]) 

} 

#Concatenar x1, x2, x3 , M vezes 

x1<-c(0,0,0,0,1,1,1,1) 

x2<-c(0,0,1,1,0,0,1,1) 

x3<-c(0,1,0,1,0,1,0,1) 

xx1<-rep(x1,M) 

xx2<-rep(x2,M) 

xx3<-rep(x3,M) 

 

#Regressão 

Reg100<-lm(k100~xx1+xx2+xx3) 

summary(Reg100) 

AIC(Reg100) 

BIC(Reg100) 

logLik(Reg100) 

 

#REGRESSÃO BETA## 

logitoSim100<-betareg(k100~xx1+xx2+xx3) 

summary(logitoSim100) 

betareg(k100~xx1+xx2+xx3) 

 

AIC(logitoSim100) 

BIC(logitoSim100) 

logLik(logitoSim100) 

 

simulacaoDF100<-as.data.frame(simulacao100) 

#Estimação das notas após a simulação 

#Da simulação com M=100 
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coefN100<-c(Reg100$coeff) 

coefN100<-data.frame(coefN100) 

coefB100<-c(logitoSim100$coeff) 

coefB100<-data.frame(coefB100) 

betaS100<-numeric() 

normalS100<-numeric() 

posicao<-1 

for(x1 in 0:1){ 

  for (x2 in 0:1){ 

    for (x3 in 0:1){ 

      b0<- coefB100[1,1] 

      b1<-coefB100[2,1] 

      b2<-coefB100[3,1] 

      b3<-coefB100[4,1] 

      betaS100[posicao]<-exp(b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3)/(1+exp(b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3)) 

      a0<-coefN100[1,1] 

      a1<-coefN100[2,1] 

      a2<-coefN100[3,1] 

      a3<-coefN100[4,1] 

      normalS100[posicao]<-a0+a1*x1+a2*x2+a3*x3 

      print(c(x1,x2,x3,betaS100[posicao],normalS100[posicao])) 

      posicao<-posicao+1 

    } 

  } 

} 

 

#diferença entre as notas estimadas da simulação 

PreditoNormalSimul<-predict(Reg100) 

difNS100_000<-c(simulacao100[,1]-normalS100[1]) 

difNS100_001<-c(simulacao100[,2]-normalS100[2]) 

difNS100_010<-c(simulacao100[,3]-normalS100[3]) 

difNS100_011<-c(simulacao100[,4]-normalS100[4]) 

difNS100_100<-c(simulacao100[,5]-normalS100[5]) 

difNS100_101<-c(simulacao100[,6]-normalS100[6]) 

difNS100_110<-c(simulacao100[,7]-normalS100[7]) 
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difNS100_111<-c(simulacao100[,8]-normalS100[8]) 

difNS100<-c(difNS100_000, 

            difNS100_001, 

            difNS100_010, 

            difNS100_011, 

            difNS100_100, 

            difNS100_101, 

            difNS100_110, 

            difNS100_111) 

 

SQENS100<-sum((difNS100)^2) 

difBS100_000<-c(simulacao100[,1]-betaS100[1]) 

difBS100_001<-c(simulacao100[,2]-betaS100[2]) 

difBS100_010<-c(simulacao100[,3]-betaS100[3]) 

difBS100_011<-c(simulacao100[,4]-betaS100[4]) 

difBS100_100<-c(simulacao100[,5]-betaS100[5]) 

difBS100_101<-c(simulacao100[,6]-betaS100[6]) 

difBS100_110<-c(simulacao100[,7]-betaS100[7]) 

difBS100_111<-c(simulacao100[,8]-betaS100[8]) 

difBS100<-c(difBS100_000, 

            difBS100_001, 

            difBS100_010, 

            difBS100_011, 

            difBS100_100, 

            difBS100_101, 

            difBS100_110, 

            difBS100_111) 

 

SQEBS100<-sum((difBS100)^2) 

SQENS100  

SQEBS100  

 

#### Erro médio da estimação 

sum(abs(difNS100))/800     

sum(abs(difBS100))/800     


