
Mestrado Profissional em Administração  

Disciplina: Análise Multivariada 

Professor: Hedibert Freitas Lopes 

1º trimestre de 2015 



2 

Análise de Preferência 
Conjunta 

Conjoint Analysis 

HAIR et al., Cap. 7  



Conjoint Measurement Analysis plays an 
important role in marketing.  
 
In the design of new products it is valuable 
to know which components carry what kind 
of utility for the customer.  
 
Marketing and advertisement strategies are 
based on the perception of the new 
product’s overall utility.  
 



It can be valuable information for a car producer 
to know whether a change in sportiness or a 
change in safety or comfort equipment is perceived 
as a higher increase in overall utility.  
 
The Conjoint Measurement Analysis is a method 
for attributing utilities to the components (part 
worths) on the basis of ranks given to different 
outcomes (stimuli) of the product.  
 
An important assumption is that the overall utility is 
decomposed as a sum of the utilities of the 
components. 



In a sample of questionnaires people  
ranked the product types  

and thus  
revealed their preference orderings.  

 
The aim is to find the  

decomposition of the overall utility  
on the basis of observed data and to interpret 

the elementary or marginal utilities. 



Example 1: A car producer plans to introduce a 
new car with features that appeal to the 
customer and that may help in promoting future 
sales.  
The new elements that are considered are 
comfort/safety components: 

– active steering 
– GPS 

and a sporty look: 
–  leather steering wheel 
–  additional kW of the engine. 



The car producer has thus 4 lines of cars. 
 
car 1: basic safety equipment and low sportiness 
car 2: basic safety equipment and high sportiness 
car 3: high safety equipment and low sportiness 
car 4: high safety equipment and high sportiness 
 
For the car producer it is important to rank these cars and to find out 
customers’ attitudes toward a certain product line in order to develop a 
suitable marketing scheme. 



The elementary utilities here are the comfort 
equipment and the level of sportiness. 

Conjoint Measurement Analysis aims at 
explaining the rank order given by the test 
person as a function of these elementary 
utilities. 



Example 2: A food producer plans to create a new 
margarine and varies the product characteristics 
“calories” (low vs. high) and “presentation” (a plastic pot vs. 
paper package).  We can view this in fact as ranking four 
products. 
product 1: low calories and plastic pot 
product 2: low calories and paper package 
product 3: high calories and plastic pot 
product 4: high calories and paper package 
These four fictive products may now be ordered by a set of 
sample testers as described below. 
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Exemplo 
Um fabricante de tênis deseja projetar um 

produto que tenha uma boa aceitação 
no mercado.  

 

Para tanto, ele quer saber quais são as 
características de um tênis que um 
consumidor leva em conta no momento 
da compra. 
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Atributos 

Cobertura 

Aspecto 

Solado 
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Níveis dos atributos 

•  Cobertura: 
– Couro (1) 
– Nylon (-1) 

•  Solado: 
– Borracha (1) 
– Plástico (-1) 

•  Aspecto: 
– Monocromático (1) 
– Policromático (-1) 
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Estímulos 
Estímulo Cobertura Solado Aspecto

1 Couro Borracha Monocr.
2 Couro Borracha Policr.
3 Couro Plástico Monocr.
4 Couro Plástico Policr.
5 Nylon Borracha Monocr.
6 Nylon Borracha Policr.
7 Nylon Plástico Monocr.
8 Nylon Plástico Policr.
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Avaliação do Estímulo 
Estímulo Cobertura Solado Aspecto Avaliação

1 Couro Borracha Monocr. 3
2 Couro Borracha Policr. 2
3 Couro Plástico Monocr. 6
4 Couro Plástico Policr. 4
5 Nylon Borracha Monocr. 5
6 Nylon Borracha Policr. 1
7 Nylon Plástico Monocr. 8
8 Nylon Plástico Policr. 7
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Dados para análise 
Estímulo Cobertura Solado Aspecto Avaliação 

(decrescente)
Avaliação 
(crescente)

Dados 
Centrados

1 1 1 1 3 6 1.5
2 1 1 -1 2 7 2.5
3 1 -1 1 6 3 -1.5
4 1 -1 -1 4 5 0.5
5 -1 1 1 5 4 -0.5
6 -1 1 -1 1 8 3.5
7 -1 -1 1 8 1 -3.5
8 -1 -1 -1 7 2 -2.5

Média 4.5

Para efeito de estimação suponha que a avaliação tenha sido realizada em 
uma escala métrica. 
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Modelo de Composição 
Utilidade do estímulo: y 

Utilidade da Cobertura: Couro: a1 

            Nylon:  a2 

Utilidade da Solado:   Borracha: b1 

           Plástico:  b2  

Utilidade do Aspecto:   Monocromático: g1 

           Policromático:  g2 
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Modelo de Composição 
Estímulos: cobertura, solado e aspecto. 
 
Restrições: a1 + a2 = 0 

     b1 +  b2 = 0 
     g1 +  g2 = 0   

 
 

Y = a X1 + b X2 + g X3 + erro 
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Estimativa das Utilidades 
Utilidade

Couro 0,75
Nylon -0,75

Cobertura 1,50

Borracha 1,75
Plástico -1,75

Solado 3,50

Monocr. -1,00
Policr. 1,00

Aspecto 2,00
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Importância dos Atributos 

Atributo Importância Importância 
Relativa (%)

Cobertura 1,5 21,4
Solado 3,5 50,0
Aspecto 2,0 28,6

Soma 7,0 100
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Utilidade
Couro 0,75
Nylon -0,75

Cobertura 1,50

Borracha 1,75
Plástico -1,75

Solado 3,50

Monocr. -1,00
Policr. 1,00

Aspecto 2,00

Simulações 

Produto
Couro/Borracha/Policr. 0,75+1,75+1,00 = 3,50
Nylon/Borracha/Policr. -0,75+1,75+1,00 = 2,00
Couro/Plástico/Policr. 0,75-1,75+1,00 = 0,00
Couro/Borracha/Monocr. 0,75+1,75-1,00 = 1,50

Utilidade
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Objetivos de uma APC 
Em geral uma aplicação de uma APC busca: 

•  Avaliar a importância relativa dos atributos no 
processo de escolha do consumidor. 

•  Estimar a participação de mercado de produtos 
que diferem nos níveis dos atributos (simulação). 

•  Determinação do produto de maior preferência. 

•  Segmentação do mercado baseada na preferência 
pelos atributos. 
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Formulação do Problema 

Identificação dos atributos relevantes 

•   opinião de especialistas 

•   pesquisas qualitativas 

•   amostras piloto 
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Formulação do Problema 
Níveis dos atributos 

número de níveis 

• número de parâmetros do modelo 

• número de estímulos 
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Formulação do Problema 
Exemplo: Tênis 
 
•  Cobertura: couro, plástico ou poliuretano. 
•  Solado: couro, borracha ou canvas. 
•  Aspecto: monocromático, policromático, 

decorado. 

•   27 possíveis produtos. 
•   Modelo com pelo menos 9 parâmetros. 



25 

Construção dos Estímulos 
o   Perfil Completo 

C a d a e s t í m u l o é f o r m a d o p e l a 
combinação de níveis de todos os 
atributos. 

o   Dois por vez (trade-off) 
Os estímulos são formados pela variação 
de apenas dois fatores por vez.   
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Construção dos Estímulos 
Exemplo de perfil completo:  

•   tênis de nylon, com solado de 
borracha e decorado. 

•   nylon/ borracha/ policromático 

•    
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Borracha Plástico Poliuretano
Couro
Nylon
Canvas

Borracha Plástico Poliuretano
Monocr.
Policr.

Decorado

Couro Nylon Canvas
Monocr.
Policr.

Decorado
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Construção dos Estímulos 
Dois por vez  
• avaliação mais simples, 
uma vez que envolve 
apenas os níveis de dois 
atributos. 
•   como os fatores são 
avaliados dois a dois é 
mais difícil estabelecer a 
importância de um atributo 
num contexto real. 

Perfil Completo 
•  avaliação mais complexa 

uma vez que vários 
atr ibutos devem ser 
c o n s i d e r a d o s 
simultaneamente. 

•  o s p e r f i s l e v a m a 
resultados mais realistas, 
uma vez que descrevem 
um produto completo. 
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Construção dos Estímulos 
Dois por vez  
•  quando o número de 

tabelas é alto, há uma 
tendência a favorecer 
u m  p a d r ã o  d e 
resposta. 

•  pouco controle da 
correlação natural 
entre os atributos. 

Perfil Completo 
•  t e n d ê n c i a  a  s e 

considerar apenas um 
pequeno número de 
atributos na avaliação. 

•  facilidade de controle 
da correlação natural. 


