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Análise Fatorial 

MANLY, Cap. 7 
HAIR et al., Cap. 3  
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Análise Fatorial 

Objetivos: 
!   Estudar a estrutura de dependência 
existente num conjunto de variáveis através da 
criação de fatores que, eventualmente, 
expressam constructos subjacentes aos 
dados. 
!  Reduzir dimensionalidade dos dados 
!  Criação de índices 
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Análise Fatorial 

Origem: 
"   Está ligada a estudos na área de 
psicologia. 
"   Sua criação data do início do século 
passado, quando Spearman (1904) 
desenvolveu um método para a criação de 
um índice geral de inteligência com base nos 
resultados de vários testes (escalas) que 
refletiriam essa aptidão. 
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Análise Fatorial 
Situação: 

 Uma situação comum em várias áreas do 
conhecimento é observar, para cada elemento amostral, 
um grande nº de variáveis. Essas variáveis podem ser 
características demográficas, um conjunto de itens de 
uma escala, .... 
Diante de uma situação como essa, temos 2 problemas: 
#  Como caracterizar a amostra levando em conta um 
conjunto eventualmente grande de variáveis? 
#  Como descrever a inter-relação existente entre essas 
v a r i á v e i s , e x p l i c i t a n d o u m a e s t r u t u r a d e 
interdependência subjacente aos dados? 
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Análise Fatorial 
Exemplos: 
$  Um administrador está interessado em avaliar o nível 
de ansiedade de seus funcionários após a implantação 
de uma política de demissão voluntária e suas 
conseqüências na produtividade da empresa. O que é e 
como medir ansiedade? 
$  Deseja-se avaliar a satisfação dos habitantes de um 
município com a administração municipal. O que é e 
como medir satisfação? 
$   Deseja-se medir a variação no bem-estar de 
pacientes submetidos a radioterapia. O que é e como 
medir bem-estar? 
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Modelo de Análise Fatorial 
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Modelo de Análise Fatorial 

F1, …, Fq: fatores comuns 

e1, …, ep: fatores específicos (erros) 

X1 - µ1 = λ11 F1 + λ12 F2 + ... + λ1q Fq + e1  

X2 - µ2 = λ21 F1 + λ22 F2 + ... + λ2q Fq + e2 

: 

: 

Xp - µp = λp1 F1 + λp2 F2 + ... + λpq Fq + ep 
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Modelo de Análise Fatorial 
Modelo na forma matricial: 
 

x - µ = Λ f + e 
 

x (px1) , µ = (µ1, µ2, ..., µp)T  (px1) 

Λ: matriz de cargas fatoriais (pxq) 
f = (F1, F2, …, Fq)T: vetor (qx1) fatores, 

e = (e1, e2, …, ep)T  (px1) 
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Modelo esquematizado 
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Suposições do  modelo 

% Os fatores específicos são não correlacionados. 

% Os fatores comuns e específicos são não 
correlacionados entre si. 

% Os fatores comuns são não correlacionados (esta 
suposição pode ser abandonada em alguns tipos 
de AF). 

% As variâncias dos fatores comuns são iguais a 1. 
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Análise do modelo 

Xi - µi = λi1 F1 + λi2 F2 + ... + λiq Fq + ei  

Var(Xi) = Var(λi1 F1 + λi2 F2 + ... + λiq Fq + ei) 

Var(Xi) = σi
2 = λ2

i1 + λ2
i2 + ... + λ2

ip + ψi 

E(ei) = 0; Var(ei) = yi ; E(Fi) = 0 ; Var(Fi) = 1;  
Cov(Fi, Fk) = 0 e Cov(Fi, ek) = 0 

i
2
i

2
i   c ψ+=σ

Ci
2 = comunalidade ou variância comum 

ψi = especificidade 
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Partição da variabilidade total 
i

2
i

2
i   c ψ+=σ

Ci
2 = comunalidade ou variância comum: expressa o 

quanto da variabilidade de Xi é explicada pelo 
modelo (se Var(Xi)=1, pode ser encarada como 
uma proporção) 

Ψ i = especificidade: expressa o quanto da 
variabilidade de Xi não é explicada pelo modelo. 

Um bom modelo deve apresentar uma comunalidade 
alta para todas as variáveis  
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Alguns métodos de estimação 
& Máxima verossimilhança: supõe que os 

dados seguem uma distribuição normal 

multivariada. 

& Método da componente principal: baseia-se 

na análise de componentes principais, não há 

pressuposição da normalidade das variáveis 

envolvidas. 
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Método da componente principal 
Modelo:             X = Λ f + e	


 
Var(X) = Σ = ΛΛT + Ψ 

Decomposição espectral de Σ: 
T
ppp

T
qqq

T
i11 aaaaaa λ++λ++λ=Σ ......
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Escolha do número de fatores  
!  Reter o nº de fatores que acumulem pelo menos certa 
porcentagem da variabilidade total dos dados, na prática 
70%; 

!  Reter os fatores que acumulem pelo menos uma certa 
porcentagem da variabilidade de cada uma das variáveis 
originais, na prática 50%; 

!   Critério de Kaiser: manter na análise os fatores 
correspondentes aos autovalores maiores do que a média 
dos autovalores, no caso da matriz de covariâncias; ou as 
CP correspondentes aos autovalores maiores do que 1, no 
caso da matriz de correlação. 
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Interpretação dos fatores 
A interpretação dos fatores é feita com base nas 
correlações entre as variáveis originais e os fatores e 
nas cargas fatoriais. 

As correlações medem as contribuições individuais de 
cada variável e não consideram a contribuição 
multivariada das demais. Já as cargas fatoriais são 
medidas das contribuições multivariadas. Desta 
forma, a interpretação deve ser feita baseando-se 
tanto nas correlações como nas cargas fatoriais. 
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Rotação ortogonal 
A rotação ortogonal é utilizada em análise fatorial para 
melhorar a interpretação da solução inicial de uma 
análise fatorial. 
Os fatores rotacionados continuam a ser não 
correlacionados. Nessas rotações as comunalidades e 
especificidades das variáveis são preservadas. 
Uma das rotações mais utilizadas em análise fatorial é a 
Varimax, ela busca maximizar as correlações de cada 
variável com apenas 1 fator, melhorando a interpretação 
de forma que cada variável estará altamente 
correlacionada com apenas 1 fator.  
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Pasta de Dente 
' Deseja-se saber quais são os benefícios 

que um consumidor de pasta de dentes 
procura ao escolher um produto. 

' Deseja-se também orientação quanto ao 
público alvo de uma campanha publicitária. 

' Amostra aleatória de 30 consumidores. 
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Variáveis 
V1: É importante comprar uma pasta de dente que 

previna cáries. 
V2: Eu gosto de pastas de dente que deixe meus 

dentes brilhantes . 
V3: Uma pasta deve fortalecer a gengiva. 
V4: Eu prefiro uma pasta que refresque o hálito. 
V5: Prevenção de desgaste do dente não é um 

benefício importante oferecido por uma pasta de 
dente. 

V6: O aspecto mais relevante ao se escolher uma 
pasta de dentes é garantir dentes atraentes. 
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Matriz de Correlação 

Variáveis V1 V2 V3 V4 V5 V6
V1 1,00
V2 -0,53 1,00
V3 0,87 -0,16 1,00
V4 -0,09 0,57 -0,25 1,00
V5 -0,86 0,02 -0,78 -0,01 1,00
V6 0,00 0,64 -0,02 0,64 -0,14 1,00
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Variáveis V1 V3 V5 V2 V4 V6
V1 1,00
V3 0,87 1,00
V5 -0,86 -0,78 1,00
V2 -0,53 -0,16 0,02 1,00
V4 -0,09 -0,25 -0,01 0,57 1,00
V6 0,00 -0,02 -0,14 0,64 0,64 1,00

Matriz de Correlação 
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Fator Autov. % da var. % acum.
1 2,7 45,5 45,5
2 2,2 37,0 82,5
3 0,4 7,4 89,8
4 0,3 5,7 95,5
5 0,2 3,0 98,6
6 0,1 1,4 100,0

Variáv. Comunalidades
V1 0,93
V2 0,72
V3 0,89
V4 0,74
V5 0,88
V6 0,79

Análise Fatorial 
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Variáveis Fator 1 Fator 2
V1 0,928 0,253
V2 -0,301 0,795
V3 0,936 0,131
V4 -0,342 0,789
V5 -0,869 -0,351
V6 -0,177 0,871

Explic. % 45,5 37,0

Cargas Fatoriais

Variáveis Fator 1 Fator 2
V1 0,962 -0,027
V2 0,057 0,848
V3 0,934 -0,146
V4 0,098 0,854
V5 -0,933 0,084
V6 0,083 0,885

Explic. % 44,8 37,7

Cargas Fatoriais Rotacionadas
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Interpretação dos fatores 

☺  Fator 1: Benefícios à saúde 

☺  Fator 2: Benefícios estéticos 
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Bebidas 

' Deseja-se saber quais são os atributos 
que um consumidor de bebidas procura 
ao escolher um produto. 

' É possível diminuir a dimensionalidade 
dos dados, trabalhando com menos 
variáveis? 
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Exemplo: Bebidas - Atributos 
1. A marca tem um sabor refrescante. 
2. Prefiro essa marca por ter menos calorias. 
3. A marca elimina minha sede imediatamente. 
4. Gosto do sabor adocicado da marca. 
5. Prefiro consumir a marca após atividade física, pois me 

dá energia. 
6. Prefiro a marca pois vem numa embalagem que não 

agride o meio ambiente. 
7. A marca tem minerais e vitaminas que mantêm baixa a 

necessidade de água de meu corpo.  
8. A marca tem um sabor único. 
9. A marca possui uma mistura de minerais e vitaminas que 

é saudável para o meu corpo. 
10. Prefiro a marca quando realmente estou com sede. 
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Autovalores (Método de Kaiser 
para escolha do nº de fatores) 

Fator % da variância % acumulada 
1 2.0976 0.4400 0.4400 
2 1.7427 0.3037 0.7437 
3 1.0245 0.1050 0.8487 
4 0.9534 0.0909 0.9396 
5 0.4204 0.0177 0.9573 
6 0.3584 0.0128 0.9701 
7 0.3198 0.0102 0.9803 
8 0.2850 0.0081 0.9884 
9 0.2432 0.0059 0.9944 

10 0.2375 0.0056 1.0000 

λ
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Cargas fatoriais via Máxima 
Verossimilhança 

Cargas Fatoriais F1 F2 F3
X1 -0.3460 0.8032 0.1674
X2 0.7207 0.5377 -0.3321
X3 0.8628 -0.0756 0.3521
X4 -0.3531 0.7989 0.3527
X5 0.7322 0.5762 -0.2739
X6 -0.1453 -0.0146 0.0755
X7 0.8715 -0.1702 0.4045
X8 -0.4255 0.8237 0.2516
X9 0.7532 0.5437 -0.2787

X10 0.8542 -0.1135 0.3441
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Cargas fatoriais via Máxima 
Verossimilhança após rotação 

VARIMAX 
Cargas Fatoriais F1 F2 F3

X1 0.1002 0.8580 -0.2163
X2 0.9301 0.0929 0.2122
X3 0.3193 -0.1699 0.8621
X4 -0.0106 0.9375 -0.0906
X5 0.9249 0.1475 0.2568
X6 -0.1436 0.0645 -0.0474
X7 0.2465 -0.2297 0.9157
X8 0.0123 0.9361 -0.2154
X9 0.9242 0.1115 0.2719

X10 0.2986 -0.2030 0.8548
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Comunalidades para uma solução 
com 3 fatores (método de Kaiser) 

Variável Comunalidades
X1 0.7929
X2 0.9188
X3 0.8741
X4 0.8873
X5 0.9431
X6 0.0270
X7 0.9520
X8 0.9228
X9 0.9405
X10 0.8610
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Cargas fatoriais via Máxima 
Verossimilhança após rotação 

VARIMAX 

Cargas Fatoriais F1 F2 F3
X1 0.1002 0.8580 -0.2163
X2 0.9301 0.0929 0.2122
X3 0.3193 -0.1699 0.8621
X4 -0.0106 0.9375 -0.0906
X5 0.9249 0.1475 0.2568
X6 -0.1436 0.0645 -0.0474
X7 0.2465 -0.2297 0.9157
X8 0.0123 0.9361 -0.2154
X9 0.9242 0.1115 0.2719

X10 0.2986 -0.2030 0.8548
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Arquivo bebidas.xls 
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Exemplo: Bebidas - Atributos 
2. A prefiro essa marca por ter menos calorias. 
5. Prefiro consumir a marca após atividade física, pois me 

dá energia. 
9. A marca possui uma mistura de minerais e vitaminas 

que é saudável para o meu corpo. 
1. A marca tem um sabor refrescante. 
4. Gosto do sabor adocicado da marca. 
8. A marca tem um sabor único. 
3. A marca elimina minha sede imediatamente. 
7. A marca tem minerais e vitaminas que mantêm baixa a 

necessidade de água de meu corpo.  
10. Eu prefiro a marca quando realmente estou com sede. 
6. Prefiro a marca pois vem numa embalagem que não 

agride o meio ambiente. 
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Interpretação dos Fatores 

F1: Bebida saudável (menos calorias 

e com vitaminas e sais minerais) 

F2: Sabor da bebida 

F3: Bebida elimina a sede 
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Escores Fatoriais 

Os fatores constituem novas variáveis criadas 
a partir das variáveis originais. É prática 
comum utilizar os fatores em análises 
posteriores, para tanto, é necessário saber 
o valor que essas variáveis assumem para 
cada unidade amostral. Esses valores são 
os escores fatoriais. 
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Escores Fatoriais 
Muitas vezes o objetivo da pesquisa pode envolver 

análises posteriores aplicadas aos fatores 
identificados nos dados. É suposto que cada 
indivíduo da amostra tenha um valor para cada um 
dos fatores comuns, que não são diretamente 
observáveis (escore fatorial). 

Existem 2 métodos de previsão dos escores fatoriais: 
método dos mínimos quadrados ponderados e o 
método da regressão.  
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Exercício 

Usando o arquivo Ret2012.xls, monte uma carteira 

via análise fatorial com as ações de 35 companhias 

disponíveis (não incluir o Ibovespa).  

Descreva o índice, explicitando as ações com maior 

peso e o poder de explicação do índice. Ainda, faça 

um gráfico de dispersão, correlacione seu índice 

com o Ibovespa e analise os resultados. 


