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RESUMO  

Os desafios mercadológicos contemporâneos, movidos pelas necessidades de uma 
sociedade ativa, globalizada e conhecedora de suas demandas, atribuem às áreas de 
engenharia e design um aprofundamento em soluções nas etapas de projetos de produtos 
industriais. 
Pesquisas de soluções em materiais sempre estiveram na ponta do primor tecnológico e 
inovador, contribuindo sobremaneira na formação de vetores para áreas industriais e de 
serviços. Tais vetores se tornam chaves das economias, otimizadores de processos de 
produção, além da geração de subsídios de projetos; mais especificamente nas etapas 
iniciais, quando da formulação de soluções de viabilidade funcional, de qualidade e de 
usabilidade do produto acabado. Porém, a dinâmica dessa demanda contemporânea exige 
assertividade na implementação de soluções em projetos, fazendo com que os projetistas 
se atentem em múltiplos critérios quando da etapa de seleção de materiais. 
Buscou-se portanto com essa pesquisa, contribuir para o reconhecimento desses critérios, 
utilizando-se de variáveis subjetivas extraídas das observações dos indivíduos quando em 
contato (ou uso) de um produto industrial. O objetivo foi modelar matematicamente tais 
variáveis, gerando indicadores preditivos para auxílio na seleção de materiais em projetos 
de produtos industriais. 
As hipóteses que sustentaram a pesquisa foram testadas através de duas metodologias de 
modelagem matemática, sendo a Regressão Linear Múltipla e as Redes Neurais 
Artificiais. 
Pelos resultados, pôde-se concluir que ambos os métodos são passíveis de uso para fins 
de análises subjetivas para soluções de projetos. Porém, o diferencial esteve na 
potencialidade de se atribuir a formulação matemática gerada em projetos novos, e 
diversificados, parametrizando-os por estimadores com capacidade de explicação. 

 

Palavras-chave: Seleção de materiais; modelagem matemática, indicadores subjetivos 
preditivos. 
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ABSTRACT  

The contemporary market challenges, driven by the needs of an active society, globalized 
and knowledgeable of their demands, attach to the engineering and design a deepening in 
projects steps solutions the industrial products. 
Material solutions researches have always been on the edge of technological and 
innovative excellence, greatly contributing to the formation of new vectors for industrial 
and service areas. Those vectors become key in the several economies, strong optimizers’ 
production processes as well as generating project subsidies; more specifically the early 
stages when formulating functional viability solutions, usability and quality of the 
finished product. However, the dynamics of contemporary demand requires assertiveness 
in implementing these solutions in projects, so that the designers they pay attention on 
multiple criteria when the materials selection stage. 
This research therefore sought to contribute to the recognition of these criteria, gathering 
subjective variables drawn from the individuals observations when in contact (or use) an 
industrial product. The goal was to model mathematically the variables, generating 
predictive support indicators in the selection of materials for the success industrial 
products formulation. 
The assumptions that supported the research were tested by two modeling mathematical 
methodologies: the Multiple Linear Regression and Artificial Neural Networks. 
From the results, it could be concluded that both methods are likely to use for the purpose 
of subjective analysis to design solutions. However the difference was the capability to 
assign mathematical formulation generated in new and diverse projects, parameterizing 
them by estimators with explanatory power. 
 
Keywords: Selection of materials; mathematical modeling, subjective predictive 
indicators. 
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I. Introdução 

Nos últimos anos, o design de produto tem se utilizado de áreas científicas tais 

como a matemática, economia, neurociências (psicologia, psiquiatria e respectivas 

áreas afins), entre outras; com o objetivo de desenvolver produtos com aceitação 

mercadológica, compatíveis com as demandas, exigências e processos de tomadas de 

decisão da sociedade moderna.  

Porém, decidir não é uma tarefa fácil. Requer um esforço cognitivo, para 

avaliação das informações recebidas e definição de uma ação apropriada. Essa 

avaliação é baseada nas experiências vividas pelos indivíduos, além de seus estados 

afetivos (DAMÁSIO, 2000; STENBERG, 2000).  

A partir de pesquisas de Damásio (1996), foi possível explicar que os 

indivíduos buscam escolher aquilo que promove sua sobrevivência e bem estar, 

imprimindo nessas escolhas uma orientação adaptativa. 

Pesquisadores de áreas como a mercadologia concentram seus estudos em 

entender as variáveis que moldam a tomada de decisão dos indivíduos. Engel et al. 

(1995, p. 93-94) elegeu três categorias: 1) diferenças individuais; influências 

ambientais; 3) processos psicológicos. Esse último, subdivide-se em: a) 

processamento da informação; b) aprendizagem e c) mudança de atitude e 

comportamento. 

Na visão desses autores, o indivíduo reconhece em primeira instância a 

necessidade  e daí, parte para a busca das opções. É nesse momento que as referências 

armazenadas na memória (busca interna) se unem com os elementos disponíveis no 

mundo externo. 

Segundo Dias (2010, p.12), as referências da busca interna são frutos da 

memória episódica, "encapsuladas em modelos mentais", como uma “viagem mental 

no tempo (mental time travel - MTT) e são decorrentes dos mecanismos perceptivos e 

cognitivos”.  
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As memórias episódicas ou declarativas, a que se refere Dias (2010) são 

autobibliográficas (IZQUIERDO, 2011) pois registram fatos e eventos vividos pelo 

indivíduo, dando a ele o poder de resgatá-las quando de um ou mais estímulos 

(sensações) associados à construção das mesmas. 

A título de esclarecimento, a psicologia define o termo 'percepção' como 

sendo a forma como os indivíduos veem o mundo, recebendo, organizando e 

entendendo os estímulos do ambiente externo, associando-os aos mundos físicos e 

psicológicos (STENBERG, 2000; GAZZANIGA & HEATHERTON, 2005).  

Os 'recebimentos' partem dos estímulos dos cinco sentidos (visão, audição, 

olfato, paladar e tato) e é definido como 'sensações'. Já a percepção é consequência do 

processamento das sensações no cérebro humano. A 'atenção' é responsável por 

limitar as informações do montante de sensações e armazená-las na memória ou 

distribuí-las para outros processos cognitivos (STENBERG, 2000). 

Desta forma, a sensação está relacionada ao nível fisiológico e a percepção ao 

nível psicológico. A associação das sensações aguça mais facilmente a percepção, 

potencializando a atenção e consequentemente o processo de escolhas dos indivíduos 

(BRESSANE NETO, 2010). 

Como dito, Dias (2010, p. 53) defende a junção de valores diferenciados aos 

inputs coordenados pelo repertório das memórias episódicas dos indivíduos. Novos 

valores contribuem para emersão de um modelo diferenciado de tomada de decisão.  

É esse diferencial que fará com que as referências mentais encapsuladas e 

equilibradas "se rompam, caracterizando a emergência do impulso da escolha".  

Tais valores podem ser conceituados como tudo aquilo que varia do modelo 

clássico de desenvolvimento de produtos, ou seja, recursos inovadores diferenciados 

daquilo que já se instalou na memória humana, mas que possa resultar em referências 

na busca interna do indivíduo.  

Existe então uma "dinâmica psicológica do bem-decidir" do indivíduo. Ela 

está fundamentada no "sentimento do saber" desse indivíduo, e na caracterização da 

busca da melhor escolha (como resultado da soma do conforto da percepção com 

antecipação da satisfação por ter feito a melhor escolha). Por isso, Dias (2010), 
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questiona os modelos de tomada de decisões sustentados por estratégias (mesmo que 

complexas) com probabilidades definíveis de escolhas. Segundo ele, existem 

situações em que os indivíduos  decidem de forma ambígua, bastante subjetiva e 

pouco conhecida, sustentado pela sua personalidade.  

Ao direcionar essa visão ao processo de desenvolvimento de produtos, o 

projetista assume a função de captar, transformar e remeter mensagens em forma de 

soluções de projetos. Por sua vez, estes instigarão as sensações-percepções em busca 

das lembranças (armazenamento de conhecimentos em forma de memórias) dos 

indivíduos dentro dos momentos de escolhas para o consumo.  

Observa-se que as entender as preferências dos indivíduos é um processo 

complexo, em geral, sustentado por variáveis subjetivas e pouquíssimo previsíveis. 

Damásio (2000, p. 29) afirma que a consciência humana é um fenômeno privado e 

único de cada indivíduo. 

A partir da visão de Baudrillard (2008), uma vez disponibilizados para o 

consumo, os produtos (que o autor conceitua como ‘objetos de design’) adquirem vida 

própria, ganhando um caráter simbólico. “Os objetos de design estão ligados de forma 

direta ao homem e são portadores de significados que mediam as relações humanas” 

(BAUDRILLARD, 2008, p. 62). 

Nesse sentido, tanto a racionalidade quanto a emoção precisam ser levadas em 

consideração, quando da necessidade de se entender mais pragmaticamente as 

percepções humanas. 

Há algum tempo, leis da psicofísica foram desenvolvidas para dimensionar os 

estímulos perceptivos de uma dada modalidade sensorial dos indivíduos, por 

intermédio do cálculos matemáticos de seus limiares. Como exemplo, a lei de Weber-

Fechner (segunda lei da psicofísica) descreve a reação entre a percepção e o estímulo 

de forma logarítmica e pode ser aplicada a diversos estímulos sensoriais.  

Outros estudiosos centraram pesquisas, objetivando reproduzir, ou até 

dimensionar matematicamente, as respostas sensoriais do organismo humano. 

Almeida (2004),  desenvolveu, através dos recursos computacionais, um organismo 

simplificado (com um grupo restrito de órgãos e tecidos) capaz de gerar constantes 
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manifestações fisiológicas influentes nas tomadas de decisões. Esse seria o caminho 

para a construção de criaturas artificiais inteligentes capazes de comportamentos 

sofisticados e similares ao dos humanos. 

Destefano (2013) elaborou, um modelo, utilizando-se de um também restrito 

grupo de abordagens cognitivas e de estados emocionais. O resultado, denominado 

Modelo Fisiológico das Emoções (melhor detalhado no capítulo 3), foi inspirado na 

abordagem biológica, ou seja, aquela geradora do substrato cujas emoções se 

manifestam. Porém, tais emoções não partiram das avaliações externas dos 

indivíduos, mas de um “produto da interação de diversos componentes independentes 

do organismo”.  

Este estudo de doutoramento foi estruturado na afirmação de que 'os 

indivíduos escolhem seus produtos industriais  por intermédio da percepção e análise 

do elemento construído (idealizado, projetado, manufaturado e disponibilizado para o 

consumo) que, por sua vez, foi desenvolvido sob parâmetros específicos de uso, 

funcionalidade, melhorias de propriedades e geração de significados. Entende-se 

também que outros requisitos são fortes geradores de informações necessárias ao 

sucesso do produto concebido. 

Tal complexidade de variáveis tende a criar, se não analisada mais 

detalhadamente, uma generalização de soluções para as etapas de projetos. Por outro 

lado, devido a natureza aleatória de parte dessas variáveis, uma simplificação não 

tenderia a resultados próximos ou idênticos.  

Ainda assim, a junção analítica de informações subjetivas, mesmo que 

tendenciosas a aleatoriedade, tendem a contribuir para a assertividade do projeto de 

produto, especialmente quando analisadas conjunta ou individualmente aos 

parâmetros objetivos como propriedades físicas e mecânicas dos componentes. 

Magalhães & Lima (2002), defendem o uso da matemática probabilística nos 

estudos de variáveis aleatórias, e sugerem a inferência estatística da estimação para 

pesquisas que buscam respostas mas assertivas oriundas de observações 

generalizadas. Somente dessa forma, acreditam os autores, é possível eliminar o 

maior número de erros capazes de refletir em resultados insatisfatórios de tomadas de 

decisão.   
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Por mais contundente que seja a afirmação de Dias (2010) quanto ao uso da 

matemática para ponderações relacionadas às decisões humanas, Borba & Skovsmose 

(1997) legitima o caráter formal e confiável da matemática, enfatizando a ideologia da 

certeza inerente a essa ciência. 

(...) a ideologia da certeza como estrutura de interpretação geral e 
fundamental para um número crescente de questões que transformam a 
matemática em uma 'linguagem de poder'. Por essa visão matemática - 
como um sistema perfeito, como [pura, como uma ferramenta infalível se 
bem usada (...). (BORBA & SKOVSMOSE, 1997, p. 17). 

Optou-se então pelo uso de métodos de Análise Multivariada de Dados1 com o 

objetivo de testar, simultaneamente com outras variáveis as diversidades subjetivas 

das percepções humanas, criando ainda mais recursos para as áreas de projetos de 

produtos, especialmente na etapa de seleção de materiais. 

A Figura 1 representa o espectro da pesquisa. 

 

Figura 1. Espectro da pesquisa: Seleção de materiais no processo de desenvolvimento de produtos 
industriais. 

Fonte: Criado pela autora. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Segundo Hair et al. (1998), existem três premissas básicas para a utilização da análise 
Multivariada de Dados: 1) independência dos dados; 2) aleatoridade das amostras; 3) 
linearidade de todas as variáveis que serão relacionadas. 
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1. Hipóteses da Pesquisa 

Hipótese Nula (H0): É possível entender a relevância do material num produto 

industrial à partir da quantificação de variáveis subjetivas coletadas através dos 

manifestos a cerca das percepções dos indivíduos. 

Hipótese 1 (H1): A importância do material é percebida de maneiras diferenciada 

entre os sexos masculino (homens) e feminino (mulheres); ainda que seja um produto 

de uso comum eles. 

Hipótese 2 (H2): A frequência de uso de um produto industrial (tempo de uso) altera a  

percepção a importância do material no mesmo pelos indivíduos. 

2. Objetivo Geral e Específicos 

O objetivo geral desse estudo foi quantificar, através da modelagem 

matemática, variáveis subjetivas capazes de gerar indicadores preditivos para 

auxílio da seleção de materiais em projetos de produtos industriais.  

Como objetivos específicos pretende-se: 

a) Pressupor a coerência dos manifestos subjetivos dos indivíduos, objetivando gerar 

agrupamentos específicos capazes de medição matemática e geração de resultados 

aplicáveis na etapa de seleção de materiais em projetos de produtos industriais;   

b) Compreender o formato ideal de caracterização dados multivariados aleatórios, no 

que tange à formação de agrupamentos favoráveis à quantificação de indicadores 

preditivos através da modelagem matemática; 

c) Testar as técnicas matemáticas da Regressão Linear Múltipla (RLM) e Rede 

Neural Artificial (RNA) para modelagem e formação quantitativa dos indicadores 

preditivos subjetivos auxiliares na etapa de seleção de materiais. 
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3. Estrutura da Pesquisa 

Esta pesquisa divide-se em sete capítulos, sendo que uma parte deles se refere 

a contextualização teórica do tema, outra parte descreve a análise de dados, testes de 

hipóteses e quantificação dos indicadores preditivos. Relata-se ainda a aplicabilidade 

da modelagem matemática na quantificação dos indicadores em produtos 

diversificados. Finalmente seguem as conclusões, referências bibliográficas e anexos.  

A seguir, uma breve visão do conteúdo de cada capítulo. 

O Capítulo 1 inicia-se com a fundamentação teórica, abordando os conceitos 

de tecnologia e inovação afim de situá-los como potenciais formadores de indicadores 

associados aos projetos de produtos industriais.  

O Capítulo 2 apresenta representatividade dos materiais na formação dos 

significados presentes nos produtos industriais de sucesso no mercado. Alguns 

exemplos foram mostrados com a intensão de contextualizar tal importância. 

O Capítulo 3 apresenta a abordagem teórica que embasou a construção de 

alguns modelos inteligentes relacionados às respostas subjetivas dos indivíduos. O 

propósito foi dar o entendimento da importância de se ater às percepções humanas em 

relatos de experiências e como estas podem ser utilizadas em modelos preditivos. 

O Capítulo 4 relata a importância do uso da estatística inferencial na 

formação de modelos em pesquisas científicas. Foram descritos os conceitos e alguns 

exemplos tais como estimadores, testes de hipóteses, entre outros. Na oportunidade, 

foram detalhadas as técnicas matemáticas como regressões lineares e redes neurais 

artificiais – caminhos adotados para a modelagem pretendida na pesquisa. 

O Capítulo 5 apresenta os procedimentos metodológicos escolhidos para o 

alcance dos objetivos do estudo. Foi detalhado também a metodologia utilizada na 

pesquisa de Dias et al. (2013), cujos dados compuseram as amostras formadoras dos 

estimadores e testes de hipóteses que subsidiaram as equações matemáticas finais do 

estudo. 

O Capítulo 6 detalha as etapas necessárias à caracterização das amostras dos 
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dados da pesquisa de Dias et al. (2013). Foram demonstrados em formato de 

agrupamentos, os indicadores subjetivos preditivos encontrados e utilizados nas 

modelagens matemáticas pretendidas. 

O Capítulo 7 apresenta a aplicabilidade da modelagem matemática na geração 

de indicadores subjetivos preditivos para auxílio na etapa de seleção de materiais em 

projetos de produtos industriais diferentes do conceito de produto utilizado na 

pesquisa de Dias et al. (2013). 
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CAPÍTULO 1 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM MATERIAIS NA GERAÇÃO DE 
PRODUTOS INDUSTRIAIS DE SUCESSO MERCADOLÓGICO 

"Design é a atividade criativa cujo objetivo é estabelecer as 
multifacetadas qualidades de objetos, processos, serviços e seus sistemas 
no ciclo de vida completo. O design é, portanto, fator central para 
humanizar as inovações tecnológicas e um fator crucial de intercâmbio 
cultural e econômico" (Internacional Council of Societies of Industrial 
Design). 

A importância dos produtos físicos advém dos primórdios da vida humana na 

terra. Naquela época eles eram usados como ferramentas para aumentar a capacidade 

dos indivíduos para a caça, proteção e sobrevivência. A natureza proporcionou uma 

fonte diversificada de materiais para realizar estes objetos que, desde então, foram 

associados às culturas, demarcando cronologicamente suas referências (idade da 

pedra, do bronze, do ferro, entre outras).  

Foi com a experiência de uso desses produtos que os indivíduos despertaram 

para melhorias que pudessem torná-los mais duráveis, menos frágeis, menos 

susceptíveis às forças de impactos. Em outras palavras, as formas dos produtos e seus 

materiais de fabricação se adaptaram às necessidades dos seres humanos (HESKETT, 

2005).  

Tais necessidades exigiu um grau de entendimento e conhecimento por parte 

dos projetistas quanto aos materiais empregados nos produtos. Patton (1968) já havia 

relatado três requisitos básicos para a seleção de materiais, sendo eles: 1) exigências 

de uso; 2) exigências de fabricação e 3) condições econômicas. 

Quanto as exigências de uso (requisito 1), estas estão associadas à 

propriedades mecânicas dos materiais, incluindo estabilidade dimensional, resistência 

à corrosão, resistência mecânica, dureza, tenacidade e possibilidades de variações de 

temperatura.  
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Quanto as exigências de fabricação (requisito 2), estas se orientam na 

capacidade de conformar os materiais e de uni-los a outros. Já as exigências 

econômicas (requisito 3), por sua vez, são traduzidas na minimização dos custos em 

todas as etapas de fabricação do produto.  

Ashby (1992) enfatizou diferentes pontos como determinantes do processo de 

seleção dos materiais em projetos de produtos industriais. São eles: 1) propriedades 

gerais; 2) propriedades mecânicas; 3) propriedades térmicas; 4) uso; 5) 

corrosão/oxidação. 

Já Ferrante (1997), categorizou quatorze critérios tidos como essenciais no 

processo de seleção de materiais: 1) dimensão do projeto; 2) forma final do produto; 

3) peso; 4) resistência mecânica; 5) resistência ao desgaste; 6) usabilidade do produto; 

7) processo de fabricação; 8) durabilidade; 9) unidades de produção; 10) 

disponibilidade do material selecionado; 11) custo global; 12) viabilidade de 

reciclagem; 13) valor da sucata e 14) grau de normatização. 

Posteriormente, Ashby e Johnson (2002) incluíram cinco novos determinantes 

na lista criada em 1992, sendo: 1) técnicos (relacionados aos perfis de fabricação e 

processamento, dimensões técnicas como peso, tolerâncias, etc.); 2) ergonômicos; 3) 

ecológicos (fatores ambientais, vida útil, dos componentes, viabilidade de reciclagem, 

etc.); 4) estéticos (propriedades sensoriais relacionados à forma, cor, toque, etc.); 5) 

pessoais. 

Quanto as características subjetivas mostradas na lista de 2002, em 2005, os 

autores anteriores as incorporaram na funcionalidade prática do produto, sendo elas as 

controladoras das demais variáveis, especialmente vinculadas às suas características 

de uso. A classificação final ficou da seguinte forma: 1) propriedades gerais 

(densidade e preço); 2) propriedades mecânicas, 3) propriedades térmicas, 4) 

propriedades elétricas, 5) propriedades óticas, 6) propriedades ecológicas e 7) 

resistência ao ambiente (ASHBY e JOHNSON, 2005). 

Porém, mesmo diante de uma visão bem mais estruturada das funções, 

características e possibilidade de uso dos materiais, as empresas ainda encontram 

dificuldades para contextualizar tais conceitos em forma de produtos que sustentem 

suas estabilidades econômicas.  
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Mas aquelas que conseguem incorporar o desenvolvimento de produto em 

suas ambições estratégicas, associando variáveis de tecnologia e inovação nas etapas 

do projeto, mediante aos estudos prévios de viabilidade financeira, tendem a obter 

lucros com seus produtos industriais. 

Bonsiepe (1997) enfatiza o caráter industrial de um produto quando afirma 

que a atividade de projetar está intimamente ligada ao Design e à Engenharia e que 

seu resultado deve possuir características estruturais, estético-formais e funcionais, 

além da possibilidade de uma fabricação em série e agregação de valor para as 

empresas. 

Maldonado (1999, p. 11), destaca que um produto é considerado industrial se 

o mesmo é produzido por meio de máquinas e com produção em série. Já Toledo 

(2002) entende que, para que um produto se caracterize como industrial, é necessário 

a inclusão das etapas de engenharia de produto e engenharia de processo além das 

demais etapas já conhecidas no desenvolvimento de produtos. 

Do ponto de vista de Romeiro Filho et al. (2010), projetar produtos industriais 

(ou desenvolver produtos) consiste em buscar soluções adequadas para necessidades 

mercadológicas previamente observadas. Já o caminho para tais soluções está na 

utilização de conhecimentos apreendidos, sejam novos ou não. (...) "projeto e 

aprendizagem são atividades correlatas". A medida que o projeto evolui, o nível de 

incerteza diminui (ROMERO FILHO et al. 2010, p. 9). 

No Brasil,  a Organização Internacional para Padronização (ISO), desenvolveu 

normas relacionadas aos conceitos de projeto, processos, produtos, entre outros; no 

sentido de esclarecer e apoiar as empresas na implementação e operação de sistemas 

de qualidade eficazes. 

Segundo a ISO 9000-20052, projeto e desenvolvimento "é o conjunto de 

processos que transformam requisitos em características específicas, ou na 

especificação de um produto, processo ou sistema". 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Criada em 30/12/2005 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com o 
objetivo de descrever os fundamentos de sistemas de gestão da qualidade. 
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Ressalta-se que o conceito anterior estende a 'projeto de produtos e serviços', 

isso porque a referida norma considera serviços como uma categoria de produtos, que 

podem ser projetados, produzidos e continuadamente melhorados, ainda que 

intangíveis. 

É válido investigar, a forma como o Brasil identifica um produto industrial. 

Para tanto, a lei da patente industrial associa requisitos de projeto e produção na 

regulamentação desses produtos, que uma vez protegidos por uma patente, podem ser 

produzidos e reproduzidos sequencialmente. 

O código de propriedade Industrial brasileiro trata na Lei 9279/96 (de 14 de 

Maio de 1996), a regulamentação dos direitos e obrigações relativos à propriedade 

industrial. Esta Lei confere a pantenteabilidade 

"À invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventada e 
aplicação industrial"; "é patenteável como modelo de utilidade o objeto de 
uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente 
nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em 
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação" (Art.8a; Art. 9o.); 
"Não se considera invenção nem modelo de utilidade: as obras literárias, 
arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética"(Art. 10- 
§IV). 

Barbosa (2003) acrescenta que se a criação for técnica, existe a hipótese de se 

patentear, se é puramente estética (sem aplicação a um produto industrial) haverá 

então o direito autoral. Mas se a criação for uma arte aplicada, com qualificação de 

seguir para uma produção industrial, esta então encontra-se no domínio do desenho 

industrial e é passível de patente. 

Neste enfoque, esta pesquisa utilizou-se da seguinte definição para produto 

industrial: 

"É todo objeto físico, projetado por desenhista de produtos (projetista 
industrial ou designer de produtos), passível de patenteabilidade, cuja 
criação seguirá para uma manufatura fabril, seja em pequena ou larga 
escala, de forma contínua e sequencial" (Definição dada pela autora). 

A busca por uma constante evolução e aprimoramento nas áreas de engenharia 

e design é imprescindível para produção de produtos industriais que atendam a 

demanda da sociedade contemporânea. Para isso, as etapas de projetos de produtos 

precisam extrapolar o conceito de design, indo além do designo: forma e função. 
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O Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum - Committed to 

Improving the State of the  World) ocorrido em Janeiro de 2015 em Davos na Suiça, 

destacou em seu relatório final (The global competitiveness report 2015-2016) os 

dozes pilares necessários para classificar a competitividade dos países no mundo. O 

décimo segundo deles se concentra na inovação tecnológica (KLAUS, 2015) 3. 

O relatório descreve que inovação é de suma importância para as economias, 

pois aproximam as fronteiras do conhecimento e da possibilidade de gerar valor 

estratégico para as empresas. Nesse sentido, a integração do escopo de projeto de 

produto à formação de significados por intermédio de novas tecnologias, torna-se 

possível a geração de produtos capazes de moldar à necessidade dos indivíduos 

(BAUDRILLARD 2008; VERGANTI, 2012). 

1.1. Conceitos e Definições de Tecnologia e Inovação 

Lefever (1992) define como 'tecnologia' o emprego de um conhecimento aos 

produtos ou processos produtivos. Já Figueiredo (2012) dá a seguinte definição: 

"Tecnologia é um corpo específico do conhecimento (...) um quantum do 
conhecimento (...), resultante da experiência acumulada em projeto 
(design), produção, desenvolvimento de produtos e aprimoramento de 
processos. É, em sua maioria, tácito" (FIGUEIREDO, 2012, p. 20). 

 

 A necessidade do uso de novas tecnologias para ganhos de mercado advém de 

décadas. Já na década de 1950, Johnson e Jones (1957), sucederam pesquisas de 

substratos inovadores muito bem desenvolvidos para fins de uso nas etapas dos 

projetos de produtos industriais. 

Porém, dada a diversidade de uso do termo 'inovação' em inúmeros contextos, 

é necessário separar, em primeiro lugar, a diferença entre invenção e inovação. Sendo: 

- Invenção: será sempre a primeira utilização da ideia para um novo produto 

ou processo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 KLAUS, Schwab (editor). The global competitiveness report 2015-2016. Davos, 2015. Disponível 
em: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf. 
Acesso: 12/10/2015. 

 



	  

	   33	  

- Inovação: está associada ao aspecto prático da colocação da ideia em ação, 

ou seja, a inovação será a aplicação prática (FACERBERG, 2005). 

Ainda sobre o conceito de inovação, Sarkar (2008) a conceitua como: 

"(...) a exploração de novas ideias que encontram aceitação no mercado, 
usualmente incorporando novas tecnologias, processos, design e uma 
melhor prática, envolvendo as seguintes fases: 

• Ter uma nova ideia ou repensar uma ideia antiga. 
• Reconhecer as oportunidades que existem e que podem ser 

promovidas. 
• Escolher as melhores alternativas. 
• Aplicar a ideia ou o processo” (SARKAR, 2008, p. 118). 

Verganti (2012) ressalta que muitas empresas investem em inovações para 

mudar o significado de seus produtos (a fim de mantê-los atualizados com a demanda 

da sociedade), porém não conseguem tê-las implementadas pela tecnologia. 

Muitas vezes o que ocorre é uma substituição de tecnologias antigas por outras 

mais recentes, gerando um embate na implementação das inovações recém-

adquiridas. 

Trata-se de uma alienação recorrente na etapa de projetos, abrindo uma lacuna 

no desenvolvimento de produtos inovadores. Reis (2003) pontua que esse embate 

muitas vezes acontece na etapa de seleção de materiais.  

O surgimento de novas tecnologias em materiais modificou o ciclo produtivo 

industrial brasileiro nos últimos anos. O Relatório do Fórum Econômico Mundial 

(2015-2016) pontuou a prontidão tecnológica brasileira em 54o lugar no ranking 

mundial. Índice considerado elevado para uma economia situada em 75o lugar. 

Tal prontidão está diretamente relacionada à utilização dos Centros de 

Tecnologia e Inovação, e outros Centros Estratégicos que se empenham em 

desenvolver melhorias em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) nas mais diversas 

áreas. 

Quanto as pesquisas em materiais, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

(CGEE) 4 num esforço conjunto com a comunidade de cientistas e engenheiros 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 CGEE (Centro de Gestão de Estudos Estratégicos). Materiais avançados no Brasil 2010-
2022. Brasília, 2010. 
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interlocutores no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) brasileiro 

(CGEE, 2010, p.10), pesquisou uma série de estudos prospectivos para a inovação em 

materiais.  

O empenho do CGEE centra-se em oferecer às empresas, estratégicas e 

subsídios para o desenvolvimento de produtos cujos materiais entram no topo da 

evolução tecnológica. 

 Em eletrônica novas tecnologias em materiais são fundamentais para a 

construção de dispositivos nanomêtricos; em magnetismo são as propriedades 

magnéticas especiais utilizadas em filmes finos e multicamadas que levarão os 

semicondutores de baixo consumo de energia. 

Em fotônica os materiais originam produtos inovadores como em 

"mostradores (usados em televisores, câmeras fotográficas, telefones celulares); em 

sensores de alta sensibilidade (para pesquisa científica, monitoramento de ambientes 

limpos, medicina e diagnóstico, e sistemas de segurança)". Além dos anteriores, 

outros materiais avançam em áreas como a espacial, energia, meio ambiente, saúde 

médico-odontológico, recursos naturais, minerais e biológicos, entre outros. 

Essa demanda abordada pelo CGEE consiste em quebrar as fronteiras entre a 

evolução das expectativas dos indivíduos e integração de sistemas complexos, 

especialmente no que tange à inovação, no desenvolvimento de produtos.  

Porém, projetos inovadores são, por natureza, complexos e envolvem 

variáveis que vão além das mensuráveis. Tal complexidade gera inúmeros desafios 

para os projetistas que se atêm ao comportamento clássico de desenvolvimento de 

produtos (baseado em princípios pré-definidos, racionais, numa visão a maximização 

da utilidade e funcionalidade do produto) (LEMOS e CHAGAS JR., 2012).  

Chagas Jr. (2012), propõe que o projetista se esforce para o desenvolvimento 

de produtos inovadores e que se utilize das dificuldades inerentes a esse tipo de 

projeto para maximizar as possibilidades de soluções finais ideais a um produto 

industrial de sucesso mercadológico. Esse mesmo autor sugere a coordenação das 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 



	  

	   35	  

incertezas com as possíveis respostas que os modelos mentais (humanos) possam 

sugerir - "os pontos fracos dos modelos mentais tornam-se relevantes quando se trata 

de desenvolvimento de projetos complexos" (LEMOS e CHAGAS JR., 2012, p. 75).  

Nessa etapa da pesquisa, pode-se afirmar que os investimentos em inovações e 

esforços tecnológicos são essenciais ao desenvolvimento de produtos de sucesso no 

mercado. O emprego correto dos mesmos dará aos produtos industriais os aspectos 

utilitários relacionados ao desempenho e os simbólicos que tratam a formação de 

significados. 
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I. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Após uma breve descrição da importância dos materiais na formação de 

produtos industriais de sucesso mercadológico, foram apresentados os conceitos 

usuais e formais de projeto e projeto de produto, finalizando na formalização da 

terminologia 'produtos industriais' para utilização nesta pesquisa.  

Posteriormente, foi ressaltada a importância da inserção de inovações e novas 

tecnologias para obtenção de produtos ricos em funcionalidade, uso e significados. 

Tais significados foram destacados como promissores para geração de produtos  

diferenciados elevando o potencial estratégico das empresas. Esse item foi 

enriquecido com a afirmação de autores na validação dos materiais como principais 

vias de inovação e formação de significados. 
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CAPÍTULO 2 

MATERIAIS E FORMAÇÃO DE SIGNIFICADOS 

"A chave da inovação em projetos de produtos é balancear o bom 
funcionamento, uso intuitivo e a personalidade e para isso os avanços em 
materiais são condicionantes na geração de soluções de produtos que 
possam atingir o sucesso mercadológico. Os produtos alcançam sucesso 
com uma combinação entre o bom projeto técnico e projeto industrial 
criativo” (ASBY e JOHNSON, 2002, p.99). 

O entendimento dos indivíduos quanto aos materiais e formas de aplicação se 

modifica com o passar do tempo, especialmente quando analisados conjuntamente 

com a forma do produto. Isso decorre do avanço em pesquisas para inovações em 

materiais, como já mencionado no capítulo anterior. 

Um exemplo disso ocorreu com os polímeros. Segundo Ashby e Johnson 

(2002), inicialmente produtos conformados por esse tipo de material eram 

considerados 'meras imitações baratas', reputação advinda da sua utilização em 

falsificações que facilmente riscavam e apresentavam variações de cor. 

A evolução de significados associados às tecnologias aplicadas aos produtos, 

precisam se desvencilhar na fase de projeto. Verganti (2012) ressalta que um produto 

rico em tecnologia é potencial na formação de significados, mas ambos formam um 

emaranhado quase impossível de distinção num produto. O mesmo autor informa que 

cabe ao projetista elucidar todas as possibilidades de conciliação dos dois temas, 

contribuindo com seus projetos para "um profundo impacto em processos e 

estratégias de inovação da empresa" (VERGANTI, 2012, p. 33). 
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A Figura 2 apresenta um modelo utilizado por Verganti (2012) para explicar 

os aspectos relativos aos significados e a tecnologia na determinação da atratividade 

de um produto industrial. 

 
Figura 2. Aspectos determinantes da atração dos indivíduos por produtos. 

Fonte: Verganti (2012, p. 32). 

 

O primeiro aspecto apresentado na figura acima é o desempenho do produto, 

ou seja, sua utilidade, que para Verganti (2012) está diretamente associada à 

tecnologia envolvida no produto.  

O segundo aspecto é o significado, fortemente defendido pelo autor. Refere-se 

ao "porque" do produto; ao sentido pelo qual foi projetado e produzido e às 

motivações que levarão os indivíduos (razões psicológicas sociais e culturais) a 

escolhê-los para uso. 

Esse modelo associa as funções do produto ao entendimento de seu sentido (e 

vice-versa). É por isso que existe uma profunda diferença entre mudar a função de um 

produto, mantendo seu significado, e mudar sua função para inovar seu significado 

(VERGANTI, 2012, p. 143). 

O autor chama a atenção para o cuidado de não generalizar as duas naturezas 

anteriores. Tanto a forma e a função, quanto os significados que são entendidos e 

Função'
(tecnologia)'

Sen2dos'
(linguagem)'

Pessoas'
(necessidades)'

Desempenho' Significado'
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identificados pelos indivíduos de uma cultura, podem não ter nenhuma relevância 

para outro de uma cultura diferente. 

2.1. Personalidade e Percepção de Significados 

Estudiosos da psicologia e da mercadologia contemporânea contemplam 

diversos conceitos e teorias sobre o papel da personalidade e das atitudes no processo 

de percepção do indivíduo. Numa visão abrangente dessas áreas de conhecimento, 

estes processos perpassam pela compreensão da necessidade e do desejo que as 

pessoas possuem em ter algo. A formação desse desejo é fruto dos momentos 

racionais e cognitivos, deliberados pelos mecanismos morfológicos e fisiológicos do 

organismo humano (FENECH e BORG, 2006). 

Esta afirmação se sustenta após leituras de estudiosos sobre o consumo. Seus 

relatos perpassam pelos conhecimentos sociológicos e antropológicos para o 

entendimento do comportamento dos indivíduos e de suas interações com os produtos 

industriais. 

Margolin e Buchanan (1996, p. 19) consideram que um grupo socialmente 

construído interpreta um produto conforme seus argumentos grupais. Sendo assim, 

pode-se dizer que "os produtos englobam noções de identidade que são socialmente 

reconhecidas, e assim tornam-se sinais no intercâmbio simbólico de significados entre 

as sociedades".  

Essa construção de características que simbolizam percepções mútuas, incorre 

na geração de produtos propícios à satisfação de uma maior quantidade de indivíduos. 

Retomando Ashby e Jonson (2003), estes introduziram o termo 'personalidade 

do produto' para designar um conjunto de elementos que define a individualidade ou o 

caráter do mesmo no que tange à agregação de interesses voltados às sociedades. 

Quanto à personalidade individual de cada um, cabe ressaltar que trata-se de 

um tema controverso no meio científico. Muitos pesquisadores defendem que ela é o 

resultado de uma conjunção de fatores situacionais e pessoais, o que levaria ao estudo 

do comportamento e não da personalidade. Porém, ao conhecer a personalidade, são 
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conhecidas as tendências comportamentais dos indivíduos, das quais as escolhas se 

formam.  

Segundo Davidoff (1983, p. 507), o conceito de personalidade é tudo aquilo 

que representa "os padrões relativamente constantes e duradouros de perceber, pensar, 

sentir e comportar-se". 

Já Engel et al. (1995, p. 283) afirma que a personalidade "é o padrão particular 

de organização que torna um indivíduo único e diferente de todos os outros" mas 

quando agrupados, tendem a ter o comportamento perceptivo muito próximo. 

Para Damásio (2000), a personalidade é fruto de várias contribuições, sendo os 

'traços' ou 'temperamento' detectáveis ao nascimento. Segundo ele, parte da 

personalidade tem origem genética e outra parte é moldada por fatores 

ambientais/sociais (aspectos físicos, humanos e culturais).  

Observa-se que a personalidade não resulta somente dos movimentos 

relacionados à cognição humana. Ela corrobora com eles, mas possui seus próprios 

movimentos que são adjacentes aos construídos pelos manifestos cognitivos 

originados das sensações e percepção dos indivíduos. 

Monteiro (2006, p. 27) acredita que os conceitos anteriores contemplam 

“pensamentos, motivações, interesses, atitudes, capacidades, e fenômenos correlatos”, 

capazes de diferenciar os indivíduos no momento de suas escolhas. 

Estudos da mercadologia pontuam a personalidade como a principal ou uma 

das principais variáveis empenhadas no processo decisório. Especialmente porque é 

ela que contribui para experiências e comportamentos cujo conhecimento, atitudes e 

perfil motivacional se correlacionam de forma ordenada e coerente (MOWEN, 2000; 

MOWEN e MINOR, 2003; MONTEIRO, 2006). 

A compreensão da função da personalidade concentra-se, segundo Engel et al. 

(1995) em três teorias: 

Teoria psicanalítica: consiste na compreensão de que a personalidade humana 

está no id, ego e superego. A interação dinâmica destes elementos resulta em 

reflexões inconscientes que são manifestadas pelos indivíduos. 
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Teoria sócio-psicológica: consiste no reconhecimento e interdependência do 

indivíduo com a sociedade. Por ela, as variáveis sociais são mais importantes do que 

os instintos biológicos para a moldagem da personalidade. Tais variáveis são 

atendidas segundo as motivações comportamentais. Em resumo, "o indivíduo luta 

para atender às necessidades da sociedade, enquanto a sociedade ajuda o indivíduo a 

atingir suas metas" (ENGEL et al., 1995, p. 284). 

Teoria de fator traço: trata-se de uma abordagem quantitativa da personalidade 

cujo predispostos se sustentam por traços. Um traço é definido por aquilo que 

distingue, de forma relativamente duradoura, um indivíduo do outro. Alguns 

exemplos dos traços de personalidade: sociabilidade, capacidade de controle interno 

(auto controle e tranquilidade). 

Mas, evidências empíricas sustentam que determinados comportamentos 

relacionados à personalidade humana podem e devem ser quantificados. Por isso, a 

mesma precisa ser analisada de forma conjugada, permitindo assim uma compreensão 

ampla de sua abrangência.  

A Figura 3 apresenta os estágios do processo de escolha dos indivíduos, 

mostrando que a personalidade é uma de suas principais variáveis. Ela  é fruto da 

individualidade humana e, por isso, se abre em sub-variáveis muito específicas à 

vivência de cada um (ENGEL et al., 1995; MOWEN e MINOR, 2003, p. 93). São 

elas: 

1) Recursos do consumidor: tempo, capacidade financeira e de recebimento e 

processamento de informações relacionadas às etapas de escolha e decisão; 

2) Conhecimento: são as informações armazenadas na memória que serão 

processadas a partir da etapa de reconhecimento da necessidade; 

3) Atitude: é o comportamento de avaliar uma ou outra alternativa. É formada 

pelo processamento de novas informações ou daquelas armazenadas e processadas na 

memória; 

4) Motivação: são os pontos desencadeiam a etapa de reconhecimento da 

necessidade e encaminhamento da escolha e tomada de decisão; 
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5) Personalidade, valores e estilo de vida: são os traços, valores, crenças e 

padrões de comportamento que regem, de forma única e particular, em cada 

indivíduo. 

 

 

Figura 2. Processo de escolha sustentado pelas diferenças individuais. Foco na personalidade dos 
indivíduos. 

Fonte: Engel et al. (1995). Adaptado pela autora. 

 

É importante ressaltar que as percepções anteriores às escolhas requerem que 

as sub-variáveis se comportem de maneira sinérgica, dependentes e contínuas. Mas 

não é necessário que tenham a mesma participação (peso) para que o processo 

aconteça. 

Pode-se dizer que, das cinco sub-variáveis cuja personalidade se inclui, a 

atitude é a contextualização do poder da percepção. Trata-se da forma como se dá a 

avaliação final - 'gosto, não gosto'; 'quero-não-quero'. 

2.1.1. Materiais e Percepção 

Karana (2009) pesquisou a percepção do material pelos indivíduos e sua 

atribuição de significados em produtos de categorias iguais e diferentes. Partiu-se 

então da perspectiva de que 'o objeto é o centro da criação do significado' ou seja, o 

estímulo provocado pelos produtos é muito rico e precisa de um ambiente ou de um 
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contexto para que o observador os identifique (GIBSON, 1979 apud KARANA, 

2009).  

Posteriormente, Karana e Hekkert (2010, p. 43) estudaram a expressividade 

dos materiais empregados nos produtos. Segundo eles, a descrição das características 

de um determinado material, em geral, difere entre as pessoas. Enquanto um 

determinado material pode transmitir uma impressão como suavidade, robustez a um 

indivíduo, para outro a impressão pode sugerir rigor, frieza ou acolhimento. Esta 

expressividade é manifestada durante a interação entre o indivíduo e o produto (ao 

longo de um período de exposição e uso).  

Ainda sobre a percepção dos materiais por parte dos indivíduos, Manzini 

(1993) pontua que um produto novo pode não utilizar-se de novo material, mas se um 

novo material é empregado, esse tende a perturbar o reconhecimento desse produto 

por parte do usuário. O autor entende que é a memória do ser humano que arquiva as 

diferentes memórias do que já se conheceu do mundo real, e isso inclui os nomes dos 

materiais e suas principais características originadas de experiências subjetivas 

vividas entre os mesmos.  

A afirmação de Manzini (1993) foi confirmada por Damásio (2000); Stenberg 

(2000) e Dias (2010). Os aspectos sensoriais manifestados no cotidiano dos 

indivíduos provêm de representações captadas pela mente humana durante sua 

interação com o meio externo.  

À medida que os indivíduos se relacionam com o meio, seja ele um ambiente, 

um produto ou a conciliação dos dois, são armazenados registros tais como a forma 

física, a forma de uso, seus materiais, o nome, o local, a situação vivida na interação, 

entre outros (DAMÁSIO, 2000). 

Esse repertório fica codificado e "dormente" em sítios neurais separados. 

Damásio (2000, p. 282) salienta que essa separação é necessária. Não fosse ela,  não 

seria possível discernir a diferença entre apreciar um produto através do 'toque' (tato), 

com a visualização (visão), com o 'cheiro' (olfato), pelo som (audição), ou gosto 

(paladar). 
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Basta uma simples menção de algo relacionado ao produto para que cada 

indivíduo busque em seu repertório aquilo que foi registrado de seu convívio com o 

mesmo. Essa explicação dada por Damásio (2000) mostra que 'se as escolhas e 

decisões estão vinculadas à personalidade e às memórias bibliográficas', elas são 

tratadas de forma única, individual e invariável. 

Na psicologia comportamental, os principais componentes das atitudes 

humanas são: 1) cognitivo (a partir das crenças); 2) afetivo (sentimentos) e 3) 

conotativo (intenções comportamentais). 

Por sua vez, Damásio (2002, p. 193) ressalta que não existe percepção pura de 

um objeto em um canal sensorial único, como a visão por exemplo. Para se perceber 

um objeto e desencadear o desejo de tê-lo, o organismo humano precisa conciliar os 

sinais sensoriais (cognitivos) com os provenientes do próprio corpo (fisiológicos). 

É na confluência dos fatores anteriores que a percepção desencadeia o 

reconhecimento das características expressadas por um produto. Nesse caso, o 

material é a primeira delas, por contextualizar fisicamente tais características. 

Quanto às mudanças no organismo, a percepção de algo provoca mensagens 

químicas transmitidas através da corrente sanguínea e sinais neurais por meio de 

mensagens eletroquímicas das vias nervosas (DAMÁSIO, 2000). 

Um resumo simplista dessa afirmação é: a sensação (percepção, sentimento, 

ou emoção) humana é uma mudança transitória no estado do organismo que pode ser 

dividido em cinco etapas: 

1. Acionamento do organismo por um indutor de emoção, por exemplo, 
um determinado objeto processado visualmente (...). Este pode ou não ter 
se tornado consciente e pode ou não ser reconhecido, pois nem a 
consciência do objeto nem o reconhecimento dele são necessários para a 
visualização do ciclo. 
2. Sinais decorrentes do processamento da imagem do objeto ativam sítios 
neurais que estão pré-ajustados para reagir à classe específica de indutor à 
qual pertence o objeto (sítios indutores de emoção). 
3. Os sítios indutores de emoção geram vários reações dirigidas ao corpo e 
a outros sítios cerebrais e desencadeiam todo o espectro de reações 
corporais e cerebrais que constituem a emoção. 
4. Nas reações corticais e subcorticais, mapas neurais de primeira ordem 
representam mudanças no estado corporal, independentemente de como 
foram obtidas (...), os sentimentos emergem. 
5. O padrão de atividade neural nos sítios indutores de emoção é mapeado 
em estruturas neurais de segunda ordem. O proto-self é alterado em razão 
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desses eventos. As mudanças no proto-self também são mapeadas em 
estrutura neurais de segunda ordem (DAMÁSIO, 2000, p. 358). 
 

O contexto descrito anteriormente dá o real entendimento do mecanismo 

humano que é utilizado nos momentos de interface com um produto. Existe todo um 

esforço do organismo para a consolidação dos recursos necessários ao manifesto da 

opinião e realização das escolhas. 

A percepção resulta na atitude, na escolha. Engel et al. (1995) a define como 

‘a avaliação geral e final’ que foi estruturada por todos os requisitos já mencionados. 

Por isso, os autores afirmam que é fundamental entender o comportamento e 

dimensões de suas propriedades. São elas: 

a) Valência: refere-se a atitude ser positiva, negativa ou neutra. Estas podem 

ainda se diferenciar em extremidades, como por exemplo, gosto-> gosto 

muito; não gosto-> odeio. 

b) Resistência: refere-se ao grau em que a atitude é imune a mudanças. 

c) Persistência: reflete a capacidade que uma atitude tem em se "desgastar com 

a passagem do tempo" (ENGEL et al., 1995, p. 242). 

d) Confiança: representa a crença que o indivíduo tem em relação a sua atitude 

(se foi tomada corretamente ou não). 
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II. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Esse capítulo abordou a função dos materiais na expressividade dos produtos 

industriais. Obviamente, somente soluções de projeto são capazes de concatenar a 

importância de um ou mais materiais na função e formação de significados de um 

produto industrial. 

Descreveu-se ainda, as principais bases que se sustentam a ‘impressão’ que 

um material transmite ao indivíduo e como este, por sua vez, emana percepções por 

intermédio de sua personalidade e influência do meio social. 
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CAPÍTULO 3 

MODELOS INTELIGENTES 

"Modelo:1. Representação de algo a ser reproduzido. 2. Representação 
em pequena escala de algo que se quer reproduzir em grande. (...). 
(FERREIRA, p. 511, 2010). 

 3.1. Conceito de Modelo 

O conceito trazido por Ferreira (2010) para o termo modelo é expandido nessa 

pesquisa para 'modelar', ou seja, "fazer o modelo ou molde de. 2. Dar forma ou 

contorno a; moldar. 3. Tomar por modelo; moldar-se em; modelagem" (FERREIRA, 

2010, p. 511).  

Os modelos aqui apresentados têm como objetivo estruturar, de forma 

sistêmica, conhecimentos teóricos e práticos de modo a solucionar problemas. Nesse 

caso, o conceito apropriado para tais modelos é o de Japiassú e Marcondes (1998) 

apud Araújo (2002, p. 12) que os definem como 'modelo teórico', ou seja, "um modo 

de explicação, construção teórica, idealizada, hipotética, que serve para a análise ou 

avaliação de uma realidade concreta". 

Ao associar os conceitos matemáticos a outras teorias em busca de soluções e 

explicações da realidade, têm-se então o conceito de 'modelagem matemática'. Esta 

terminologia é utilizada por um grupo de autores (HANNON e RUTH, 1994; DAVIS 

e HERSH, 1995; BASSANEZI e FERREIRA, 1988) e também descrita por Araújo 

(2002, p. 13) como sendo “a capacidade de utilizar-se da matemática como 

ferramenta para modelar uma variedade de fenômenos do mundo real".  

Reiterando, é fundamental que seja feita uma análise crítica da teoria que 

subsidia um modelo matemático. Além disso, a robustez da explicação dada por ele só 

se concretiza após o pleno entendimento das diferenças e pormenores que surgem ao 

se definir 'qual o problema' que se quer resolver através da modelagem matemática. 
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Por isso, deve-se ter clareza da realidade na qual este problema está inserido para, 

posteriormente, introduzir a matemática no contexto da realidade estudada.  

3.2. Estruturas dos Modelos Matemáticos 

Os modelos matemáticos necessitam, segundo Henry (1997), de uma 

organização de etapas, especialmente por se tratarem da interpretação de um ou mais 

problemas dentro da natureza de estudos teóricos e práticos. Portanto, o autor sugere 

um mínimo de seis etapas para um processo de modelagem matemática, sendo: 1) 

realidade; 2) pseudo-modelo; 3) modelo matemático; 4) aprofundamento do estudo 

matemático; 5) confrontação do modelo com a realidade; 6) finalização. 

Como Henry (1997), Godinho (2003) também defende como fundamental a 

organização da modelagem matemática em etapas, dado que só assim se interpreta de 

forma didática a solução do problema em questão. No Quadro 1 são descritas as 

terminologias e significados inerentes à linguagem da modelagem matemática. 

Quadro 1 
Terminologias e significados da linguagem de modelos matemáticos 

Terminologias Significados 

Situações No sentido amplo, refere-se a problemas matemáticos ou 
extra-matemáticos. 

Linguagem Designa todo tipo de representação, inclusive as matemáticas. 

Ações Do sujeito diante de tarefas matemáticas. 

Conceitos 

Na atividade matemática, o sujeito apoia-se em noções para 
resolver problemas que contribuem para a emergência de 
diferentes conceitos, os quais irão caracterizar o novo objeto 
que surge como resultado de ações. 

Propriedades 
Cada propriedade de um objeto matemático relaciona-o a 
outros e contribui para o crescimento do significado do 
objeto em questão. 

Argumentos 
A fim de justificar, explicar e comprovar as soluções dos 
problemas, ações e objetos são interligados, mediante 
argumentações e raciocínios. 

Fonte: Godino (2003). Adaptado pela autora. 
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3.3. Exemplos de Modelos Inteligentes Baseados Nas Emoções  

3.3.1. Modelo Fisiológico das Emoções 

O Modelo Fisiológico das Emoções foi desenvolvido por Almeida (2004) com 

o objetivo de representar um organismo humano simplificado, capaz de gerar 

respostas subjetivas a partir de estímulos.  

Para tanto, o pesquisador utilizou-se da arquitetura computacional denominada 

de H-CogAff (camada reativa, deliberativa e meta-gerente) desenvolvida por Sloman 

(2001). Uma de suas características é ser utilizada no segmento de entretenimento, 

justamente por ser considerado um recurso capaz de gerar “modelos rasos de 

emoções” (SLOMAN, 2001 apud ALMEIDA, 2004, p. 35). 

As emoções captadas pelo referido Modelo estão diretamente associadas aos 

sistemas biológicos do ser humano (respiratório, digestivo, renal, circulatório, 

endócrino e nervoso) onde cada órgão é especificado de acordo com sua 

funcionalidade. Nesse sentido, ele não trata nenhum processo cognitivo, abstendo-se 

da influência do observador em suas sensações e percepções. 

Essa abstenção foi o principal motivo da utilização da arquitetura 

computacional H-CogAff . A proposta de Almeida (2004) não perpassou pelas 

emoções tratadas sob os traços da cognição, o que é amplamente trabalhado pelos 

recursos da Inteligência Artificial (IA). Esta fornece linguagens de programação com 

modelagens de estruturas elaboradas, capazes de simular importantes propriedades da 

memória humana. 

Apesar de considerar o Modelo Fisiológico das Emoções um precioso 

caminho à construção de agentes inteligentes capazes de comportamentos sofisticados 

como os dos humanos, Almeida (2004, p. 101) questionou a rigidez a que foram 

utilizadas referencias biológicas como processadoras das respostas subjetivas. O 

próprio pesquisador afirma que é necessário entender "os mecanismos geradores dos 

efeitos subjetivos em cada órgão" no corpo humano, para que o modelo usufrua de 

dados cognitivos em suas respostas emocionais. 
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3.3.2. Modelo Multi-Sensorial Inteligente 

Pereira (2006) utilizou-se da RNA para desenvolver um sistema de medição 

do conforto global no interior de veículos de transporte de passageiros. Seu objetivo 

foi criar um Modelo Multi-Sensorial Inteligente, tal qual um 'passageiro virtual' que, 

ao sofrer os estímulos do ambiente (conjugados ou não), fosse capaz de emitir 

respostas à respeito do desconforto global do ambiente. Tais respostas são válidas nas 

etapas de desenvolvimento de projetos e produção de veículos dentro dos parâmetros 

da Ergonomia Ambiental. 

Para tanto, Pereira (2006) levantou primeiramente uma base de variáveis 

extraídas através de questionários aplicados em usuários de transportes coletivos 

(objeto de estudo do autor).  Os parâmetros objetivos do conforto foram balizados 

pelos órgãos de regulamentação de seu país (Portugal) e institutos europeus de 

normalização. 

 Os dados (subjetivos e objetivos) coletados foram modelados através de 

métodos como Regressão Linear Múltipla (RLM) e as Redes Neurais Artificiais 

(RNA) e resultaram num modelo de respostas subjetivas relacionado ao conforto do 

interior de veículos de transporte de passageiros. 

3.3.3. Agentes Inteligentes com Personalidade e Emoção 

Bressane Neto, (2010) utilizou-se dos recursos da Inteligência Artificial (IA) 

para criar agentes inteligentes, adaptáveis à situações cotidianas, pouco previsíveis, 

com aprendizado rápido, inteirados às características do ambiente físico e social. 

O pesquisador buscou fazer com que esses 'personagens sintéticos', como ele 

os chamou, utilizassem dos estados afetivos baseados na personalidade e na emoção, 

para geração de suas atividades cognitivas. Para isso, foi utilizado o modelo BDI 

(Beliefs, Desires and Intentions) que descreve o processo prático do raciocínio 

humano, como base da arquitetura dos personagens. 
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A Figura 4 apresenta o esquemático do referido modelo que se constituiu de 

três sub-módulos: personalidade, humor e emoção. A intenção foi gerar desses 

descritores influencias nas atividades de percepção, memória e tomada de decisão do 

agente. 

 
Figura 4: Uso da IA na geração de resultados correlacionados (objetivos e subjetivos). 

Fonte: Pereira (2006, p. 274). 

 

O modelo resultante mostrou que, quando se desenvolve um agente inteligente 

com comportamento baseado na personalidade e emoção, este aproxima-se ao do 

comportamento humano (daquele mais adaptativo e cooperativo). 

3.3.4. Modelo de Fishbein 

Fishbein (1963) formulou um modelo caracterizado por vários atributos 

(multi-atributos) capaz de abranger detalhadamente os pormenores da atitude do 

consumidor em relação ao produto. Tomando como exemplo um produto industrial, 

este possui diversos atributos, com seus pesos (saliências), que podem ser avaliados 

individualmente.  

No entanto, uma análise conjunta desses atributos e suas respectivas 

saliências5 podem gerar novos atributos com pesos diferentes, permitindo outros tipos 

de análises. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Saliência representa a importância designada a um atributo. Os atributos de um produto 
podem variar substancialmente na importância que eles tem para os consumidores quando 
estes formam suas atitudes em relação a um produto (ENGEL, et al., 1995, p. 243). 
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Simbolicamente, o modelo matemático de Fishbein (1963)) pode ser expresso 

como: 

𝐴!   =    𝑐!𝑎!

!

!  !  !

 

Sendo: 

𝐴! = atitude em relação ao produto 

i  = atributos do produto 

𝑐! = a força da crença de que o produto tem o(s) atributo(s) i 

𝑎!  = avaliação do(s) atributo(s) i 

n  = o número de atributos salientes 

O modelo propõe que a atitude de se ter ou não um produto está baseada no 

somatório de crenças sobre os atributos do produto, ponderado pela avaliação desses 

atributos. É importante compreender que os atributos que recebem mais menções ou 

classificação mais alta (durante a observação do produto pelo indivíduo), são 

considerados os mais salientes. 

Os componentes ci e ai  são, em geral, medidos em escalas de 5 a 7 pontos 

(como por exemplo a de escala Diferencial Semântico, detalhada mais adiante nesse 

documento, composta por pares de adjetivos opostos.  

No caso de se comparar um produto com o outro, as crenças (ci) relativas aos 

atributos pesquisados devem ser computados separadamente. O somatório dessas 

crenças resultará nos quantitativos de ai. 

Pelo Modelo de Fishbein a crença de que o produto possui esse ou aquele 

atributo é ponderada de forma probabilística. Já o Modelo do Ponto Ideal, apresentado 

a seguir inclui a variável Ii para computar o desempenho ideal de cada atributo 

avaliado. 

3.3.5. Modelo do Ponto Ideal 

O Modelo do Ponto Ideal foi desenvolvido para ponderar atributos de um 

produto em escalas de 7 pontos. Cada um desses pontos determina a intensidade  

(saliência) de um atributo. Por exemplo: numa pesquisa onde se quer saber sobre o 
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atributo 'dureza' de um determinado material aplicado numa localização específica de 

produto, mede-se da seguinte forma: (Figura 5). 

 
o material é muito mole __:__:__:__:__:__:__ o material é muito duro 

 1   2   3   4   5   6   7 

Figura 5: Escala indicativa da saliência de um atributo no Modelo do Ponto Ideal 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Depois de sabido a saliência do atributo, é necessário ponderar a importância 

desse atributo no produto avaliado. (Figura 6). 

 
totalmente sem importância __:__:__:__:__:__:__ totalmente importante 

                                                     1   2   3   4   5   6   7 

Figura 6: Escala indicativa da saliência de um atributo no Modelo do Ponto Ideal 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

O modelo matemático de Ponto Ideal é simbolicamente representado 

conforme descrição a seguir: 

𝐴!  !   𝑊!    𝐼!   −   𝑋!

!

!  !  !

 

Sendo: 

𝐴! = atitude em relação ao produto 

Wi = importância do atributo 

𝐼! = desempenho "ideal" do atributo i 

𝑋!  = crença sobre o desempenho "real" do produto no atributo i 

n  = o número de atributos salientes 

Engel et al. (1995), afirma que o Modelo do Ponto Ideal é mais útil para a 

compreensão das crenças dos indivíduos em relação aos produtos, durante o processo 

de escolha e tomada de decisão. No entanto, os mesmos pontuam algumas diferenças 

explícitas entre este modelo e o desenvolvido por Fishbein (1963). 

Uma delas é a forma de medição da saliência do atributo. Enquanto o modelo 

Fishbein a avalia pelo status de grandeza (ex: bom ou ruim); o modelo do Ponto Ideal 
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avalia pelo grau de importância.  Engel et. al. (1995) ressalta atenção quando da 

escolha da aplicabilidade desses modelos, afinal, suas medidas não são equivalentes. 

3.3.6. Modelo 3M (de Motivação e Personalidade) 

O Modelo de Motivação e Personalidade (3M) foi proposto por Mowen (2000) 

com intuito de integrar as teorias e modelos da psicologia e comportamento, criando 

uma meta-teoria facilitadora do entendimento do papel da personalidade (a partir dos 

traços individuais) nos processos de escolha e decisões dos indivíduos. 

Uma meta-teoria propõe a integração de conceitos já enriquecidos e validados 

por pesquisadores e estudiosos. Por isso, o Modelo 3M permite a participação de 

outras teorias. Por ele, é possível prever, explicar e controlar os comportamentos 

humanos por intermédio entendimento de suas personalidades (MOWEN, 2000). 

Um dos princípios desse modelo é propiciar bases psicográficas capazes de 

segmentar os indivíduos por grupos de comportamentos similares. Outra possibilidade 

de gerar recursos que subsidiem  o desenvolvimento de produtos dentro dessas bases 

segmentadas (MOWEN, 2000).  

Em suma, o referido modelo se constrói a partir  do pressuposto de que são 

nas etapas de percepção e avaliação que se consegue influenciar a motivação e o 

comportamento do indivíduo a partir da personalidade. Então, se a decisão do 

indivíduo se baseia em sua personalidade (individual ou grupal) é possível empregar 

nos produtos traços das personalidades (MOWEN, 2000; MONTEIRO, 2006). 
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A Figura 7 apresenta a teoria dos traços da personalidade a que se baseia o 

Modelo 3M. 

 
Figura 7: Modelo 3M (MOWEN, 2000). 

Fonte: Mowen, 2000 apud Monteiro (2006, p. 46). 
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III. SÍNTESE DO CAPÍTULO:  

Este capítulo apresentou a descrição e explicação de modelos inteligentes 

aplicáveis na análise da percepção, comportamento de escolha e tomada de decisão 

dos indivíduos. 

 Iniciou-se, portanto, com a conceituação da terminologia 'modelo', 

'modelagem', 'modelo teórico', 'modelagem matemática'. Foram também apresentados 

alguns exemplos de modelos, sendo os principais baseados em multi-atributos (de 

Fishbein e do Ponto Ideal).  

Por eles pôde-se esclarecer a necessidade de se ter uma complexidade de 

fatores para uma compreensão refinada do comportamento perceptivo, de escolha e 

decisão dos indivíduos.  
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CAPÍTULO 4 

ESTATÍTISTICA INFERENCIAL APLICADA EM MODELOS 
CIENTÍFICOS 

A intenção do uso da estatística inferencial para o alcance do objetivo 

principal deste estudo foi determinada pelo acesso aos dados da pesquisa de Dias et 

al. (2013) com características suficientemente plausíveis de se extrair elementos de 

apoio à elaboração das especificações de projeto (fase de esclarecimento, conceitual, 

preliminar e detalhamento) para o desenvolvimento de produtos industriais de 

interesse mercadológico. 

Tais fases, recorrentemente enfatizadas por autores como Finger e Dixon 

(1989), Evdboumwan e Anumba (1996), entre outros; iniciam-se pela lista de 

requisitos cujas necessidades e desejos prévios dos indivíduos são confrontados com 

os itens imprescindíveis determinados por outras demandas. 

 Mesmo que as incertezas das etapas iniciais sejam minimizadas pelo histórico 

prévio do projeto, a ‘voz’ do consumidor deve ser ouvida, para que o produto se 

caracterize dentro das expectativas do mercado. 

Para tanto, o uso da intuição dedutiva do projetista deve prevalecer nessas 

etapas iniciais. Tais intuições são classificadas por Fischbein (1987, p. 61) como 

“antecipadoras por representarem uma visão preliminar e global que precede a 

solução analítica detalhada do problema”. 

Após essa etapa, elas passam a denominar intuições conclusivas por 

sintetizarem as ideias básicas da solução do problema, “previamente determinadas 

numa visão global e estruturada” (FISCHBEIN, 1987, p. 61). É nessa etapa que as 

análises estatísticas se tornam ferramentas essenciais para geração de parâmetros 

passíveis de conclusão analítica fundamentada na certeza dos parâmetros 

matemáticos. 
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Nesta pesquisa, foi feita a opção pelo uso de modelos estatísticos 

explanatórios causais que se utilizam de dados temporais para previsão de valores, 

tais como a Regressão Linear Múltipla (RLM) e as Redes Neurais Artificiais (RNA), 

detalhados amplamente ainda nesse capítulo. 

4.1.  Inferência Estatística  

A inferência estatística é o ponto relevante dos modelos matemáticos baseados 

em variáveis aleatórias. Ainda que uma amostra faça parte das evidências de uma 

população, não se pode garantir que repetições de amostras dessa mesma população 

reproduzam resultados idênticos às outras. No caso de amostras aleatórias, o uso da 

probabilidade será sempre a diretriz a se utilizar em busca de respostas concentradas 

em suas variáveis (MAGALHÃES e LIMA, 2002). 

A probabilidade se baseia em argumentos e/ou parâmetros semelhantes para 

inferir possibilidades de ocorrências em um determinado evento. No caso de 

inferências subjetivas extraídas do repertório de conhecimentos, como nessa pesquisa,  

Bussab e Morretin (2002) as conceituam de 'probabilidades subjetivas'. 

Paulino et al. (2003) interpreta as probabilidades subjetivas, levando em 

consideração o princípio da coerência. No caso, a probabilidade representa uma 

relação entre a evidência e a hipótese, medindo o grau de credibilidade da relação.  Os 

autores imperam esse raciocínio por acreditar que o fato de um indivíduo ter uma 

atitude coerente, não impede que outros dois ou mais indivíduos, diante da mesma 

evidência, tenham níveis de entendimentos diferentes relativos à mesma questão.  

Em resumo, a teoria da probabilidade subjetiva não é vista como o grau de 

crença de um único indivíduo, mas como o grau de consenso de crença de um grupo 

social (ARAÚJO, 2013).  

Gillies (2000) já havia citado que a maioria das crenças tem um cunho social e 

são mantidas por quase todos os membros do grupo, ou seja, um indivíduo específico 

geralmente adquire as crenças por meios de interações sociais com esse grupo. 
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4.1.1.  Estimadores 

A parametrização de argumentos ou fatores (médias, frequências, entre outras)  

para o uso de probabilidades é designado de ‘estimação’, ‘estimadores’ ou 

simplesmente ‘estimativas’.  

Para tanto, é necessário agrupar dados, formulando parâmetros como forma de 

aproximação de possiblidades. As variáveis resultantes dessa combinação são 

denominadas estimadores (ou estimativas). Magalhães e Lima (2002) os chamam de 

dados de estimativas pontuais ou estimativas. Mesmo que conceitualmente tais termos 

sugiram uma margem de erro, eles são observados mediante a índices de 

significância; que se situam próximos de 100%, sendo aqueles   ≤ 0,05 (95%) os mais 

utilizados no meio estatístico. 

Em modelos matemáticos, os índices de significância são simbolizados por α  

e β, respectivamente, sendo α o valor de significância do teste e β o poder do teste.  

A representação matemática de um estimador pode ser entendida através do 

modelo abaixo: 

     θ = (X! ,X!, . . . ,X!)             

Sendo o estimador 𝜃  a função das variáveis aleatórias constituintes da amostra 

coletada. 

4.1.2.  Testes de Hipóteses 

Ainda no campo da inferência estatística, a realização de testes de hipóteses é 

o caminho para a conclusão, com algum grau de certeza, dos parâmetros estimados ou 

calculados através da distribuição das variáveis de uma amostra. 

Para tanto, existem os testes paramétricos vinculados à estimação dos valores 

dos parâmetros e os de ‘aderência’, associados à busca da distribuição de X. 
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Quanto aos tipos de hipóteses, Camarinha Filho (2002, p. 68), descreve dois, 

sendo: 

1) Hipótese de Nulidade (nula) – que se refere a hipótese em teste; 

“Colhida uma amostra a fim de inferirmos a respeito do valor paramétrico 
(θ ), obtemos a estimativa do parâmetro (θ ) por intermédio de um 
estimador. Daí, por meio do cálculo de probabilidades, cujos resultados 
são obtidos em função da Hipótese Nula (H0), tomamos a decisão de 
rejeitar, ou não H0 (CAMARINHA FILHO, 2002). 

2) Hipótese Alternativa (Hα ou H1) – é aquela que difere da hipótese de teste 

(H0). 

Os principais testes de hipóteses servem para parametrizar a decisão de aceitar 

ou rejeitar a hipótese nula (H0). Camarinha Filho (2002), reitera também, o vínculo 

dos testes de hipóteses com o índice de significância, chamando a atenção para a 

ocorrência de erros, que podem ser do Tipo I, (de 1a espécie) e Erro Tipo II (de 2a 

Espécie). Ao definir o valor de α, a decisão de aceitar ou rejeitar uma hipótese estará 

vinculada a esse valor, sendo: rejeitar a hipótese quando H é verdadeira (Erro Tipo I - 

α) e não rejeitar a hipótese quando H é falsa (Erro Tipo II - β). 

Ressalta-se que, ao determinar o valor de α, fixa-se a ‘região crítica’ (RC) da 

análise da hipótese, tendo como resultados: 

𝑋!"# ∈ 𝑅𝐶 ⇒ 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠  𝐻 

𝑋!"# ∉ 𝑅𝐶 ⇒ 𝑛ã𝑜  𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠  𝐻 
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4.2. Técnicas de Modelagem Matemática 

4.2.1. Regressão Linear Múltipla (RLM) 

A regressão linear múltipla é a técnica mais utilizada no estudo do 

comportamento de uma variável dependente em relação a outras que são responsáveis 

pela variabilidade observada. 

O conjunto de variáveis independentes (X) ponderadas, gera a equação de 

regressão, sendo então uma combinação linear das variáveis independentes (X) que 

melhor explica a variável dependente (Y) (FIELD, 2000). 

O modelo que representa a regressão múltipla é dado por: 

𝑌! = 𝛼 + 𝑋!𝑌! + 𝑋!𝑌! +⋯𝑋!𝑌!.          (1) 

Sendo: Yi = variável dependente; 

X1...Xn = variáveis independentes; 

α = representa a satisfação mínima quando os indicadores estiverem aquém do 
esperado. 

Gazola (2002),  pontua a execução da RLM através das as seguintes etapas: 

a) identificação das variáveis independentes; 

b) levantamento de dados; 

c) agrupamento das variáveis; 

d) análise exploratória; 

e) construção do modelo; 

f) análise crítica das variáveis; 

g) análise dos resíduos e verificação da aplicabilidade do modelo. 
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4.2.1.1.  Pressupostos do Modelo de RLM 

Diferentes autores apresentam pressupostos que precisam ser satisfeitos para 

que os resultados da modelagem matemática realizada através da RLM possam ser 

utilizados com segurança. São eles: 1) linearidade; 2) adequada proporção entre o 

número de casos e o número de parâmetros estimados; 3) ausência de erro sistemático 

de mensuração das variáveis; 4) Distribuição normal do termo de erro; 5) média dos 

termos dos erros próxima ou igual a zero; 6) princípio da homocedasticidade; 7) 

ausência de auto-correlação entre os termos dos erros; 8) ausência de correlação entre 

um variável independente (X) e o termo de erro; 9) ausência de alta-correlação entre 

as variáveis independentes (X) (não colinearidade ou multi colinearidade) 

(MENDONÇA; 1998, GUJARATI; 2006; HAIR et al. 2009; FIGUEIREDO FILHO 

et al. 2011).  

A seguir, uma breve descrição dos pressupostos anteriores, segundo os 

respectivos autores: 

1. Linearidade dos parâmetros: Deve-se esperar que a relação entre a variável 

dependente (Y) e as independentes (X) possa ser representada por uma 

função linear.  Quanto mais distante dessa representação, menor é a 

aplicabilidade do modelo estudado (HAIR, et al. 2009). 

No entanto, caso exista uma baixa linearidade entre as variáveis de estudo, 

é possível transformá-las por métodos matemáticos como função 

logarítmica (logX);	  raiz quadrada ( 𝑋); exponencial (𝑒!); exponencial 

negativa (𝑒!!); quadrática (X2); recíproca (!
!

). 

2. Proporção entre o número de casos e o número de parâmetros estimados: 

Figueiredo et al. (2011, p. 60) afirmam que “o número de casos deve 

exceder a quantidade de parâmetros estimados”. Esse pressuposto é 

condição básica da matemática. Caso o número de parâmetros a serem 

estimados supere a quantidade de observações, a estimação torna-se 

“matematicamente impossível”, confirmam os autores.  

3. Ausência de erro sistemático entre as variáveis analisadas: a confiabilidade 

dos métodos utilizados para coleta e extração dos dados da amostra cujas 

variáveis são avaliadas precisam ser medida (por intermédio testes tais 
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como alfa de Cronbath, por exemplo). Variáveis mal medidas produzirão 

estimativas inconsistentes. 

4. Distribuição normal do termo de erro (resíduo amostral): O pressuposto de 

adequabilidade de um modelo gerado pela RLM é feito através da análise 

da normalidade do erro amostral. O erro amostral ou resíduo (ei) é dado 

pela diferença entre a resposta observada (Yi) e a variável preditora (𝑌i).  

Testes como o qui-quadrado, Kolmogorv-Smirnov, entre outros; são 

utilizados para verificar a normalidade dos resíduos de um modelo de 

RLM. 

A Figura 8 apresenta entre as linhas pontilhadas, a normalidade do resíduo 

amostral e a obtenção do valor do erro (ei). 

 

 
Figura 8: Representação da normalidade do termo de erro (resíduo amostral) 

Fonte: Gráfico gerado através dos dados da pesquisa de Dias et al. (2013). Resultados 
obtidos através do IBM SPSS v.23 

 
5. Homocedasticidade: É visualizada quando da existência de variância 

constante (σ!) entre as variáveis geradoras dos possíveis erros resultantes 

do modelo de RLM. Sendo assim, os resíduos (diferença entre os 

resultados observados e os preditos pelo modelo) devem variar 

uniformemente. Hair et al., 2009 conceitua um modelo homocedástico, 

aquele que possui erros dispersos aleatoriamente (Figura 9). 
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Figura 9: Representação do princípio da homocedasticidade 

Fonte: Gráfico gerado através dos dados da pesquisa de Dias et al. (2013). Resultados 
obtidos através do IBM SPSS v.23 

 
 

Esse pressuposto é fundamental para que não existam inferências errôneas 

na estimativa da variável dependente (Y).  

 Inexistência de auto-correlação dos erros: “A auto-correlação decorre da 

influência sobre os resíduos de variáveis independentes (preditoras), não 

consideradas na equação” (MENDONÇA, 1998, p. 58). Um modelo de 

RLM sem perturbações deve apresentar resíduos independentes, 

distribuídos aleatoriamente em torno da média zero. A 

 Inexistência de colinearidade ou multi-colinearidade: Amostras aleatórias 

tendem a uma organização não linear de suas variáveis. A própria 

aleatoriedade das mesmas justifica essa afirmação. Um grupo de variáveis 

perfeitamente lineares se posicionam de tal forma que se pode traçar uma 

reta que contenha todas elas. Desta forma, pode-se dizer que elas possuem 

uma relação exata “ou aproximadamente exata entre as variáveis x” 

(GUJARATI, 2006, p. 301).  

Tamanha linearidade é denominada de multi-colinearidade e é considerada 

ruim, quando o objetivo da análise estatística reside em extrair fatores 

explicáveis de tais variáveis. Gujarati (2006) argumenta que, quando as 

variáveis são altamente correlacionadas, concentrando num único fator, 
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não se há como “estimar exatamente os valores populacionais dos 

coeficientes”, ou seja, o uso da Análise Fatorial (AF) não trará 

informações importantes (GUJARATI, 2006, p. 301). Porém, numa análise 

inversa, a multi-colinearidade torna-se importante, especialmente na fase 

inicial de organização dos dados (tanto quanto estimações de 

probabilidades) em agrupamentos de variáveis. Esses agrupamentos são 

facilmente construídos quando existem combinações lineares fortes entre 

as variáveis disponíveis na amostragem. Para decidir entre aceitar ou não a 

multi-colinearidade das variáveis num estudo matemático (como a 

Regressão Linear, por exemplo), Gujarati (2006) indica analisar em 

primeiro lugar, a gravidade de se ter ou não o excesso de correlação entre 

as mesmas. 

 Outliers: São valores atípicos ou discrepantes dentro da base de variáveis 

estudadas no modelo. Caso existam, precisam ser corrigidos ou 

eliminados. 

 Poder de explicação: A qualidade de um modelo resultante da RLM é 

medida pelo coeficiente R2, chamado coeficiente de determinação 

múltipla. Seu cálculo é dado pela seguinte equação: 

𝑅! = (  !!!!!
!!! )!  

(!!!
!!! !!)!  

           (2)  

 Testes de significância: Avaliam o percentual de confiança para os 

coeficientes da RLM. Sendo um intervalo com 100(1-α)% de confiança, 

então têm-se que α ≤ 0,05. São parâmetros de significância o t de Student, 

em conformidade com as hipóteses estabelecidas na construção do 

modelo; F de Snedecor que rejeita a hipótese nula (H0) ao nível máximo de 

significância de 1%; razão de verossimilhança para análise da variância 

particionada (significância de subconjuntos de parâmetros). 

4.2.2.  Redes Neurais Artificiais (RNA) - Modelos Matemáticos com 
Aprendizado 

As Redes Neurais Artificiais (RNA) configuram-se como modelos  

matemáticos, com grau de processamento de informações tal qual a estrutura cerebral 

humana. Porém, o seu fundamento não é reproduzir a operação dos sistemas 
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biológicos, mas sim, fazer uso do que é conhecido sobre a funcionalidade das cadeias 

biológicas para resolver problemas complexos (HECHT-NIELSEN, 1990; 

SCHALKOFF, 1997). 

Um dos aspectos favoráveis de se usar esse tipo de modelagem é o 

distanciamento das principais regras de modelagens matemáticas como a Regressão 

Linear Simples (RLS) e Regressão Linear Múltipla (RLM). A não linearidade é um 

deles.  

A habilidade para decifrar informações imprecisas e difusas e a capacidade de 

generalização faz das RNA escolhas assertivas para análises de variáveis de múltiplas 

amostras (JAIN e MAO, 1996). 

O principal objetivo das RNA é a geração desenvolvimento de algoritmos 

matemáticos que permitem desenvolver um processo de aprendizagem a partir da 

informação processada, simulando deste modo, a aquisição de conhecimentos como 

se fossem o cérebro humano.  

Deste modo, as RNA são consideradas modelos empíricos, podendo, contudo, 

fornecer soluções precisas seja para problemas simples, seja para fenômenos onde 

apenas existem dados e observações experimentais. 

As RNA têm sido utilizadas na modelação de memória associativa, 

reconhecimento de padrões, representação de funções contínuas, previsão de séries 

temporais, etc. A sua área de intervenção é bastante genérica, tendo como exemplos: a 

física de alta energia; os processos industriais de engenharia, robótica, indústria de 

defesa e aeroespacial; de telecomunicações, eletrônica, veículos, transportes; 

medicina e biomedicina; economia, entre outras. 

Elas possuem neurônios artificiais, designados 'elementos de processamento' 

ou 'unidade de processamento'. Estes, por vez, tem a capacidade de calcular o 

somatório de entradas/estímulos, cujo resultado é tratado como uma função não-linear 

(HECHT-NIELSEN, 1990; SCHALKOFF, 1997). 

No caso dos neurônios biológicos, estes são divididos em três partes, o corpo 

da célula, os dendritos e o axônio, cada um com uma função específica. 



	  

	   67	  

Os dendritos tem a função de receber as informações através de impulsos 

nervosos vindos de outros neurônios e leva-los até o corpo celular, onde a informação 

é processada, gerando novo impulso. Este impulso é transmitido através do axônio até 

os dendritos do neurônio seguinte. A ligação entre o axônio de um neurônio e o 

dendrito do outro é chamada de conexão sinapse. (HECHT-NIELSEN, 1990; 

SCHALKOFF, 1997). 

A integração entre os neurônios pelas sinapses é a formadora das redes neurais 

no cérebro humano. Elas controlam os fluxos de impulsos entre os neurônios da rede, 

de forma variável, sendo esta variação a que confere ao neurônio a capacidade de 

adaptação (típica característica dos neurônios humanos). 

Assim como a rede de neurônios humanos, as RNA também são constituídas 

por elementos de processos adaptáveis, simples e facilmente interligados, capazes de 

executar cálculos matemáticos baseados em funções e apresenta-los em forma de 

conhecimento (HECHT-NIELSEN, 1990; SCHALKOFF, 1997). 

Suas unidades são dispostas em uma ou mais camadas interligadas por um 

conexões normalmente unidirecionais. A simulação do efeito da sinapse humana as 

conexões de entrada recebem pesos através de funções matemática. Por isso, a 

ativação ou não do neurônio artificial depende dos valores obtidos com o resultado 

desta função.  

Assim, de acordo com a estrutura de ligações dos neurônios de uma rede 

neural, têm-se tipos diferentes de arquiteturas. As estruturas são compostas por um 

determinado número de camadas com um respectivo número de neurônios, além do 

tipo de conexão existente entre eles e a topologia da rede (HAYKIN, 2001). 

As diferentes arquiteturas são fundamentais para se obter diversas soluções 

(ou respostas) dadas pela rede. Haykin (2001) as conceituam como: 

 Redes de camada única: Essa classe possui uma camada de entrada de 

nós (ou nodos) e uma camada de saída de neurônios. A relação entre 

elas (entrada - saída) acontece num sentido único. Cabe ressaltar que 

camada de entrada não é contada para a definição do número de 
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camadas da arquitetura, porque nesta, não é realizada nenhuma ação 

computacional. 

 Redes multicamadas: Essa classe de redes é a mais utilizada, segundo 

Campos e Saito (2004). Ela é composta por multicamadas com o 

algoritmo de retro-programação para a aprendizagem. Seu 

desenvolvimento alavancou o uso das redes neurais artificiais por 

permitir a sua utilização em estruturas mais complexas, que são 

capazes de resolver problemas que antes não eram tratados por outros 

tipos de RNA. Elas são formadas por mais de uma camada de 

neurônios entre uma entrada e uma saída da rede e “se distingue pela 

presença de uma ou mais camadas ocultas, cujos nós computacionais 

são chamados correspondentemente de neurônios ocultos ou unidades 

ocultas” (HAYKIN, 2001, p.47). 

 A camada oculta tem a função de interagir entre a camada de 

entrada e a camada de saída da rede. Quanto maior o número de 

camadas ocultas, maior a capacidade de processamento da rede. 
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A Figura 10 ilustra o processo de ativação de um neurônio artificial. 

 
Figura 9: Processo de ativação do neurônio artificial 

Fonte: Haykin (2001). Adaptado pela autora. 

 

 Entrada: Os sinais de entrada representados por X1, X2 e Xn conectados 

ao neurônio são multiplicados pelos pesos sinápticos W1, W2 e Wn 

respectivos a cada sinal de entrada. Os pesos sinápticos podem assumir 

valores negativos e são responsáveis pelo ajuste dos dados de entrada 

para correção dos erros no valor de saída. 

 Somatório: Realiza o somatório dos sinais de entrada, ponderados 

pelas respectivas sinapses. Ele conta ainda com a entrada de um bias 

que tem o efeito de aumentar ou diminuir a entrada da função de 

ativação. 

 Função de ativação: A função de ativação tem por finalidade restringir 

a amplitude da saída de um neurônio em um intervalo de valor finito, 

normalmente com valor unitário [0,1] ou [-1,1] determinando a relação 

entre a entrada e saída do neurônio. 

 Saída: As saídas representam a solução encontrada pela rede neural 

para a entrada apresentada. 
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Quadro 2 apresenta um comparativo entre o processamento das sinapses 

humanas e as artificiais. 

Quadro 2 
Sinapses Humanas versus sinapses artificiais 

Sinapses Humanas Sinapses Artificiais 

Corpo celular: célula nervosa ou neurônio 
humano. 

Neurônio artificial: elemento de 
processamento. 

Estímulos externos e/ou fisiológicos Entradas (sinais de entradas) de informações, 
via função algorítmica. 

Conexão sináptica: ligação entre o axônio de 
um neurônio até o dendrito de outro. 

Sinais de ativação provenientes dos sinais de 
entrada ponderada por pesos. 

Soma: funções de entrada, estímulos. 

Somatório: somatório dos sinais de entrada 
provenientes de uma ou mais funções 
algorítmicas. O somatório é ponderado por 
bias que aumentam ou diminuem os pesos 
sinápticos.  

Capacidade de adaptação do neurônio 
humano 

Capacidade de aprendizado (ou treinamento) 
do neurônio artificial. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A modelação de uma RNA está relacionada com o tipo de algoritmo de 

treinamento (ou de aprendizado) que será utilizado. Esse comportamento do neurônio 

artificial corresponde às características de adaptação do neurônio humano. 

Haykin (2001) afirma que a aprendizagem: 

"é um processo pelo qual os parâmetros de uma rede neural são adaptados 
através de um processo de estimação pelo ambiente no qual a rede está 
inserida. O tipo de aprendizagem é determinado pela maneira pela qual a 
modificação dos parâmetros ocorre (HAYKIN, 2001, p. 75). 

O processo de aprendizagem inicia-se pela organização do banco de dados que 

deve ser dividido em dois conjuntos, sendo um deles, com 80 a 90% dos dados 

destinados ao treinamento e o outro, com 10 a 20% dos dados para testes e validação. 

É importante pontuar que, tanto a equação gerada pela RLM quanto da RNA, 

são resultantes de varáveis específicas de uma amostra, parametrizadas para estimar o 

valor de uma ou mais variáveis dependentes por intermédio das demais 
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independentes. Estas, por sua vez, relacionadas ao problema testado pela(s) 

hipótese(s) antecessoras às equações. 

Nesse sentido, em caso de novas hipóteses (ou quaisquer alterações das 

originais), deverá ser feita uma nova aplicação da RLM ou a RNA. 
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IV. SÍNTESE DO CAPÍTULO:  

Neste capítulo buscou-se demonstrar viabilidade do uso da estatística 

inferencial na geração de soluções para modelos de pesquisa científica, como é o caso 

dessa pesquisa. 

Para tanto, apresentou-se os recursos de inferências estatísticas como 

estimadores e testes de hipóteses, na geração de resultados com comportamentos 

excludentes, minimizando ainda mais a amplitude de possibilidades inerentes à 

estudos envolvendo variáveis aleatórias. 

Por fim, foram detalhados os dois modelos estatísticos utilizados para o 

alcance do objetivo principal dessa pesquisa, sendo a RLM e a RNA. 
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CAPÍTULO 5 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A proposta metodológica desta pesquisa se concentrou na utilização de 

recursos capazes de prospectar o maior número possível de informações acerca da 

importância do material aplicados em produtos industriais. 

Sua abordagem se caracterizou como qualitativa quanto aos meios (formas de 

aplicação da pesquisa – modelos de questionários) e quantitativa quanto aos fins 

(formas de consolidação dos dados em busca dos resultados).  

No caso deste estudo, houve a necessidade do aprofundamento na 

compreensão do processo formador da escolha e tomada de decisão dos indivíduos, 

evidenciando o caráter qualitativo dos formatos de coletas das informações. Godoy 

(1995) recomenda que uma pesquisa deste caráter busque: 

 Considerar o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador 
como instrumento chave;  

 Possuir caráter descritivo;  
 Manter o processo como foco principal de abordagem e não o resultado 

ou o produto; 
 Realizar a análise dos dados de forma intuitiva e indutiva pelo 

pesquisador;  
 Não requerer o uso de técnicas e métodos estatísticos para uma análise 

primária; 
 Ter como preocupação maior a interpretação de fenômenos e na 

atribuição de resultados (GODOY, 1995, p. 58). 

Ainda segundo Godoy (1995), uma pesquisa qualitativa tem como ponto de 

partida a existência de uma relação dinâmica entre o participante, o item analisado e o 

mundo real, obrigando ao pesquisador a abstração de preconceitos e adoção de uma 

posição aberta ao estudo. 

Essa natureza de pesquisa é segundo Miguel et al. (2010, p. 92), bastante 

flexível. Porém, os autores ressaltam a importância de mensurar variáveis, por 

entender que essa é a melhor forma de “capturar evidências (...) sem que nenhum 

subjetivismo influencie a apreensão dos fatos no uso da indução para a geração do 
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conhecimento”. Eles defendem ainda a busca de um repertório teórico que sirva de 

parâmetro para as análises subsequentes.  

Como já relatado, os dados utilizados para o alcance dos testes de hipóteses e 

atendimento aos objetivos partiram de uma pesquisa anterior realizada por Dias, et al. 

(2013). Por isso, ela tem o caráter dedutivo. 

Segundo Miguel et al. (2010, p. 46), neste caso, o pesquisador não interfere 

nas variáveis. Elas são oferecidas "pela natureza ou derivadas de uma teoria 

consolidada ou provisória".  

Considerada como uma pesquisa descritiva, a pesquisa de Dias et al. (2013) se 

apoiou em questionários semi-preenchidos (MALHOTRA, 2001). Apesar de essas 

características serem inerentes ao modelo pretendido pela equipe pesquisadora, a 

concepção do levantamento de dados realizado buscou reduzir a interferência do 

pesquisador para que não fossem gerados resultados enviesados do objetivo principal 

do estudo. 

Para este estudo, foi feito um estudo transversal dos dados computados, a fim 

de extrair amostras suficientes para os testes de hipóteses da pesquisa.  

Finalmente, pode-se afirmar que este estudo se classifica como 'pesquisa 

aplicada', uma vez que os elementos amostrais foram manuseados de modo a se obter 

a maior aproximação da base teórica estudada (SILVA e MENEZES, 2000).  

Para que se esclareça o motivo da escolha dos dados da pesquisa de Dias et al. 

(2013), é de suma importância dissertá-la, mesmo que de forma sucinta, conforme 

feito a seguir. 
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5.1.  Apresentação da Pesquisa de Dias et al. (2013) 

5.1.1.  Arquitetura do Modelo Permatus-auto 

 

O Permatus-auto foi desenvolvido a partir do modelo Permatus, resultado de 

uma pesquisa de doutorado de Dias (2009), que teve como objetivo estudar como os 

usuários percebem os materiais presentes nos produtos de seu cotidiano (Figura 11). 

 
Figura 11. Arquitetura do modelo Permatus 

Fonte: Dias et al. (2013, p. 69) 
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O Permatus-auto configura-se por duas fases e seis etapas, sendo que as quatro 

primeiras correspondentes a Fase I do modelo e duas finais correspondem a Fase II 

(Figura 12). 

 
Figura 12. Fase I e II do Modelo Permatus-auto. 

Fonte: Adaptado de Dias, et al. (2013, p. 93) 

A etapa 1 da Fase I do modelo Permatus-auto permite que seja feito o 

mapeamento dos elementos que compõem o produto analisado. Ela consiste em 

registrar suas funções e localização por meio da observação de uso, sendo que 

técnicas fotográficas e o áudio-visuais podem ser usadas como complementares. Em 

situações onde não existe fisicamente o produto, este mapeamento pode ser feito por 

meio de imagens e modelos físicos. 

O produto analisado na pesquisa de Dias et al. (2013) foi o interior de um 

veículo, e seu mapeamento resultou em quatro grupos de estudo, sendo: 

1. Controle: são todo os elementos do veículo que desencadeiam uma 
ação. Em geral, estes são acionados pelos membros superiores e 
inferiores (mãos, pés);  

2. Instrumentação: São os meios que possibilitam a entrada de 
informações, input visual, sonoro, tátil, gráficos (ícones) e iluminação;  

3. Complemento: São os equipamentos internos adicionais com funções 
próprias que não tem relação direta com a função principal da 
condução do veículo;  

4. Superfície: as áreas físicas presentes no interior do veículo que 
mantêm contato e interação com os usuários. ���Para cada uma delas, o 
modelo prevê que se defina a função do elemento no conjunto do 
veículo, sua classificação em razão da tipologia, bem como sua 
localização. A proposta é decompor os elementos, sendo que cada um 



	  

	   77	  

deles têm suas características estéticas, funcionais e ergonômicas 
próprias, requerendo um material apropriado (DIAS, et al. 2013, p. 
95) 

Menezes (1976) ressalta a importância em segmentar o produto analisado em 

partes, por intermédio da relevância, funções, classificação e localização das mesmas. 

Segundo o autor, os critérios para essa segmentação são: (a) requisitos de segurança e 

eficiência operacional; (b) frequência de uso entendida como o número de vezes que 

um dado componente é selecionado para utilização em um intervalo de tempo; (c) 

extensão e tempo de uso, aplicado ao tempo total de utilização e ao tempo médio de 

utilização; (d) princípio de identidade e associação funcional; e (e) princípio de 

sequência de uso. 
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A Figura 13 apresenta a síntese do mapeamento realizado pela pesquisa de 

Dias et al. (2013). 

 
Figura 13. Segmentação do interior do veículo estudado. 

Fonte: Dias et al. (2013, p. 95). 
 
 

A etapa 2 da Fase I, tem por objetivo conhecer e analisar as possibilidades de 

interações entre o indivíduo os elementos que foram mapeados para análise do 

produto. 

A etapa 3 da Fase I, consiste na análise propriamente dita. Ela tem o propósito 

de verificar as sensações que acontecem durante cada todo o ciclo de interações entre 

o indivíduo e o produto. 

O formato das análises e ponderações nos questionários foram adaptados do 

Método de Avaliação da Qualidade Sensorial (Sensorial Quality Assessment Method - 

SEQUAM) descrito por Bonapace (2002). 

Para a pesquisa, Dias et al. (2013) utilizou oito modalidades sensoriais, que 

julgou importantes para o estudo dos materiais no produto analisado, sendo: visual, 

tátil, háptica, auditiva, vibratória, olfativa, térmica e funcional. 
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Cada modalidade foi representada por um símbolo gráfico, como ilustra a 

Figura 14. 

 
Figura 14. Símbolos identificadores das sensações provocadas pelos materiais 

Fonte: Dias et al. (2013, p. 97) 
 

 Sensações visuais: relacionadas aos aspectos da forma, dimensão, 
espessura, volume, cor, brilho, transparência, superfícies, situação do 
objeto (posição, distância e movimento).  

 Sensações táteis: causadas pela interação com os objetos, percebida 
pelo sentido tátil e envolvendo todas as partes do corpo, como a mão, 
rosto, pé, costas, braços, pernas.  

 Sensações hápticas: resultam da exploração e utilização do produto-
material, tais como na manipulação, pressão, fricção e contato. Têm 
relação com as propriedades e estrutura dos materiais e produtos, bem 
como sensações provocadas pelo uso do material (dor, suor, 
temperatura).  

 Sensações auditivas: relacionadas à sonoridade do material, que pode 
indicar e sinalizar, por exemplo, seu funcionamento, a presença de 
problemas e permitir um feedback com o usuário. O som emitido 
pelos materiais pode nos fornecer informações sobre a sua natureza.  

 Sensações vibratórias: relacionam-se com qualquer movimento ou 
agitação fremente e rápida; palpitação; batimento, pulsação, 
trepidação.  

 Sensações olfativas: relacionadas cheiro natural ou artificial dos 
materiais.  

 Sensações térmicas; calor, frio, umidade e secura na interação com o 
objeto. Estão relacionadas à condutividade e capacidade térmica do 
material, como o isolamento, umidade, transferência (condução, 
convecção, radiação, evaporação e condensação).  

 Sensações funcionais: as formas de usar, ativar e manipular o objeto. 
Consideram a dinâmica ���das peças e seus materiais. Têm relação com 
todas as demais sensações.  (DIAS, et al, 2013, p. 98). 

 

A etapa 4 da Fase I denomina-se 'perfil do material' e corresponde às 

definições relativas às propriedades físicas e químicas, além das subjetivas e que são 

requisitadas para atender às necessidades do projeto na etapa da seleção dos materiais. 

Cada material possui um conjunto particular propriedades (força, dureza, 

ductibilidade, condutividade térmica, coeficiente de expansão, resistência elétrica, 

etc.) que se diferem, mesmo entre aqueles aparentemente semelhantes. Já as 
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propriedades subjetivas dos materiais são definidas por suas características intangíveis 

e foram apresentadas por Dias (2013) em conjuntos de atributos, sendo: 

 Atributos estéticos: têm relação direta com a impressão estética que 
sentimos por um objeto por meio dos sentidos. No agrupamento dos 
prazeres de Jordan (2002), equivalem ao prazer fisiológico, e têm a ver 
com o corpo e os órgãos sensoriais. Na classificação de Desmet (2003) 
estes atributos provocam julgamentos relacionados à estética. Para 
Norman (2006) eles se encontram no nível visceral da interação, a 
figura, a forma, as sensações físicas do tato, a textura dos materiais, o 
peso, ou seja, todos os aspectos que podem criar uma sensação imediata.  

 Atributos práticos: se relacionam diretamente ao uso, manuseio e 
experiência dos usuários com os objetos, resultando no prazer e 
efetividade do uso. Eles têm relação com o design comportamental 
proposto por Norman (2006) e na classificação dos prazeres de Jordan 
(2002), que equivale ao prazer psicológico, o qual tem relação com as 
reações cognitivas, mentais e emocionais dos indivíduos. 

 Atributos simbólicos: têm relação com os aspectos de estima, psíquicos 
e sociais. A dimensão simbólica tem relação com o design reflexivo 
proposto por Norman (2006). O parâmetro simbólico agrupa o prazer 
social e o ideológico propostos por Jordan (2002), sendo que o 
ideológico refere-se à estética do produto e aos valores que ele 
incorpora. Já na classificação de Desmet (2003), os parâmetros 
simbólicos equivalem às emoções sociais dos indivíduos.  

 Outras influências referem-se às características pessoais dos usuários 
(idade, gênero, experiência, instrução), as características geográficas, 
psicográficas e socioeconômicas (estilo de vida, consumo de luxo-
popular), influências de comportamento (tendências, estilos do design, 
benefícios esperados) e influências culturais, que são igualmente 
importantes para a formação dos julgamentos perceptivos. (DIAS, et al. 
2013, p. 100). 
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Para o Modelo Permatus-auto, tais atributos se somaram em 58 itens conforme 

Figura 15. 

 
Figura 15. Atributos estéticos dos materiais 

Fonte: Dias et al. (2013, p. 100) 
 

A Fase II do Permatus-auto abre-se em duas etapas: (a) avaliação subjetiva 

dos materiais - etapa 5 e (b) diretrizes para o projeto - etapa 6.  

A etapa 5 consiste da realização da pesquisa com os usuários. É nela que eles 

avaliam o material na interação com o produto no contexto de uso para, 

posteriormente emitirem julgamentos quanto suas observações, preferências e 

escolhas. 

Ressalta-se que esta fase da pesquisa foi realizada mediante a aplicação das 

avaliações na presença do produto real, oferecendo a possibilidade de obter 

informações relacionadas a uma avaliação sensorial completa. 

Finalmente, a etapa 6 da Fase II denominada diretrizes para o projeto, tem 

como objetivo fornecer subsídios relacionados à seleção de materiais para as etapas 

do projeto de produtos. 
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5.1.2.  Técnicas de Pesquisas com os Indivíduos 

Os métodos referentes à identificação da dimensão subjetiva durante a 

interação dos indivíduos com os produtos podem ser classificados como métodos 

empíricos e racionais. Os empíricos são mais apropriados para avaliações 

relacionadas à interação. Os estudos sobre como o interage com um produto (no 

ambiente real e natural em que ocorre a interação) geram dados que refletem, com 

maior precisão, suas expectativas e opiniões.  

Respeitando a arquitetura descrita do Permatus-auto, a etapa 6 da Fase II 

consistiu-se da realização de pesquisas com os indivíduos para que fossem levantadas 

as avaliações subjetivas dos materiais que compõem o produto analisado. 

As técnicas passíveis de aplicação para a metodologia do Permatus-auto são a 

individual, em grupo e mista. No entanto, segundo Miguel et al. (2010) por considerar 

que, mesmo que a avaliação do processo cognitivo seja aplicável a grupos; a 

avaliação subjetiva é melhor entendia quando se utiliza a abordagem individual. 

Assim como as pesquisas em grupo ou mista, as individuais têm como 

objetivo coletar dados e informações “sobre indivíduos ou sobre os ambientes dos 

quais esses indivíduos fazem parte”. No entanto, neste tipo de pesquisa os dados 

coletados são particulares ao entrevistado para que se possa ter análises e conclusões 

individuais e pessoais sobre o que se quer investigar (MIGUEL et al., 2010, p. 92).  

Para o apanhado das respostas subjetivas, foram utilizadas técnicas de coleta 

de dados específicas tais como Escala do Diferencial Semântico, Escala Likert e 

Escala de Avaliação Emocional. O Objetivo foi buscar informações a respeito dos 

elementos mapeados na etapa 1 da Fase I juntamente com os respectivos ciclos de 

interações (etapa 2 da Fase II).  

  



	  

	   83	  

Para essas técnicas, foram desenvolvidos ícones específicos para representar 

visualmente os atributos subjetivos definidos na pesquisa (Figura 16). 

 
Figura 16. Adaptação da Escala de Diferencial Semântico (DS) 

Fonte: Dias et al. (2013, p. 106). 
 
 

Na coleta de informações relativas às reações emocionais dos usuários quando 

da interação com um produto industrial, foi utilizada a técnica do Círculo das 

Emoções (adaptado de Desmet, 2002). Nele, 14 emoções são representadas e dois 

grupos de 7, sendo um grupo de 7 emoções positivas e outro de 7 negativas. Então, o 

indivíduo avalia o que sente ao experimentar cada produto (ou parte dele), 

assinalando uma ou mais emoções sentidas no círculo de 14 emoções (Figura 17). 

 
Figura 17. Modelo da Escala de Avaliação Emocional (AE) 

Fonte: Dias et al. (2013, p. 106). Adaptada de Desmet (2002) 

5.1.3.  O Experimento 

Os grupos mapeados na Fase (1) foram reorganizados e os elementos 

específicos de cada grupo, foram analisados em detalhes tais como o conjunto do 

banco do motorista (assento, encosto, apoio de cabeça, travas, etc.), volante e alça de 

segurança do passageiro. 
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Figura 18 apresenta alguns desses itens e os pontos observados na pesquisa de 

Dias et al. (2013). 

	  	  	    

Figura 18. Apresentação do mapeamento dos elementos analisados no produto 
Fonte: Dias et al. (2013). Adaptado pela autora. 

 
 

O estudo experimental da pesquisa de Dias et al. (2013) foi realizado com 36 

participantes voluntários (N=36, 17=homens, 19=mulheres), mediante a dois 

requisitos básicos: 1) possuir carteira de habilitação do tipo B para a condução de 

veículos de passeio, 2) ter disponibilidade para participar da pesquisa durante um 

período mínimo de 40 minutos. Porém, o primeiro questionário aplicado foi 

descartado, em função da necessidade de adequação do mesmo, fechando numa 

amostra de 35 participantes, 17 homens e 18 mulheres. 

  



	  

	   85	  

A Figura 19 apresenta imagens fotográficas registradas durante os 

procedimentos de aplicação de questionários. 

 

 
 

Figura 19. Registros fotográficos da pesquisa 
Fonte: Dias et al. (2013, p. 133). 

 

5.1.4.  Detalhamento dos Testes 

O primeiro passo seguido no experimento foi a explicação geral da pesquisa 

para o participante e a solicitação da assinatura de consentimento das informações e 

imagens fotográficas. Para isso, foi utilizado um 'Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido' cuja premissa era sua participação voluntária. Além disso, o documento 

esclareceu os objetivos, os procedimentos da pesquisa, o sigilo com relação às 

imagens registradas durante o teste, bem como das informações dos produtos e das 

empresas envolvidas na pesquisa (conforme modelo no Anexo 1).  

Na sequência, o participante foi convidado a preencher o Questionário 1 

(Perfil do Participante) que teve como objetivo conhecer melhor a população dos 

usuários participantes do estudo. Partes das perguntas permearam a aplicação do 

método Critério Brasil de Classe Social/Econômica, por meio os dados de idade, 

estado civil, número de dependentes, renda familiar, ocupação/profissão, grau de 

instrução e itens de consumo existente na residência do pesquisado. 

Outras questões trataram a experiência com carros (modelos, frequência de 
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uso, importância de atributos, itens relevantes para a aquisição e fatores que mais 

incomodam no interior do mesmo). O questionário foi preenchido pelo próprio 

entrevistado após o esclarecimento sobre as questões de mais difícil entendimento, 

como renda familiar e grau de instrução do chefe de família e do entrevistado, caso 

ele(a) não o chefe familiar. O modelo do Questionário I está disponível no Anexo 1.  

A próxima etapa do experimento designou-se 'interação' (Questionário 2). 

Nela o participante foi levado para o interior do veículo pesquisado para tomada dos 

questionários relativos à interação do usuário com o produto.  

Relembrando, a pesquisa de Dias et al. (2013) teve como objetivo o 

entendimento do comportamento dos usuários de veículos frente aos materiais de 

fabricação do mesmo. Nesse sentido, o participante foi convidado a agir  livremente, 

manusear, explorar e interagir com o produto. Durante essa interação, um segundo 

pesquisador da equipe ficou responsável por outros registros como imagens 

fotográficas, de vídeo (para registro de posturas, modo de segurar/apreender o 

produto, manuseio, etc.). Foram também gravadas as declarações espontâneas sobre 

as impressões iniciais a respeito do produto6.  

As avaliações foram feitas seguindo as partes do veículo que foram mapeadas 

anteriormente. A sequencia foi previamente explicada pelo entrevistador, sendo: o 

banco do motorista, o conjunto do volante e seus controles, acabamento cromado e 

alça de apoio do passageiro atrás do motorista.  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Para obter maior fidelidade na gravação de voz, o gravador digital foi colocado num suporte em 
forma de colar, permitindo a livre movimentação do entrevistado.  
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A Figura 20 mostra o registro de uma das avaliações. 

 
Figura 20. Registros dos testes 

Fonte: Dias et al. (2013, p. 144) 

Um terceiro questionário designado como 'Avaliação Final' foi preenchido 

pelo entrevistado logo após o preenchimento do questionário de interações. Nesta 

etapa do experimento, o entrevistado era convidado a sair do veículo e se posicionar 

ao seu redor para que pudesse efetuar uma análise final do mesmo. 

O experimento foi concluído com um último questionário de apenas cinco 

perguntas que objetivou buscar do convidado, informações tais como: clareza, 

sequência, tempo, organização e interesse acerca do experimento que havia 

participado. 
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V. SÍNTESE DO CAPÍTULO:  

Este capítulo se consolidou com a explicação da metodologia aplicada a esta 

pesquisa, tais como a abordagem e principais caraterísticas. Na oportunidade, foi mais 

uma vez explicado a adoção de um estudo transversal para a mesma, em função da 

utilização de dados extraídos da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Porém, para o bom entendimento da amostra de dados escolhida, coube relatar 

como sucederam as etapas da referida pesquisa, bem como a modelagem de seus 

questionários. 
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 CAPÍTULO 6 

ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados foi dividida em sete etapas, visando testar as hipóteses da 

pesquisa e estruturar as modelagens matemáticas. Os recursos de softwares utilizados 

foram os IBM SPSS v. 23 e Microsoft Excel 14 for Mac. 

Etapa 1: Caracterização dos dados. 
Etapa 2: Definição prévia dos indicadores. 
Etapa 3: Análise multivariada das variáveis dos indicadores. 
Etapa 4: Inferências estatísticas e determinação de fatores. 
Etapa 5: Regressão Linear Múltipla para testes das hipóteses da pesquisa. 
Etapa 6: Modelagem matemática resultante da  Regressão Linear Múltipla. 
Etapa 7: Modelagem matemática resultante da Rede Neural Artificial. 

	  

6.1.  ETAPA 1: Caracterização dos Dados 

6.1.2. Análise Estatística Descritiva 

O objetivo principal dessa pesquisa foi a geração de indicadores preditivos 

para auxílio à seleção de materiais em projetos de produtos, por intermédio de 

modelagem matemática. 

Por isso, a base de dados coletada na pesquisa de Dias et al. (2013) não foi 

utilizada em sua totalidade, configurando a amostra escolhida como heterogênea. 

Além dessa característica, foi observado um elevado índice de subjetividade 

nos questionários escolhidos para análise. Tais características elevou o interesse em 

reter dados com grandes amplitudes, ou seja, capazes de se tornar "maximamente 

informativos" e indutores (amplos ou gerais) de indicadores (LAROS, 2004, p. 172). 
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Outra característica observada foi o formato descrito dos questionários, que 

mostrou uma individualidade (ou parcialidade) inerente ao objetivo buscado por Dias 

et al. (2013). Essa parcialidade incorre em uma possível normalidade na frequência 

das respostas,  o que permite a estimação de parâmetros, que no caso deste estudo, foi 

critério fundamental para o atingimento do objetivo principal. 

A definição de um parâmetro ou sua estimação é geralmente pré-estabelecida 

durante a etapa de construção de uma pesquisa para coleta de dados. Quando isso não 

acontece, ou acontece para outros objetivos de pesquisa, é necessário restabelecê-los, 

especialmente quando o problema de pesquisa é modificado. 

Os estimadores utilizados nesta etapa da pesquisa foram parametrizados pela 

frequência, testes de normalidade (distribuição normal), médias e desvios-padrão das 

variáveis da amostra estudada.  

A amostra foi recolhida das respostas dos 35 participantes da pesquisa de Dias 

et al. (2013) cuja faixa etária ficou entre 20 a 60 anos de idade. Houve um predomínio 

de jovens na faixa de 18 a 30 anos (44%) que correspondem a alunos do curso de 

graduação, pós-graduação e recém formados da Instituição de Ensino.  

Já 28% dos participantes, ficaram na faixa de 31 a 41 anos, 17% na faixa de 

41 a 50 anos e 11% com idade acima de 50 anos. Essas faixas correspondem aos 

professores, funcionários e profissionais. 

Em relação ao estado civil, sobressaiu a categoria de solteiros com 53%, 

seguido de 36% de casados e 11% de separados e divorciados. 
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O Gráfico 1 apresenta os percentuais relativos às idades e estados civis dos 

participantes. 

Gráfico 1 
Idades dos participantes 

 
Fonte: Dias et al. (2013). Criado pela autora 

 

A escolaridade dos participantes ficou em 70% (25) possuem curso superior e 

pós graduação, 11% (4) não possuem curso superior e 19% (7) possuem outros tipos 

de escolaridade ou não quiseram declarar. 

Em relação à classe social e perfil financeiro, estes foram calculados mediante 

ao Critério Brasil7. os resultados podem ser verificados na Tabela 1. 

Tabela 1 
Classe social dos participantes. 

Classe Renda % Renda (≥) 
42 - 46 A1 11,11 R$12.926,00 

35 - 41 A2 44,44% R$8.418,00 

29 - 34 B1 22,22% R$4.418,00 

23 - 28 B2 22,22% R$2.565,00 

18 - 22 C1 0% R$1.541,00 

14 - 17 C2 0% R$1.024,00 

8 - 3 D 0% R$714,00 

0 - 7 E 0% R$477,00 

Fonte: Dias et al. (2013). Criado pela autora 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Critério Brasil. Disponível em: http://www.abep.org/criterio-brasil. Acesso: 16/07/2012. 
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O Quadro 3 apresenta uma síntese das médias e respectivos desvios-padrão 

dos dados anteriores. 

Quadro 3 
Dados dos participantes da pesquisa de Dias et al. (2013). 

No de Participantes (X) 35 

Gênero 
masculino 17 

feminino 18 

Idade (anos) 
média 22 

desvio padrão 4,67 (12%) 

mínimo 18 

máximo 40 

Classe social 
média 34,5 (B1) 

desvio padrão 
mínimo 
máximo 

7,0 (19%) 
23 
46 

Fonte: Dias et al. (2013). Criado pela autora 

 

6.2.  ETAPA 2: Definição Prévia dos Indicadores 

6.2.1 Agrupamento de Variáveis  

A atribuição de probabilidades numa amostra perpassa pela teoria que baliza o 

fenômeno estudado e pela análise da frequência das ocorrências geradoras do valor de 

cada variável (MAGALHÃES e LIMA, 2002). A leitura dos questionários aplicados 

por Dias et al. (2013) possibilitou a identificação da base teórica estudada implícita 

nas respostas dos participantes.  

Reiterando, os dados foram distribuídos em grupos pré-configurados pelo 

princípio da coerência, visando o cumprimento das hipóteses da pesquisa. 

O agrupamento I se caracterizou com 81 variáveis organizadas em 6 

indicadores (segurança, design, qualidade, conforto, inovação e funcionalidade). 
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Os indicadores: Material, Importância do Material e Experiência com o 

Produto não foram agrupados. 

Parte das variáveis do agrupamento I foi resultado das respostas de 3 questões 

específicas do Questionário 1 - Perfil do Participante, cuja proposta foi entender a 

experiência com o produto pesquisado (modelos, frequência de uso, importância de 

atributos, itens relevantes para a aquisição e fatores que mais incomodam no interior 

do mesmo).  

Nos três casos, Dias et al. (2013) utilizou-se do método de medição 

denominado Escala Likert com cinco pontos, onde o extremo direito (1) representou a 

marcação de menor intensidade e o extremo esquerdo (5) a maior intensidade.  

As demais variáveis foram extraídas de 8 questões específicas voltadas à 

avaliação dos elementos do interior do veículo - Bancos dianteiros, volante, alça de 

teto e acabamentos cromados. Para essas questões, Dias et al. (2013) utilizou-se do 

método de medição denominado de Escala de Diferencial Semântico. Essa escala é 

composta por pares de adjetivos bipolares, escolhidos para representar e incentivar o 

participante a avaliar e responder de forma absoluta, quanto ao problema pesquisado. 
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O Quadro 4 presenta a formação prévia dos indicadores subjetivos e 

respectivas variáveis. 

Quadro 4 
Formação prévia dos indicadores subjetivos  

 Indicadores Variáveis Quantitativo 

Agrupamento I 

Segurança S1, S2, S3, S4, S5, S6. 6 

Design D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, 
D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, 
D17, D18, D19, D20. 

20 

Qualidade Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, 
Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, 
Q17, Q18, Q19, Q20. 

20 

Conforto C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, 
C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, 
C17, C18, C19, C20. 

20 

Funcionalidade F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. 7 

 Inovação I1, I2, I3, I4, I5, I6. 8 

 Total 81 
 

Material 1 

Importância do material 1 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa de Dias et al. (2013). Criado pela autora 

Ressalta-se que as variáveis presentes nos respectivos indicadores (Quadro 4) 

foram agrupadas sem nenhum refinamento prévio capaz de gerar resultados em forma 

de conhecimento. Num conjunto de dados multivariados é essencial que isso ocorra. 

Para tanto, é necessário utilizar-se de múltiplos métodos e técnicas de análises. Só 

assim as variáveis estarão disponíveis para uma “interpretação teórica do conjunto de 

dados obtidos” (COSTA, 2006, p. 22). 
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6.3. ETAPA 3: Análise Multivariada das Variáveis dos Indicadores 

A técnica escolhida foi a análise fatorial exploratória (AFE) que corresponde à 

união de métodos e técnicas que englobam simultaneamente todas as variáveis de 

uma base dos dados para fins de interpretação de uma teórica. Para isso, Hair et al. 

(2009) sugere que a amostra contenha um quantitativo de observações de no mínimo 

5 vezes ao número de variáveis observadas, ou seja, 1 para 5. 

No tanto, foram utilizadas as regras de tamanho da amostra sugeridas para 

testes paramétricos (muito utilizado para amostras inferiores a 30). Essa decisão se 

deu pela constatação de que tais testes se aplicam em experimentos cujo objetivo é 

estratificar, em níveis de interesse, as variáveis de uma amostra. Outro ponto, é o 

rigor na exigência de mais pressuposições para a validação de resultados desses tipos 

de testes, tais como a verificação da distribuição normal dos dados e análise das 

correlações (REIS e RIBEIRO JÚNIOR, 2007).  

Por outro lado, estabeleceu-se a possibilidade de voltar-se aos testes não 

paramétricos (que não usufruem apenas de dados com distribuição normal) caso fosse 

necessário inserir uma ou outra variável categórica. O próprio formato dos 

questionários de Dias et al. (2013), além dos critérios de escolha de parte deles para 

esta pesquisa, poderia gerar uma base de dados com variabilidade na distribuição de 

suas variáveis. 

A escolha da modelagem matemática pela RNA também viabilizou a 

caracterização da amostra de uma forma mais abrangente, tendo em vista que esse 

tipo de modelagem permite tal feito. 

De todo modo, a análise multivariada dos dados prosseguiu, após a checagem 

da confiabilidade dos instrumentos de pesquisa utilizados por Dias et al. (2013), 

pressupondo o uso dos testes paramétricos. 

Hayes (1998) pontua que dados de questionários conformados por escalas 

como as descritos anteriormente são facilmente convertidos em variáveis numéricas. 

Porém, técnicas como estas, mesmo que já consolidadas em suas dinâmicas de uso, 

precisam ter seus resultados testados quanto a confiabilidade. Isto porque, o uso de 

dados inadequados geram falsas afirmativas, incorrendo em erros de análise e de 
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especificações de projeto. 

Foi escolhido o método de confiabilidade do coeficiente alfa de Cronbach 

descrito por Cronbach em 1951. Ele é capaz de estimar o quão uniformemente os 

itens de um questionário contribuem para a soma não ponderada de um instrumento 

de medida. 

 A utilização do coeficiente de alfa de Cronbach aparece como um dos 

principais estimadores de confiabilidade por se tratar de uma ferramenta estatística 

que se utiliza de dados pré-definidos pelo pesquisador como relevantes ou não.  

O resultado do coeficiente alfa de Cronbach está diretamente relacionado ao 

padrão de resposta dos participantes, ou seja, sofre mudanças segundo a população na 

qual se aplica os métodos de mensuração. Em geral, um grupo de itens que explora 

um fator comum mostra um elevado índice de confiabilidade (STREINER, 2003).  

A consistência interna de um instrumento de medida varia de 0 a 1, sendo que 

para fins de validade da confiabilidade dos dados analisados, o coeficiente alfa deverá 

constar um mínimo de 0,70 e um máximo de 0,90 (STREINER, 2003). 

O Quadro 5 resume os níveis de confiabilidade recomendados por diversos 

autores, segundo Maroco (2010). 

Quadro 5 
Critério de recomendação de confiabilidade estimada pelo α de Cronbach  

Autor Condição α considerado 
aceitável 

Davis, 1964, p. 24 Previsão individual 
Previsão para grupos de 25-50 
indivíduos 

Acima de 0,75 
Acima de 0,5 

Murply e Sacuzzo, 1982, 
p. 106 

Investigação fundamental 
Investigação aplicada 

0,7 - 0,8 
0,95 

Murply e Davidsholder, 
1988, p. 89 

Fiabilidade inaceitável 
Fiabilidade baixa 
Fiabilidade moderada a elevada 
Fiabilidade Elevada 

< 0,6 
0,7 
0,8 - 0,9 
> 0,9 

Nunnally, 1978, p. 245-
246 

Investigação preliminar 
Investigação fundamental 
Investigação aplicada 

0,7 
0,8 
0,9 - 0,95 

Fonte: Maroco (2010). Adaptado pela autora. 



	  

	   97	  

Segundo Leontitsis e Pagge (2007), o coeficiente de alfa de Cronbath é 

encontrado a partir da análise da matriz n x k correspondente às respostas 

quantificadas de um questionário e pode ser calculado a partir da Equação 2. 

 

α = 
!

!!  !
  
!!!!  !

!!!!!
!
  

!

!!!
                                                     (1) 

Sendo: 

𝜎!!= a variância relacionada às respostas dos participantes, diante de cada item 
analisado (coluna de X); 

𝜎!! = a variância da soma das respostas de cada participante (linha de X); 

𝐾 = quantidade de possibilidades de respostas. Sendo k > 1. 
 

A Equação (1), apresenta o valor do coeficiente alfa de Cronbath para as 

variáveis  o agrupamento 1. 

 

α =   !"
(!"!  !)

   (!"#!!",!!")
!"#

     = 0,745                                     (1a) 

 

Conforme Quadro 5 apresentado anteriormente, o valor encontrado como 

índice de confiança sugere a utilização da análise fatorial para caracterização dos 

indicadores. 

6.3.1. Estudo das Normalidades das Variáveis dos Indicadores 

Prearo et al. (2011), pontuam importância da verificação da normalidade das 

variáveis aleatórias organizadas em agrupamentos. Porém, em casos de dados 

resultantes de escalas como as utilizadas na pesquisa de Dias et al. (2013), há uma 

relevante dificuldade em se encontrar índices de normalidade considerados ideais. 
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Torman et al. (2012) consideram que 

 No caso de uma amostra de uma única população, a suposição de 
normalidade é exigida quando deseja-se obter intervalo de confiança ou 
executar teste de hipótese sobre a média dessa população baseados na 
estatística t. 

 Na estimação da correlação linear de Pearson, o teste de significância do 
coeficiente de correlação somente é válido se ambas as variáveis 
aleatórias tiverem distribuição Normal. 

 Nos modelos de regressão linear, uma das suposições é de que os 
resíduos do modelo tenham distribuição normal (TORMAN et al. 2012, 
p. 228). 

Portanto, a aferição da distribuição normal das 81 variáveis que compõem os 6 

indicadores subjetivos foi feita mediante ao teste Komolgorov-Smirnov (Dn), com 

índice de significância α = 0,05 (95%). Esse teste segue a hipóste Ho de que os dados 

da amostra aleatória possuem uma distribuição normal se 𝐻!:𝐹(!) = 𝐹!(!)   onde F(x) 

representa a função de distribuição acumulada assumida para os dados e Fn(x) 

representa a função de distribuição acumulada empírica dos dados. 

O coeficiente utilizado para validar a distribuição normal na amostra de n = 35 

e α = 0,05 (95%) foi de 0,27 (conforme tabela de valores críticos para estatística do 

teste Komolgorov-Smirnov)8, excluindo todas as variáveis com valores superiores a 

este. 

Pelos critérios anteriores, das 81 variáveis analisadas, 32 não apresentaram 

distribuições normais. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 A tabela de Komolgorov-Smirnov pode ser visualizada no Anexo I. 
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O Gráfico 2 apresenta os resultados de médias e desvios-padrão das variáveis 

analisados anteriormente. 

Gráfico 2 
Distribuição das médias e desvios-padrão versus grandezas dos 81 indicadores do 

agrupamento 1 
 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Criado pela autora. 
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O Quadro 6 apresenta a nova configuração dos indicadores após a extração 

das variáveis com distribuição normal discrepantes. 

Quadro 6 
Nova configuração dos indicadores e respectivas variáveis 

Agrupamento I 

Indicadores Variáveis Total 

Segurança S6. 1 

Design D1, D2, D3, D4, D5, D6, D10, D12, 
D13, D14, D15, D19. 

12 

Qualidade Q1, Q2, Q9, Q11, Q12, Q15, Q16, Q17, 
Q18, Q19. 

10 

Inovação IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6. 6 

Funcionalidade F5. 1 

Conforto C7, C8, C9, C10, C12, C16, C17, C20, 
C21. 

19 

Total 49 
 

Material 2 

Importância do material 1 

Experiência com o produto 1 

Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Criado pela autora. 

 

Os indicadores do agrupamento I, são resultantes de questionários onde foram 

utilizadas as escalas Likert e Diferencial Semântico. Na primeira, os valores foram 

pontuados conforme a graduação sugerida:1, 2, 3, 4, 5, sendo o 1 o menor grau de 

atribuição e o 5 o maior. Já na segunda, as pontuações seguiram a seguinte ordem: 

onde se marcava 2, 1, 0, 1, 2 se atribuiu: 1, 2, 3, 4, 5, seguindo sempre o exemplo 

mencionado como referência nas respectivas questões. 
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Os Gráficos 3 e 4 apresentam os indicadores finais e sumarização das 

frequências estudadas. 

 
Gráfico 3 

Atribuições de grandezas por indicador subjetivo (agrupamento I) 
 

 

 Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Criado pela autora. 

 

Numa análise do gráfico anterior, é possível observar que, com exceção do 

indicador Conforto, os demais tiveram como destaques os pontos 4 e 5 representantes 

de graus de importância mais elevados conforme as escalas aplicadas. 

Com essa representação dos graus de importância, seja para positivo 

(exemplo: gosto muito) ou negativo (exemplo: muito frágil); é possível deduzir que 

ao observar um produto, o indivíduo é capaz de identificar claramente aquilo que lhe 

é favorável ou não. 
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O Gráfico 4 ilustra a frequência (em %) das marcações dos graus de 

importância representadas na escala de 1 a 5 pontos creditadas nas variáveis dos 

respectivos indicadores. 

Gráfico 4 
Frequência de marcações dos graus de importância (escala de 1 a 5 pontos) 

 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Criado pela autora. 

6.3.2. Estudo das Correlações Entre as Variáveis dos Indicadores 

A análise das correlações serve para compreender a linearidade existente entre 

duas variáveis dentro do mesmo agrupamento. Variáveis com uma fraca 

interdependência, representando indicadores do mesmo interesse, inviabiliza a 

identificação de fatores com um grau razoável de interpretação.  

Uma correlação próxima de zero indica que duas variáveis não estão 

relacionadas. Hair et al. (2009) pontua que para o sucesso de uma análise fatorial é 

necessário que exista um número razoável de correlações ≥ 0,30. Caso contrário a 

estrutura de interdependência será muito tênue para produzir resultados satisfatórios. 

No entanto, como já abordado no capítulo 4, variáveis altamente correlacionadas 

(multi-colinearidade) são favoráveis à organização prévia de variáveis em 

agrupamentos. Estes por vez terão suas correlações confrontadas enquanto grupos, o 

que não necessariamente demonstrarão multi-colinearidade.  

A análise das correlações foi efetuada através do coeficiente de Pearson que 

preconiza analisar a possibilidade de existência de medidas intervalares. 
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Do total de 49 variáveis que compõem os indicadores subjetivos preditivos do 

agrupamento I, foram geradas 116 índices de correlações, sendo que 56 distribuídos 

entre as variáveis formadoras dos próprios indicadores. O processo de simplificação 

das variáveis através dos critérios de correlações seguiu a seguinte ordem: 

1) Retenção da variável com maior índice de correlação entre as demais do 

mesmo indicador e exclusão das demais; 

2) Retenção somente daquelas correlacionadas com as variáveis dos outros 

indicadores. 

3) Exclusão das variáveis com índices de correlação (entre as do próprio 

indicador e/ou entre os demais indicadores) ≤ a 30% (0,30) (HAIR et al., 

2009). 

O Quadro 7 evidencia os percentuais de correlações encontrados. É possível 

constatar que os indicadores Conforto (correlações: Qualidade, Design e Segurança) e 

Inovação (correlações: Qualidade, Design, Segurança e Funcionalidade) possuem os 

maiores percentuais de variáveis correlacionadas entre os indicadores do agrupamento 

I. 

Quadro 7 

 
  

Variáveis e respectivas correlações por indicador 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Criado pela autora. 

 

!

SEGURANÇA DESIGN QUALIDADE CONFORTO INOVAÇÃO FUNCIONALIDADE

SEGURANÇA 4 6 5 3 0

DESIGN 14 22 24 7 3

QUALIDADE 12 18 10 3

CONFORTO 17 11 2

INOVAÇÃO 6
FUNCIONALIDADE 3 2

Total 56 0 6 22 47 33 8

116 0.00% 5.17% 18.97% 40.52% 28.45% 6.90%

ConstructosFeFrespectivosFquantitiativosF
deFvariáveis



	  

	   104	  

O Quadro 8 apresenta a configuração final dos indicadores e respectivas 

variáveis. 

Quadro 8 
Indicadores preditivos finais 

Agrupamentos Indicadores Variável Total 

Agrupamento I 

Segurança S6. 1 

Design D3, D6, D10, D12. 4 

Qualidade Q16, Q17 2 

Inovação IN1. 1 

Funcionalidade F5. 1 

Conforto C7, C8, C9, C12, C16, C17, C20. 7 

Total 16 
 

Material 2 

Importância do material 1 

Experiência com o produto 1 

Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Criado pela autora.  

 

6.4. ETAPA 4: Inferências Estatísticas e Determinação de Fatores 

6.4.1. Relação de Causa e Efeito entre os Indicadores Subjetivos 
Preditivos 

O entendimento da relação de causa e efeito (relação causal) entre os 

indicadores da pesquisa é a base para a estruturação das modelagens matemáticas 

pretendidas. Para tanto, utilizou-se do método de Regressão Linear (RL) demonstrado 

por uma função matemática ƒ(X), conforme já relatado. 

A partir deste ponto do estudo, as variáveis dos respectivos indicadores foram 

incorporadas (somadas), originando um valor global para o mesmo. Um ajuste nos 

valores finais foi realizado no intuito de corrigir os possíveis problemas com as 

normalidades das novas variáveis. 
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O processo de normalização foi feito através da Equação 2. 

f(X) = !!!é#$%
!

             (2) 
 

Onde: 

f(X) = fator de correção da variável X; 

σ = desvio-padrão 

 

As variáveis dos indicadores Qualidade, Funcionalidade, Segurança e 

Inovação (que apresentaram distribuições normais desajustadas) foram reajustadas 

pela função f(X) calculada pelas médias divididas (÷) pelos desvios-padrão das 

variáveis do Indicador Design e Conforto, que apresentaram distribuições muito 

próximas da normalidade. 

Uma Análise fatorial (AF) antecedeu as etapas de RL para esclarecimento das 

correlações existente entre os indicadores (nessa etapa designados como fatores) após 

o somatório das variáveis. 

A extração dos fatores foi feita através do método denominado Componente 

Principal. Trata-se de um método útil quando se trata de uma matriz pequena 

(reduzida após as análises de correlações); quando há possibilidade de erro de 

mensuração (possibilidade existente na amostra estudada devido ao critério inicial de 

absorção de parte do banco de dados de outra pesquisa). Os fatores são extraídos a 

partir do peso 1 que se tornou um padrão de referência fatorial, segundo Laros  

(2004). 

O início da AF se deu com a análise dos Outliers para checagem de possíveis 

erros no lançamento das respostas dos questionários em meio digital; além da 

detecção valores discrepantes (fora da identificação das escalas utilizadas). Algumas 

variáveis apareceram com discrepância de valores (mínimos e máximos) apontados 

pela análise da frequência e distribuição normal das variáveis da amostra (critério 

essencial dos testes paramétricos).  

Para verificar a validade da AF utilizou-se dos testes de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) e Esfericidade de Bartlett que, segundo Pereira (1999), deve ter seus 
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resultados analisados pelas referências apresentadas no Quadro 9. 

Quadro 9 
Referências KMO para validade do uso da AF 

KMO Análise de componentes principais 
1,00 – 0,90 Muito boa 
0,80 – 0,90 Boa 
0,70 – 0,80 Média 
0,60 – 0,70 Razoável 
0,50 – 0,60 Ruim 

< 0,50 Inaceitável 

Fonte: Pereira (1999). Adaptado pela autora. 

 

O resultado do teste KMO obtido foi suficiente para prosseguir com a extração 

de fatores da matriz composta pelos indicadores finais. Os valores são representados 

no Quadro 10. 

Quadro 10 
Resultado KMO para validade do uso da AF 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Resultados obtidos 

através do IBM SPSS v. 23. 
 

A matriz foi composta por 7 colunas, sendo 6 relativas aos indicadores do 

Agrupamento I (Design, Qualidade, Conforto, Funcionalidade, Inovação e Segurança)  

e 1 do indicador Material. Todas as colunas corresponderam às respostas dos 35 

participantes da pesquisa de Dias et al. (2013). 

O técnica escolhido para extração de fatores foi o do Componente Principal, 

com rotação ortogonal através método Varimax (LAROS, 2004). 

.852

Aprox. Qui-quadrado 153.539

gl 15
Sig. .000

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de 
amostragem.

Teste de esfericidade de 
Bartlett
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O método do Componente Principal escalona as variáveis da matriz 

rotacionada pelo percentual que cada uma tem de se correlacionar com as demais, 

analisando suas variâncias (variância explicada) e agrupando-as em fatores. 

O índice de ajuste do total de variância explicada para extração dos fatores  é 

sugerido por Streiner (1994) com um mínimo 50%. Porém, Laros (2004) defende 

valores superiores a esse, sob-risco de percentuais inferiores empobrecer a matriz 

final quanto às análises estatísticas posteriores.  

A Tabela 2 apresenta o fator 1 com o total de 76,566% de variância explicada, 

ou seja, apenas ele consegue explicar 76,56% do total das variáveis medidas. 

Tabela 2 
Representação dos percentuais de variância explicada dos indicadores subjetivos rotacionados 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Resultados obtidos através do IBM 

SPSS v. 23. 

  

Total % de variância % 
cumulativa Total % de variância % cumulativa

1 5.360 76.566 76.566 5.360 76.566 76.566
2 .577 8.249 84.815
3 .333 4.762 89.577
4 .281 4.016 93.593
5 .253 3.612 97.205
6 .149 2.124 99.330
7 .047 .670 100.000

Fatores
Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado
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A Tabela 3 apresenta os resultados das comunalidades9 encontradas na matriz 

rotacionada. Laros (2004, p. 186) sugere reter somente as variáveis com cargas 

fatoriais superiores a 0,63 por considerar um índice “muito bom”. 

Tabela 3 
Índices de comunalidades dos indicadores rotacionados 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

 

Os índices de extração informam valores superiores ao sugerido por Laros 

(2004), ficando portanto, mantidas os 7 indicadores. 

Os resultados anteriores comprovaram a multi-colineareidade das variáveis 

representantes da amostra estudada. Como já abordado no capítulo 4, isso pode se 

caracterizar prejudicial ou não, dependendo do objetivo da pesquisa.  

No caso desse estudo, a intenção foi a de agrupar as variáveis em indicadores 

mediante suas altas correlações, ficando-a então cumprida. Porém, para que se tenha o 

entendimento das importâncias de cada indicador subjetivo preditivo na formação de 

critérios para o auxílio da seleção de materiais em projetos de produtos industriais, 

um único fator incorreria numa análise bastante superficial e vaga. 

Em casos assim, Laros (2004) sugere estudar a causa e efeito entre os 

indicadores subjetivos preditivos finais. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Comunalidade de uma variável é a porção de variância (medida de espalhamento das 
variáveis ao redor da média de outra variável) calculada pela média que uma variável 
compartilha com todas as outras (LAROS, 2004). 

Inicial Extração

1 1.000 .753
2 1.000 .637
3 1.000 .800
4 1.000 .769
5 1.000 .690
6 1.000 .784
7 1.000 .927

Componentes
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6.4.2. Regressão Linear Simples (RLS) 

Para a realização do estudo de causa e efeito entre os indicadores subjetivos 

preditivos, foi utilizado o método de Regressão Linear Simples (RLS). Os mesmos 

foram analisados um a um, tanto como variável independente (X), como variável 

dependente (Y)10. 

A sequência de testes de RLS iniciou-se, tendo como variável  dependente (Y) 

o indicador Design, e como variáveis independentes (X) os demais indicadores 

(Segurança, Conforto, Qualidade, Material e Inovação). A análise foi feita de forma 

individual para cada um deles. A síntese dos resultados do poder de explicação dos 

indicadores subjetivos estudados e suas influências sobre o indicador subjetivo 

Design são demonstrados no Quadro 11 a seguir. 

Quadro 11 
Estatística de RLS – Variável dependente (Y) Design e demais indicadores subjetivos como 

variáveis independentes (X) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Resultados obtidos 

através do IBM SPSS v. 23. 

Pelos resultados da coluna R quadrado (R2), observa-se que apenas 22,9% da 

inferência ao Design foi influenciada pela percepção de ‘Conforto’ expressada pelo 

indivíduo quando da análise do produto (na pesquisa de Dias et al., 2013). Quanto a 

influência da ‘Qualidade’: 57,6%; da ‘Inovação’: da 52,1%; ‘Funcionalidade’: 54,6%; 

da ‘Segurança’: 57% e o do ‘Material’: 70,04%. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Variável ‘dependente (Y)’ é aquela que se tenta prever (efeito). Variável ‘independente 
(X) é aquela que gera o efeito; que causa (SILVA, 2010). 
 

Mudança de R 
quadrado Mudança F gl1 gl2 Sig. Mudança F

CONFORTO 0,478 0,229 0,205 2,665 0,229 9,780 1 33 0,004

QUALIDADE 0,759 0,576 0,563 2,340 0,576 44,859 1 33 0,000

INOVAÇÃO 0,721 0,521 0,506 2,426 0,521 35,824 1 33 0,000

FUNCIONALIDADE 0,739 0,546 0,532 2,536 0,546 39,664 1 33 0,000

SEGURANÇA 0,755 0,570 0,557 1,763 0,570 43,716 1 33 0,000

MATERIAL 0,839 0,704 0,695 1,550 0,704 78,534 1 33 0,000

Estatísticas de mudança

Modelo R R quadrado
R quadrado 

ajustado
Erro padrão da 

estimativa



	  

	   110	  

Ressalta-se que os percentuais anteriores não são cumulativos. Portanto o 

somatório não representa 100%. Isso porque, conforme mencionado, os indicadores 

foram estudados um a um. 

O Gráfico 5 apresenta as correlações Design-Conforto (menor correlação) e 

Design-Material (maior correlação).  

Gráfico 5 
Diagrama de Dispersão –  Correlações entre as variável dependente (Y) Design e as 

independentes (X) Conforto e Material 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 
 

O resultado do R2 de 0,229, na relação de dependência do indicador subjetivo 

Design com o indicador subjetivo Conforto, é claramente visualizada no diagrama 

anterior. Já a reta do indicador Material aparece bem mais homogênea, destacando 

uma dispersão mais significativa no quadrante superior direito; o que justifica o 

resultado do R2 de 0,704 (70%) relacionado à sua influência com o indicador Design 

(Gráfico 6). 
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Gráfico 6 
Diagrama de Dispersão – Ajuste de correlação entre a variável dependente (Y) Design e a 

independente (X) Material 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

Na sequencia, são apresentadas as demais análises estatísticas de RLS, 

utilizando-se de cada um dos indicadores como variável (Y) dependente e os demais 

como variáveis independentes (X). 

• Variável dependente (Y): Indicador subjetivo Conforto (Quadro 12) 

• Variáveis independentes (X): Indicadores subjetivos Design, Qualidade, 

Funcionalidade, Inovação, Segurança e Material. 

Quadro 12 
Estatística de RLS – Variável dependente (Y) Conforto e demais indicadores subjetivos como 

variáveis independentes (X) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Resultados obtidos 

através do IBM SPSS v. 23. 

Mudança de R 
quadrado Mudança F gl1 gl2 Sig. Mudança F

DESIGN 0,478 0,229 0,205 2,621 0,229 9,780 1 33 0,004

QUALIDADE 0,719 0,516 0,502 2,499 0,516 35,251 1 33 0,000

FUNCIONALIDADE 0,661 0,437 0,420 2,629 0,437 25,613 1 33 0,000

INOVAÇÃO 0,549 0,301 0,280 3,145 0,301 14,218 1 33 0,001

SEGURANÇA 0,694 0,482 0,466 1,936 0,482 30,674 1 33 0,000

MATERIAL 0,802 0,643 0,632 1,703 0,643 59,425 1 33 0,000

Modelo R R 
quadrado

R quadrado 
ajustado

Erro padrão 
da 

estimativa

Estatísticas de mudança
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Como já esperado, observa-se pelos resultados da coluna R quadrado (R2) que 

o menor índice de ‘influência’ causado ao indicador subjetivo Conforto foi do 

indicador Design (22,9%). No entanto, os demais índices seguiram baixos, como é o 

caso do indicador subjetivo ‘Inovação’ (30,1%), seguido do indicador 

‘Funcionalidade’ (43,7%); ‘Segurança’ (48,2%); ‘Qualidade’ (51,6%) e ‘Material 

(64,3%)’. 

Os resultados anteriores reforçam as características do indicador subjetivo 

‘Conforto’ já relatadas neste capítulo, quando da análise das frequências das 

atribuições das grandezas (1, 2, 3, 4, 5) relacionadas à respostas dos questionários da 

pesquisa de Dias et al. (2013).  A distribuição normal das mesmas reflete na íntegra 

aos valores encontrados nos R quadrado (R2).  

Os Gráficos 7 e 8 apresentam o menor e maior índices de correlações do 

indicadores subjetivos Conforto-Design e Conforto-Material, respectivamente. 

Gráfico 7 
Diagrama de Dispersão – Ajuste de correlação entre a variável dependente (Y) Conforto e a 

independente (X) Design 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 
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Gráfico 8 
Diagrama de Dispersão – Ajuste de correlação entre a variável dependente (Y) Conforto e a 

independente (X) Material 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013).  

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 
 
 

• Variável dependente (Y): Indicador subjetivo Qualidade (Quadro 13). 

• Variáveis independentes (X): Indicadores subjetivos Design, Conforto, 

Funcionalidade, Inovação, Segurança e Material. 

Quadro 13 
Estatística de RLS – Variável dependente (Y) Qualidade e demais indicadores subjetivos 

como variáveis independentes (X) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Resultados obtidos 

através do IBM SPSS v. 23. 

 

Os R quadrado (R2) demonstram que a maior influência sofrida pelo indicador 

Mudança de R 
quadrado Mudança F gl1 gl2 Sig. Mudança F

DESIGN 0,759 0,576 0,563 1,943 0,576 44,859 1 33 0,000

CONFORTO 0,719 0,516 0,502 2,499 0,516 35,251 1 33 0,000

FUNCIONALIDADE 0,671 0,450 0,433 2,791 0,450 26,967 1 33 0,000

INOVAÇÃO 0,661 0,437 0,420 2,629 0,437 25,613 1 33 0,000

SEGURANÇA 0,743 0,553 0,539 1,798 0,553 40,774 1 33 0,000

MATERIAL 0,865 0,749 0,741 1,429 0,749 98,288 1 33 0,000

Estatísticas de mudança

Modelo R R 
quadrado

R quadrado 
ajustado

Erro padrão 
da 

estimativa
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subjetivo Qualidade foi do indicador ‘Material’ (74,9%). No entanto, os demais 

indicadores subjetivos demonstraram índices equilibrados, sendo a menor influência a 

do indicador subjetivo ‘Inovação’ (43,7%). 

• Variável dependente (Y): Indicador subjetivo Funcionalidade (Quadro 14) 

• Variáveis independentes (X): Indicadores subjetivos Design, Qualidade, 

Conforto, Inovação, Segurança e Material. 

Quadro 14 
Estatística de RLS – Variável dependente (Y) Funcionalidade e demais indicadores subjetivos 

como variáveis independentes (X) 

 

Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Resultados obtidos 
através do IBM SPSS v. 23. 

 

Os resultados R quadrado (R2) do poder de explicação das influências dos 

indicadores subjetivos estudados sobre o indicador ‘Funcionalidade’ também 

demonstraram-se equilibrados, com exceção do indicador subjetivo ‘Conforto’, que 

apresentou um índice baixo (30,1%). A justificativa desse equilíbrio foi sugerida por 

algumas colocações verbais (gravadas em áudio) dos respondentes quanto a 

familiaridade que as demais sensações imprimem, tendo a funcionalidade como 

precursora. Porém, a impressão de conforto não é vista desta forma. 

De fato, a percepção de funcionalidade de um produto está diretamente 

relacionada aos itens tidos como referências em projetos de produtos tais como 

demonstradas pelo indicador subjetivo ‘Design’ (54%), ‘Qualidade’ (45%), 

‘Inovação’ (50%), ‘Material’ (55,6%), entre outras. 

Verganti (2012) reitera que evoluir em pesquisas para antecipar tendências e 

Mudança de R 
quadrado Mudança F gl1 gl2 Sig. Mudança F

DESIGN 0,739 0,546 0,532 2,011 0,546 39,664 1 33 0,000

CONFORTO 0,549 0,301 0,280 2,537 0,301 14,218 1 33 0,001

QUALIDADE 0,671 0,450 0,433 2,667 0,450 26,967 1 33 0,000

INOVAÇÃO 0,710 0,504 0,489 2,467 0,504 33,578 1 33 0,000

SEGURANÇA 0,680 0,462 0,446 1,972 0,462 28,343 1 33 0,000

MATERIAL 0,746 0,556 0,542 1,899 0,556 41,306 1 33 0,000

Estatísticas de mudança

Modelo R R quadrado R quadrado 
ajustado

Erro padrão da 
estimativa
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demarca-las como ‘significados’ é crucial para o desenvolvimento de produtos com 

grande percepção de funcionalidade. O autor pontua a necessidade de buscar novos 

materiais, design com conformações inovadoras, entre outras; para assertividade dos 

produtos no mercado. 

 (...) pense nas tendências dos materiais e cores em todas as indústrias, 
como a difusão de diferentes tonalidades de plástico translúcido na década 
de 1990, após o lançamento do iMac da Apple, e o uso de materiais 
cromados em carros, bicicletas, celulares e computadores; ambos atuais até 
hoje” (VERGANTI, 2012 p. 46).  

O baixo poder de explicação do indicador subjetivo ‘Conforto’ sobre a 

variável dependente (Y) Funcionalidade é demonstrado pela dispersão de suas 

variáveis apresentada no Gráfico 9. 

Gráfico 9 
Diagrama de Dispersão – Ajuste de correlação entre a variável dependente (Y) Funcionalidade 

e a independente (X) Conforto 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Resultados obtidos 

através do IBM SPSS v. 23. 
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• Variável dependente (Y): Indicador subjetivo Inovação (Quadro 15). 

• Variáveis independentes (X): Indicadores subjetivos Design, Qualidade, 

Conforto, Funcionalidade, Segurança e Material. 

Quadro 15 
Estatística de RLS – Variável dependente (Y) Inovação e demais indicadores subjetivos como 

variáveis independentes (X) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Resultados obtidos 

através do IBM SPSS v. 23. 

Pelo equilíbrio apresentado pelos resultados R quadrados (R2) destacados no 

Quadro 15, o indicador subjetivo ‘Inovação’ sofre uma influência generalizada dos 

demais indicadores, reiterando sua importância afirmada por Verganti (2012). 

• Variável dependente (Y): Indicador subjetivo Segurança (Quadro 16) 

• Variáveis independentes (X): Indicadores subjetivos Design, Qualidade, 

Conforto, Funcionalidade, Inovação, Material. 

  

Mudança de R 
quadrado Mudança F gl1 gl2 Sig. Mudança F

DESIGN 0,721 0,521 0,506 2,066 0,521 35,824 1 33 0,000

CONFORTO 0,661 0,437 0,420 2,277 0,437 25,613 1 33 0,000

QUALIDADE 0,704 0,496 0,481 2,552 0,496 32,463 1 33 0,000

FUNCIONALIDADE 0,710 0,504 0,489 2,649 0,504 33,578 1 33 0,000

SEGURANÇA 0,738 0,545 0,531 1,814 0,545 39,531 1 33 0,000

MATERIAL 0,827 0,685 0,675 1,600 0,685 71,680 1 33 0,000

Modelo R R quadrado R quadrado 
ajustado

Erro padrão da 
estimativa

Estatísticas de mudança
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Quadro 16 
Estatística de RLS – Variável dependente (Y) Segurança e demais indicadores subjetivos 

como variáveis independentes (X) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Resultados obtidos 

através do IBM SPSS v. 23. 

Dos índices de R quadrado (R2) apresentados no Quadro 16, vale ressaltar a 

influência do indicador subjetivo ‘Material’ para a percepção de Segurança (64,5%). 

No entanto, o indicador subjetivo ‘Design’ influencia em 57% a percepção de 

‘Segurança’ num produto industrial. 

O menor índice de influência sobre o indicador subjetivo ‘Segurança’ foi do 

indicador ‘Funcionalidade’ (41,2%). Esse resultado pode ser visualizado através das 

dispersões entre suas variáveis demonstrada no Gráfico 10. 

Gráfico 10 
Diagrama de Dispersão – Ajuste de correlações entre a variável dependente (X) Segurança e a 

independente (Y) Funcionalidade 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Resultados obtidos 

através do IBM SPSS v. 23. 
 

Mudança de R 
quadrado Mudança F gl1 gl2 Sig. Mudança F

DESIGN 0,755 0,570 0,557 1,957 0,570 43,716 1 33 0,000

CONFORTO 0,694 0,482 0,466 2,185 0,482 30,674 1 33 0,000

QUALIDADE 0,743 0,553 0,539 2,404 0,553 40,774 1 33 0,000

INOVAÇÃO 0,738 0,545 0,531 2,364 0,545 39,531 1 33 0,000

FUNCIONALIDADE 0,680 0,412 0,446 2,760 0,462 28,343 1 33 0,000

MATERIAL 0,803 0,645 0,635 1,697 0,645 60,067 1 33 0,000

Modelo R R quadrado R quadrado 
ajustado

Erro padrão da 
estimativa

Estatísticas de mudança



	  

	   118	  

• Variável dependente (Y): Indicador Material (Quadro 17) 

• Variáveis independentes (X): Indicadores Design, Qualidade, Conforto, 

Funcionalidade, Inovação, Segurança. 

Quadro 17 
Estatística de RLS – Variável dependente (Y) Material e demais indicadores subjetivos como 

variáveis independentes (X) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). Resultados obtidos 

através do IBM SPSS v. 23. 

 

O indicador Material, como variável dependente (Y), apresenta resultados de R 

quadrado (R2) elevados, assim como quando foi analisado como variável 

independente dos demais indicadores subjetivos. Os índices relacionados às maiores 

influências foram dos indicadores subjetivos ‘Design’ e ‘Qualidade’ (70,4% e 74,9% 

respectivamente).  

Tais resultados deixam claro a importância do ‘Design’ e da ‘Qualidade’ 

enquanto influenciadores da percepção subjetiva do material.  Confirma-se portanto, a 

necessidade de esforços do projetista em implementar soluções de projeto de produto 

que conciliem esses indicadores. 

  

Mudança de R 
quadrado Mudança F gl1 gl2 Sig. Mudança F

DESIGN 0.839 0.704 0.695 1.623 0.704 78.534 1 33 0.000

CONFORTO 0.802 0.643 0.632 1.813 0.643 59.425 1 33 0.000

QUALIDADE 0.865 0.749 0.741 1.802 0.749 98.288 1 33 0.000

INOVAÇÃO 0.827 0.685 0.675 1.967 0.685 71.680 1 33 0.000

FUNCIONALIDADE 0.746 0.556 0.542 2.507 0.556 41.306 1 33 0.000

SEGURANÇA 0.803 0.645 0.635 1.601 0.645 60.067 1 33 0.000

Estatísticas de mudança

Modelo R R quadrado R quadrado 
ajustado

Erro padrão da 
estimativa
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6.5. ETAPA 5: Regressão Linear Múltipla Para Testes da Hipótese 
Principal (H0) 

6.5.1. Hipótese Nula (H0) 

Hipótese Nula (H0): ‘É possível entender a relevância do material num produto 
industrial à partir da quantificação de variáveis subjetivas coletadas através dos 

manifestos acerca das percepções dos indivíduos’. 

O modelo de RLM para o teste da hipótese (H0) é representada pela Equação 

3. 

𝒀𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕â𝒏𝒄𝒊𝒂  𝒅𝒐  𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍= (Xi)+Design1Y1 + Conforto2Y2 + ....Segurança6Y6 (3)  

Sendo: 

• Variável dependente (Y): Importância do Material. 

• Variáveis independentes (X): Indicadores subjetivos Design, Conforto, 

Qualidade, Inovação, Funcionalidade e Segurança. 

Verificação de pressupostos 

1. Verificação da linearidade (homogeneidade) entre as variáveis 

independentes (X) Design, Qualidade, Conforto, Inovação, Funcionalidade 

e Segurança. (Quadro 18).  

a. Verificação da distribuição normal entre variável dependente (Y) 

Importância do Material e demais independentes (X) da hipótese 

nula (H0).  
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Quadro 18 
Correlações entre a variável dependente (Y) Importância do Material e demais independentes 

(X) da hipótese nula (H0). 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

 

Os coeficientes de correlação se destacaram pela grandeza, em especial dos 

indicadores subjetivos: ‘Qualidade’ (0,895), ‘Inovação’ (0,880), ‘Segurança’ (0,877) e 

‘Design’ (0,864). O indicador subjetivo ‘Conforto’ foi o que obteve o menor 

coeficiente de correlação (0,796). No entanto, esse índice ainda é considerado 

importante, não o levando a exclusão do modelo. 

Percebe-se o quão importante são esses indicadores para a seleção de materiais 

em projetos de produtos industriais, cujos principais parâmetros de sucesso 

mercadológico giram em torno dos mesmos. O Gráfico 11 apresenta os indicadores 

com maior coeficiente de correlação. 

  

Coeficientes 
padronizados

B Erro Padrão Beta Ordem zero Parcial Parte
(Constante) 5,380 1,115 4,827 ,000
QUALIDADE ,695 ,060 ,895 11,500 ,000 ,895 ,895 ,895
(Constante) 2,435 ,807 3,018 ,005
QUALIDADE ,424 ,053 ,545 7,960 ,000 ,895 ,815 ,387
INOVAÇÃO ,395 ,055 ,496 7,238 ,000 ,880 ,788 ,352
(Constante) 2,056 ,601 3,421 ,002
QUALIDADE ,349 ,042 ,449 8,333 ,000 ,895 ,831 ,300
INOVAÇÃO ,288 ,045 ,361 6,364 ,000 ,880 ,753 ,229
FUNCIONALIDADE ,212 ,040 ,285 5,250 ,000 ,843 ,686 ,189
(Constante) -,435 ,626 -,695 ,493
QUALIDADE ,277 ,033 ,356 8,441 ,000 ,895 ,839 ,218
INOVAÇÃO ,222 ,035 ,279 6,417 ,000 ,880 ,761 ,166
FUNCIONALIDADE ,179 ,030 ,241 6,050 ,000 ,843 ,741 ,156
SEGURANÇA ,252 ,046 ,243 5,487 ,000 ,877 ,708 ,142
(Constante) -,636 ,506 -1,259 ,218
QUALIDADE ,235 ,028 ,302 8,314 ,000 ,895 ,839 ,172
INOVAÇÃO ,199 ,028 ,249 6,990 ,000 ,880 ,792 ,145
FUNCIONALIDADE ,186 ,024 ,250 7,790 ,000 ,843 ,823 ,162
SEGURANÇA ,213 ,038 ,205 5,590 ,000 ,877 ,720 ,116
CONFORTO ,125 ,030 ,136 4,181 ,000 ,796 ,613 ,087
(Constante) ,523 ,196 2,673 ,012
QUALIDADE ,161 ,011 ,208 14,410 ,000 ,895 ,939 ,105
INOVAÇÃO ,162 ,010 ,203 15,672 ,000 ,880 ,947 ,115
FUNCIONALIDADE ,145 ,009 ,195 16,315 ,000 ,843 ,951 ,119
SEGURANÇA ,134 ,014 ,129 9,273 ,000 ,877 ,869 ,068
CONFORTO ,196 ,012 ,213 16,837 ,000 ,796 ,954 ,123
DESIGN ,202 ,014 ,216 14,325 ,000 ,864 ,938 ,105

Modelo Coeficientes não padronizados
t Sig.

Correlações

6

1

2

3

4

5
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Gráfico 11 
Diagrama de Dispersão – Variável dependente (Y) Importância do Material e demais 

independentes (X) da hipótese nula (H0) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 
 

 

2. Princípio da homocedasticidade. 

A verificação do princípio da homocedasticidade leva em conta a inexistência 

de auto-correlação entre os resíduos gerados pela equação de regressão. O Gráfico 12, 

valida esse pressuposto, apresentando o alto índice de dispersão entre os resíduos do 

modelo. 
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Gráfico 12 
Diagrama de dispersão – resíduos gerados pela equação de regressão entre a variável 

dependente (Y) Importância do Material e as demais independentes (X) da hipótese nula (H0). 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 
 

3. Verificação da significância do modelo da hipótese nula (H0). 

Quadro 19 
Significância do modelo: (Y) Importância do Material com demais variáveis independentes 

(X) da hipótese nula (H0) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

Estatísticas de 
colinearidade

Tolerância

DESIGN .436 4.648 .000 .635 .424

CONFORTO .318 3.216 .003 .494 .484

INOVAÇÃO .496 7.238 .000 .788 .504

FUNCIONALIDADE .441 6.093 .000 .733 .550

SEGURANÇA .474 5.695 .000 .709 .447

DESIGN .259 3.778 .001 .561 .355

CONFORTO .176 2.594 .014 .422 .436

FUNCIONALIDADE .285 5.250 .000 .686 .438

SEGURANÇA .297 4.675 .000 .643 .356

DESIGN .167 2.868 .007 .464 .309

CONFORTO .180 4.046 .000 .594 .436

SEGURANÇA .243 5.487 .000 .708 .341

DESIGN .108 2.408 .023 .408 .288

CONFORTO .136 4.181 .000 .613 .409

6 DESIGN .216 14.325 .000 .938 .235

1

2

4

5

Modelo (Y)importância do material     Beta In t Sig. Correlação parcial
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Os índices relativos à verificação da normalidade das variáveis independentes, 

demonstram resultados compatíveis para não rejeitar a hipótese H0 de que as variáveis 

que compõem os respectivos indicadores subjetivos seguem uma distribuição normal, 

com significância α ≤ 0,05.  

4. Verificação do poder de explicação (influência) R quadrado (R2) do 

modelo: variável dependente (Y) Importância do Material com as demais 

variáveis independentes (X) da hipótese nula (H0). (Quadro 20). 

Quadro 20 
Poder de explicação R quadrado (R2) do modelo: (Y) Importância do Material com demais 

variáveis independentes (X) da hipótese nula (H0)  

 

Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 
Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

 

Os resultados R quadrados (R2) destacados no Quadro 20 confirmam a 

qualidade do modelo.  

O indicador subjetivo ‘Qualidade’, como já observado, confirma uma 

influência (causa) de 80,0% na predição do material num projeto de produto 

industrial. Este indicador, juntamente com ‘Inovação’, influencia em 92,4%. A 

influência total resultou num índice de 99,9% sobre o material (ou os materiais) 

aplicados no produto industrial avaliado na pesquisa de Dias et al. (2013).  

O resultado do teste de Durbin-Whatson de 2,174 comprova a inexistência de 

auto-correlação entre os resíduos das variáveis estudadas (também verificada no 

1 2 3 4 5 6

.895 .961 .980 .990 .994 .999

.800 .924 .960 .980 .988 .999

.794 .920 .956 .977 .985 .998

1.249 .781 .577 .414 .333 .117

Mudança de R quadrado .800 .124 .036 .020 .008 .011

Mudança F 132.259 52.384 27.567 30.104 17.478 205.218

gl1 1 1 1 1 1 1

gl2 33 32 31 30 29 28

Sig. Mudança F .000 .000 .000 .000 .000 .000

2.174

1:#Qualidade;#2:#Qualidade#e#Inovação;#3:#Qualidade,#Inovação#e#Funcionalidade;#4:#Qualidade,#Inovação,#Funcionalidade#e#Segurança;
5:#Qualidade,#Inovação,#Funcionalidade#e#Segurança;#6:#Qualidade,#Inovação,#Funcionalidade#e#Segurança#e#Conforto.

R quadrado ajustado

Erro padrão da estimativa

Estatísticas de mudança

Durbin-Watson

Sumarização do modelo
Modelo (Y)importância do material

R

R quadrado
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pressuposto 2, representado pelo Gráfico 12). Hair et al. (2009) defende valores  entre 

0 e 4 para este teste. A auto-correlação entre resíduos significa que as observações 

adjacentes são correlacionadas, superestimando as predições dos resultados R 

quadrado (R2). 

Os dados anteriores confirmam a Hipótese Nula (H0) de que ‘É possível 

entender, através do modelo matemático a importância do material num produto 

industrial à partir da quantificação de variáveis subjetivas coletadas através dos 

manifestos acerca das percepções dos indivíduos’. 

6.5.2. Hipótese 1 (H1) 

‘A importância do material é percebida de maneira diferenciada entre homens e 
mulheres; ainda que o produto analisado seja de uso comum entre os dois sexos’. 

Os indicadores subjetivos estudados na hipótese nula (H0) foram também 

quantificados quanto suas influências na percepção da importância do material entre 

os sexos masculinos e femininos. 

A referência do percentual a ser utilizado para cada um dos sexos (masculinos 

e femininos) na modelagem matemática da hipótese 1 (H1) pode ser visualizada no 

Quadro 21. 

Quadro 21 
Referência percentual entre os sexos masculino e feminino na modelagem matemática da 

hipótese 1 (H1) 

 

Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 
Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

O modelo de RLM para o teste da hipótese (H1) é representada pela Equação 

4. 

𝒀𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕â𝒏𝒄𝒊𝒂  𝒅𝒐  𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍= (Xi)+ (Design1Y1 *%Sexo F) + (Design1Y1 *%Sexo M) + 

(Conforto2Y2 *%Sexo F) + (Conforto2Y2 *%Sexo M).... + (Segurança6Y6*%Sexo F) +  

(Segurança6Y6*%Sexo M)                     (4) 

Rótulo de valor 35 %

1 M 18 51%
2 F 17 49%

Sexo



	  

	   125	  

• Variável dependente (Y): Importância do Material. 

• Variáveis independentes (X): Sexo (M e F) e indicadores subjetivos Design, 

Conforto, Qualidade, Inovação Funcionalidade e Segurança. 

Verificação de pressupostos 

1. Verificação da linearidade (homogeneidade) entre as variáveis 

independentes (X) Design, Qualidade, Conforto, Inovação, Funcionalidade 

e Segurança, ponderados pela variável Sexo.  

a. Verificação da distribuição normal entre variável dependente (Y) 

Importância do Material e demais independentes (X) da hipótese 

nula (H1).  (Gráfico 13) 

Para a verificação do pressuposto anterior, foi realizado o teste de Levene. 

Este teste averigua a homogeneidade das variâncias entre as variáveis especialmente 

quando da inclusão de uma variável conceituada como ‘variável dummy’. Esse é o 

nome dado a uma variável cujos dados originais não são numéricos (M-masculino e 

F-Feminino) mas que são recodificadas numericamente (M= 1 e F= 2).  

Nesses casos, os índices de significância para aceitação ou rejeição da 

hipótese H0 de que as variáveis bases dos resultados da modelagem matemática 

possuem uma distribuição normal com percentual de significância superior a 95% (p-

valor > 0,05). 

O Quadro 22 apresenta o resultado do teste Levene para verificação da 

linearidade (pvalor > 0,05) entre a variável dependente (Y) Importância do Material e 

as demais variáveis independentes (X) estudadas + a variável Sexo. O índice de  0,584 

comprova a linearidade entre as variáveis para F (1, 33). 
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Quadro 22 
Resultado do teste Levene para verificação da linearidade entre variável dependente (Y) 

Importância do Material e as independentes (X) estudadas na hipótese 1 (H1) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 
 

Os índices de correlação entre a variável dependente (Y) e as independentes 

(X), ponderados pela variável Sexo são demostrados no Quadro 23. Os valores 

destacados são considerados altos, demonstrando um alto ajuste de correlação entre os 

indicadores subjetivos estudados e a referida variável. 

Quadro 23 
Correlações entre a variável dependente (Y) Importância do Material e as demais 

independentes (X) da hipótese 1 (H1) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

O Gráfico 13 apresenta a matriz de dispersão que comprova os altos 

coeficientes de correlações das variáveis estudadas na hipótese 1 (H1), demonstrados 

no Quadro 23.  

  

Variável 
dependente: 

Importância_
Material

F gl1 gl2 Sig.

.305 1 33 .584

a. Design: Intercepto + DESIGN + CONFORTO + 
QUALIDADE + INOVAÇÃO + FUNCIONALIDADE + 
SEGURANÇA + Sexo

Coeficientes 
padronizados

B Erro Padrão Beta Limite inferior Limite superior Ordem zero Parcial Parte

(Constante) .621 .225 2.760 .010 .160 1.081
DESIGN .209 .015 .233 13.566 .000 .177 .240 .885 .932 .105

CONFORTO .194 .012 .210 15.767 .000 .169 .219 .794 .948 .122
QUALIDADE .168 .012 .222 14.563 .000 .144 .191 .894 .940 .113
INOVAÇÃO .157 .011 .191 13.671 .000 .134 .181 .876 .933 .106

FUNCIONALIDADE .141 .009 .184 15.154 .000 .122 .160 .820 .944 .117

SEGURANÇA .132 .016 .124 8.113 .000 .099 .165 .876 .838 .063

1

a. Variável Dependente: Importância_Material
b. Regressão por Quadrados Mínimos Ponderados - Ponderados por Sexo

Modelo

Coeficientes não 
padronizados

t Sig.

95.0% Intervalo de Confiança 
para B Correlações
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Gráfico 13 
Diagrama de Dispersão – Variável dependente (Y) Importância do Material e demais variáveis 

independentes (X) da hipótese 1 (H1) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

2. Princípio da homocedasticidade. 

O princípio da homocedasticidade entre variáveis estudadas na hipótese 1 (H1) 

é demonstrado através do Gráfico 14. É possível observar o baixo índice de auto-

correlação entre os resíduos do modelo. 
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Gráfico 14 
Diagrama de dispersão – resíduos gerados pela equação de regressão entre a variável 

dependente (Y) Importância do Material e as demais variáveis independentes (X) da hipótese 
1 (H1) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 
 
 

3. Verificação da significância do modelo da hipótese 1 (H1). 

Os resultados dos teste de significância (α ≤ 0,05) entre a variável dependente 

(Y) Importância do Material e as demais independentes (X) estudadas, ponderadas 

pela variável Sexo podem ser visualizados no Quadro 24. 
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Quadro 24 
Significância do modelo: (Y) Importância do Material com demais variáveis independentes 

(X) da hipótese 1 (H1) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

Os valores destacados comprovam que as variáveis independentes (X) podem 

ser incluídas no modelo da hipótese 1 (H1). Todos os resultados de significância 

foram inferiores a 0,05 para (α ≤ 0,05).  

4. Verificação do poder de explicação (influência) R quadrados (R2) das 

variáveis independentes (X) Design, Qualidade, Conforto, Funcionalidade, 

Inovação e Segurança, ponderadas pela variável Sexo, sobre a variável 

dependente (Y) Importância do Material. 

Os resultados de R quadrado (R2) do poder de explicação (percentual de 

influência) das variáveis independentes (X) representadas pelos indicadores subjetivos 

‘Inovação’, ‘Conforto’ e ‘Qualidade’ juntamente com a variável Sexo; sobre a 

variável dependente (Y) Importância do Material são demonstrados no Quadro 25. 

 O elevado índice de R quadrado (R2) de 99,8%, confirma a hipótese 1 (H1) de 

que ‘A importância do material é percebida de maneira diferenciada entre homens e 

mulheres; ainda que o produto analisado seja de uso comum entre os dois sexos’. 

  

Limite inferior Limite superior

Intercepto .541 .222 2.434 .022 .085 .998

DESIGN .208 .015 13.822 .000 .177 .239

CONFORTO .199 .013 15.831 .000 .173 .224

QUALIDADE .163 .012 13.200 .000 .138 .188

INOVAÇÃO .159 .011 14.054 .000 .136 .182

FUNCIONALIDADE .141 .010 14.727 .000 .122 .161

SEGURANÇA .135 .016 8.357 .000 .102 .168

(Y)Importância do material B Erro Erro t Sig.
Intervalo de Confiança 95%
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Quadro 25 
Poder de explicação R quadrado (R2) do modelo: (Y) Importância do Material com demais 

variáveis independentes (X) da hipótese 1 (H1) 

 
Fonte: Dados da pesquisa de Dias et al. (2013). Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

6.5.3.  Hipótese 2 (H2) 

‘A frequência uso de um produto industrial (tempo de uso) altera a  percepção da 
importância do material no mesmo pelos indivíduos’. 

Os índices percentuais da variável Frequência de Uso (Esporádico e Sempre) 

para verificação da hipótese 2 (H2) podem ser visualizados no Quadro 26. 

Quadro 26 
Índices percentuais da variável Frequência de Uso -  Hipótese 1 (H1) 

 
Fonte: Dados da pesquisa de Dias et al. (2013). Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

 
O modelo de RLM para o teste da hipótese (H2) é representada pela Equação 

5. 

𝒀𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕â𝒏𝒄𝒊𝒂  𝒅𝒐  𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = (Xi) + (Design1Y1 *%Frequência de Uso E) + (Design1Y1 

*%Frequência de Uso S) + (Conforto2Y2 *%Frequência de Uso E) + (Conforto2Y2 

*%Frequência de Uso S).... + (Segurança6Y6 *%Frequência de Uso E) + 

(Segurança6Y6 *%Frequência de Uso S)              (5)  

 

 Variável dependente (Y): Importância do Material. 

• Variável independente (X): Frequência de Uso e indicadores subjetivos 

Design, Conforto, Qualidade, Inovação, Funcionalidade e Segurança. 

Verificação de pressupostos 

1. Verificação da linearidade (homogeneidade) entre as variáveis 

independentes (X) Design, Qualidade, Conforto, Inovação, Funcionalidade 

e Segurança, ponderados pela variável Frequência de Uso.  

Mudança de 
R quadrado

Mudança F gl1 gl2 Sig. Mudança 
F

1 .999a .998 .998 .153 .998 2782.547 6 28 .000 1.932

a. Preditores: (Constante), SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE, CONFORTO, QUALIDADE, INOVAÇÃO, DESIGN
c. Regressão por Quadrados Mínimos Ponderados - Ponderados por Sexo

Modelo R
R 

quadrado
R quadrado 

ajustado
Erro padrão da 

estimativa

Estatísticas de mudança
Durbin-
Watson

Rótulo de valor 35 %

1 Esporático 4 11%
2 Sempre 31 89%

Frequencia de Uso
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a. Verificação da distribuição normal entre variável dependente (Y) 

Importância do Material e demais independentes (X) - hipótese 2 (H2). 

O Quadro 27 apresenta os resultados do teste Levene para verificação da 

linearidade (pvalor > 0,05) entre a variável dependente (Y) Importância do Material e 

as demais variáveis independentes (X) da hipótese 2 (H2), ponderadas pela variável 

Frequência de Uso. O resultado comprova a linearidade, sendo a significância igual a 

0,680 para F (1, 33). 

Quadro 27 
Resultado do teste Levene para verificação da linearidade entre variável dependente (Y) 

Importância do Material e as independentes (X) estudadas na hipótese 2 (H2) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

Os coeficientes de correlação entre a variável dependente (Y) e as 

independentes (X), ponderados pela variável Frequência de Uso são demostrados no 

Quadro 28. Os valores seguiram se destacando pelas grandezas, especialmente dos 

indicadores subjetivos ‘Qualidade’ (0,894); ‘Inovação’ (0,881); ‘Segurança’ (0,878). 

Quadro 28 
Correlações entre a variável dependente (Y) Importância do Material e demais independentes 

(X) da hipótese 2 (H2). 

 

Variável 
dependente: 

Importância_
Material

F gl1 gl2 Sig.

.173 1 33 .680

a. Design: Intercepto + DESIGN + CONFORTO + 
QUALIDADE + INOVAÇÃO + FUNCIONALIDADE + 
SEGURANÇA + FrequenciaUso

Coeficientes 
padronizados

B Erro Padrão Beta Limite inferior Limite superior Ordem zero Parcial Parte

(Constante) .550 .209 2.634 .014 .122 .978
DESIGN .205 .015 .223 13.905 .000 .175 .235 .863 .935 .109
CONFORTO .196 .012 .211 15.885 .000 .171 .221 .783 .949 .124
QUALIDADE .165 .012 .215 13.924 .000 .141 .189 .894 .935 .109
INOVAÇÃO .161 .011 .201 14.284 .000 .138 .184 .881 .938 .112
FUNCIONALIDADE .141 .009 .192 15.260 .000 .122 .160 .835 .945 .120
SEGURANÇA .134 .016 .127 8.466 .000 .102 .167 .878 .848 .066

1

a. Variável Dependente: Importância_Material
b. Regressão por Quadrados Mínimos Ponderados - Ponderados por FrequenciaUso

Modelo

Coeficientes não 
padronizados

t Sig.

95.0% Intervalo de Confiança para 
B Correlações
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Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 
Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

O Gráfico 15 apresenta a matriz de dispersão que comprova os altos 

coeficientes de correlação entre as variáveis, visualizados no Quadro 26.  

Gráfico 15 
Diagrama de Dispersão – Variável dependente (Y) Importância do Material e demais variáveis 

independentes (X) da hipótese 2 (H2) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

 

2. Princípio da homocedasticidade: 

O princípio da homocedasticidade entre variáveis estudadas na hipótese 2 (H2) 

é demonstrado no Gráfico 16 através do baixo índice de auto-correlação entre os 

resíduos gerados pelo modelo. 
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Gráfico 16 
Diagrama de dispersão – resíduos gerados pela equação de regressão entre a variável 

dependente (Y) Importância do Material e demais variáveis independentes (X) da hipótese 2 
(H2). 

 

Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 
Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

3. Teste de significância das variáveis do modelo. 

Os resultados dos teste de significância (α ≤ 0,05) entre a variável dependente 

(Y) Importância do Material e as demais independentes (X) estudadas, ponderadas 

pela variável Frequência de Uso podem ser visualizados no Quadro 29. 

Quadro 29 
Resultado do teste de significância do modelo: (Y) Importância do Material com demais 

variáveis independentes (X) da hipótese 2 (H2) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

Coeficientes 
padronizados

B Erro Padrão Beta Limite inferior Limite superior

(Constante) .550 .209 2.634 .014 .122 .978
DESIGN .205 .015 .223 13.905 .000 .175 .235
CONFORTO .196 .012 .211 15.885 .000 .171 .221
QUALIDADE .165 .012 .215 13.924 .000 .141 .189
INOVAÇÃO .161 .011 .201 14.284 .000 .138 .184
FUNCIONALIDADE .141 .009 .192 15.260 .000 .122 .160
SEGURANÇA .134 .016 .127 8.466 .000 .102 .167

1

a. Variável Dependente: Importância_Material
b. Regressão por Quadrados Mínimos Ponderados - Ponderados por FrequenciaUso

Modelo

Coeficientes não 
padronizados

t Sig.

95.0% Intervalo de Confiança para 
B
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Todos os indicadores subjetivos estudados obtiveram índices inferiores a α ≤ 

0,05. Portanto, todos eles estarão presentes na equação de regressão (Equação 5). 

4. Verificação do poder de explicação (influência) R quadrados (R2) das 

variáveis independentes (X) Design, Qualidade, Conforto, Funcionalidade, 

Inovação e Segurança, ponderadas pela variável Frequência de Uso, sobre a 

variável dependente (Y) Importância do Material (Quadro 30). 

O índice de R quadrado (R2) para a hipótese 2 (H2) de 84,9%, confirma a 

hipótese 2 (H2). De que ‘a frequência de uso de um produto industrial (tempo de uso) 

altera a  percepção da importância do material no mesmo pelos indivíduos’. 

Quadro 30 
Poder de explicação R quadrado (R2) do modelo: (Y) Importância do Material com demais 

variáveis independentes (X) da hipótese 2 (H2) 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

 

	    

Freq. de Uso, 
Inovação, Conforto

.929a .862 .849 1.070

Modelo (Y)Importância do 
material R R quadrado

R quadrado 
ajustado

Erro padrão da 
estimativa

1.991

Durbin-
Watson
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6.6. ETAPA 6:  Modelagem Matemática Resultante da Regressão Linear 
Múltipla (RLM) 

6.6.1 Equações dos Testes de Hipóteses 

Após a realização dos testes de hipóteses (H0, H1 e H2) através da RLM, 

formaram-se as equações matemáticas dos respectivos modelos. Os coeficientes β que 

validam os pesos  (poder) de explicação de cada um dos indicadores subjetivos 

estudados são apresentados nos Quadros 31, 32 e 33. 

6.6.1.1.  Hipótese Nula (H0)  

Quadro 31 
Coeficientes  β para equação da variável dependente (Y) Importância do Material e 

independentes (X) Design, Qualidade, Conforto, Inovação, Funcionalidade e Segurança 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 
 

𝒀(𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕â𝒏𝒄𝒊𝒂  𝒅𝒐  𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍) = 0,523 + 0,161!"#$%&#&' + 0,162!"#$%çã! + 0,145!"#$%&#'(%)')* +

0,134!"#$%&'ç! + 0,196!"#$"%&" + 0,202!"#$%&              (3) 

	    

Variável dependente: 
Importância do Material

Intercepto .523 .196 2.673 .012 .732
DESIGN .202 .014 14.325 .000 1.000

CONFORTO .196 .012 16.837 .000 1.000
QUALIDADE .161 .011 14.410 .000 1.000
INOVAÇÃO .162 .010 15.672 .000 1.000

FUNCIONALIDADE .145 .009 16.315 .000 1.000

SEGURANÇA .134 .014 9.273 .000 1.000

Parâmetro B Faixa de erro t Sig. Poder observadoa
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6.6.1.2.  Hipótese 1 (H1) 

Quadro 32 
Coeficientes  β para equação da variável dependente (Y) Importância do Material e 

independentes (X) Design, Qualidade, Conforto, Funcionalidade, Inovação, Segurança - Sexo 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23 

𝒀(𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕â𝒏𝒄𝒊𝒂  𝒅𝒐  𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍) =
0,621 + 0,209 ∗ 0,49 !"#$%&   !"#$% + 0,209 ∗ 0,51 !"#$%&  !"#$ ! +
0,194 ∗ 0,49 !"#$"%&"   !"#$% + 0,194 ∗ 0,51 !"#$"%&"   !"#$% +   0,168 ∗ 0,49 !"#$%&#&'   !"#$% +
0,168 ∗ 0,49 !"#$%&#&'   !"#$% + 0,157 ∗ 0,49 !"#$%çã!   !"#$% +
0,157 ∗ 0,51 !"#$%çã!   !"#$% +   0,141 ∗ 0,49 !"#$%&#'(%)')*   !"#$% +
0,141 ∗ 0,51 !"#$%&#'(%)')*   !"#$% + 0,132 ∗ 0,49 !"#$%&'ç!   !"#$% +
0,132 ∗ 0,51 !"#$%&'ç!   !"#$%                      (4) 

6.6.1.3.  Hipótese 2 (H2) 

Quadro 33 
Coeficientes  β para equação da variável dependente (Y) Importância do Material e 

independentes (X) Design, Qualidade, Conforto, Funcionalidade, Inovação e Segurança – 
Frequência de Uso 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

Coeficientes 
padronizados

B Erro Padrão Beta Limite inferior Limite superior Ordem zero Parcial Parte

(Constante) .621 .225 2.760 .010 .160 1.081
DESIGN .209 .015 .233 13.566 .000 .177 .240 .885 .932 .105

CONFORTO .194 .012 .210 15.767 .000 .169 .219 .794 .948 .122
QUALIDADE .168 .012 .222 14.563 .000 .144 .191 .894 .940 .113
INOVAÇÃO .157 .011 .191 13.671 .000 .134 .181 .876 .933 .106

FUNCIONALIDADE .141 .009 .184 15.154 .000 .122 .160 .820 .944 .117

SEGURANÇA .132 .016 .124 8.113 .000 .099 .165 .876 .838 .063

1

a. Variável Dependente: Importância_Material
b. Regressão por Quadrados Mínimos Ponderados - Ponderados por Sexo

Modelo

Coeficientes não 
padronizados

t Sig.

95.0% Intervalo de Confiança 
para B Correlações

Coeficientes 
padronizados

B Erro Padrão Beta Limite inferior Limite superior

(Constante) .550 .209 2.634 .014 .122 .978
DESIGN .205 .015 .223 13.905 .000 .175 .235
CONFORTO .196 .012 .211 15.885 .000 .171 .221
QUALIDADE .165 .012 .215 13.924 .000 .141 .189
INOVAÇÃO .161 .011 .201 14.284 .000 .138 .184
FUNCIONALIDADE .141 .009 .192 15.260 .000 .122 .160
SEGURANÇA .134 .016 .127 8.466 .000 .102 .167

1

a. Variável Dependente: Importância_Material
b. Regressão por Quadrados Mínimos Ponderados - Ponderados por FrequenciaUso

Modelo

Coeficientes não 
padronizados

t Sig.

95.0% Intervalo de Confiança para 
B
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YImportância do material = 0,550 + (0,205*0,11)Design (Frequência de Uso E) + (0,205*0,89)Design (Frequência 

de Uso S) + (0,196*0,11)Conforto (Frequência de Uso E) + (0,196*0,89)Conforto (Frequência de Uso S) + 

(0,165*0,11) Qualidade (Frequência de Uso E) + (0,165*0,89)Qualidade (Frequência de Uso S) + 

(0,161*0,11)Inovação (Frequência de Uso E) + (0,161*0,89)Inovação (Frequência de Uso S) + 

(0,141*0,11)Funcionalidade (Frequência de Uso E) + (0,141*0,89)Funcionalidade (Frequência de Uso S) + 

(0,134*0,11)Segurança (Frequência de Uso E) + (0,134*0,89)Segurança (Frequência de Uso S)          

6.7.  ETAPA 7:  Modelagem Matemática Resultante da  Rede Neural 
Artificial (RNA) 

Como já descrito no capítulo 4, uma RNA é caracterizada por conexões (como 

as dos neurônios humanos) determinadas por pesos (chamados algoritmos  de 

aprendizagem) e uma função de ativação. As entradas se conectam com outros 

neurônios, gerando uma saída escalar única (LUDWIG JR. e COSTA, 2007). 

A grande vantagem de utilizar as RNA em modelagens matemáticas, é a 

possibilidade que as mesmas tem de representar tanto as relações lineares quanto as 

não-lineares; além de apreender essas relações diretamente dos dados originais do 

modelo. 

Porém, Ludwig Jr e Costa (2007) afirmam que, mesmo com essa facilidade de 

aprendizado, as RNA não conseguem decompor problemas muito complexos 

sozinhas. Para tanto, é necessário torna-los mais simples (em subconjuntos de tarefas) 

e coincidentes com ao treino desejado no estudo. 

De todo modo, para esse estudo, o uso das RNA para modelagem matemática 

foi fundamental, no que diz respeito à representação dos neurônios escondidos pelas 

variáveis não observáveis ou latentes. Este neurônios podem ser nomeados conforme 

os pesos das ligações dos nós de entrada que estão conectadas a eles. 

O pressuposto do sucesso do resultado gerado pela RNA é a análise do erro 

médio quadrático com índice ≤ 0,05, que emerge no ato da validação dos dados 

(LUDWIG JR e COSTA, 2007). 
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6.7.1 Configuração da RNA 

 6.7.1.1 Hipótese Nula (H0): 

A configuração escolhida para modelagem matemática da Importância dos 

Materiais e dos demais indicadores estudados foi a Perceptrom Multicamada (MLP), 

constituída na seguinte ordem: 

a. 1 camada de entrada, formada de 6 nós (indicadores do agrupamento 
I); 

b. 2 camadas ocultas, sendo a camada 1 com 3 neurônios e a camada 2 
com 2 neurônios; 

c. Camada de saída formada por 1 neurônio (variável dependente (Y) 
Importância do Material); 

d. Partições de 80% para treinamento, 10% para testes e 10% para 
validação; 

e. Coeficiente de aprendizagem de 0.7 e valor do termo momentum de 
0.6; 

f. O erro médio quadrático foi estipulado como sendo ≤ 0,05. 

 

A primeira análise efetuada foi a checagem do valor do erro médio quadrático 

(média das três etapas) que ficou em 0,022 (99,98%), conforme Quadro 34. 

Quadro 34 
Sumarização dos testes da modelagem matemática por RNA 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

Soma dos erros 
quadráticos .101

Erro relativo .032
Regra de parada usada

1 passos 
consecutivos sem 
diminuição de 
errosa

Tempo de treinamento
0:00:00.00

Soma dos erros 
quadráticos .003

Erro relativo .012
Validação Erro relativo .022

Treinamento

Testes
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A modelagem se realizou com apenas uma camada oculta (1) e não com 2 

conforme idealizado. Essa única camada foi composta de dois neurônios H(1:1) e 

H(1:2).  

Quadro 35 apresenta os efeitos das camadas de entrada (variáveis 

independentes (X) representadas pelos indicadores subjetivos ‘Design’, ‘Conforto’, 

‘Qualidade’, ‘Inovação’, ‘Funcionalidade’ e ‘Segurança’ sobre a camada de saída 

(variável dependente (Y) Importância do Material). 

Quadro 35 
Sumarização dos resultados dos efeitos das camadas de entrada sobre a camada de saída 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

 

A modelagem por RNA resultou em apenas uma camada oculta, cujos 

somatórios (que se dão independentes do sinal negativo) dos resultados inibidores e 

estimuladores apresentaram valores favoráveis para o indicador subjetivo ‘Inovação’ 

(0,766), seguido de ‘Funcionalidade’ (0,748), ‘Design’ (0,586), ‘Qualidade’ (0,482), 

‘Conforto’ (0,401) e ‘Segurança’ (0,258). 

  

(Viés) DESIGN CONFORTO QUALIDADE INOVAÇÃO FUNCIONALIDADE SEGURANÇA

H(1:1) -.138 .137 -.184 .011 -.432 -.542 -.012
H(1:2) -.851 .449 .217 .471 .334 .205 .246

Camada de saída Importância 
do Material 0.586 0.401 0.482 0.766 0.748 0.258

Camada oculta 1

Preditor

Predito Camada de entrada



	  

	   140	  

Numa análise mais minuciosa quanto aos pesos das camadas ocultas, 

observou-se, com exceção dos indicadores subjetivos ‘Design’ e ‘Qualidade’, que os 

demais apresentaram pesos inibidores (negativos) em pelo menos um dos neurônios. 

A representação dos pesos inibidores (< 0) podem ser vistos na Figura 21. 

 
Figura 21: Diagrama da modelagem matemática RNA variável dependente (Y) Importância do Material 

e demais variáveis da hipótese nula (H0) 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

 

O diagrama da RNA, destaca em azul as ponderações sinápticas com valores 

inferiores a zero (<0). O neurônio oculto H(1:1) recebeu a maior influência dos pesos 

inibidores, sendo as maiores contribuições a do indicador subjetivo ‘Funcionalidade’ 

(-0,542) e ‘Inovação’ (-0,432). Outros dois indicadores inferiram negativamente com 

pesos menores, sendo: Conforto (-0,184) e Segurança (-0,012). 

O neurônio oculto H(1:2) não recebeu nenhum peso inibidor, destacando 

apenas a inferência do viés (erro) já ponderado dentro dos pressupostos do modelo. 
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Os pesos estimadores de maior relevância foram do indicador subjetivo ‘Qualidade’ 

(0,471), seguido do ‘Design’ (0,449). 

Ainda em relação aos efeitos da camada oculta 1, o Quadro 36 apresenta os 

seus pesos sinápticos sobre a camada de saída. Pôde-se verificar que o neurônio 

H(1:1) inferiu negativamente com peso inibidor total de -0,321, obviamente pelas 

cargas inibidoras de maior peso conforme relatado.  

Já o H(1:2) inferiu positivamente com um peso estimulador de 1,455. 

Quadro 36 
Sumarização dos resultados dos efeitos das camadas ocultas sobre a camada de saída 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

 

A Figura 22 representa a síntese da modelagem matemática RNA descrita. 

 

Figura 22: Síntese da modelagem matemática RNA da variável dependente (Y) Importância do 
Material e demais variáveis da hipótese nula H0 

Fonte: Elaborado pela autora. 
  

(Viés) H(1:1) H(1:2)
H(1:1)
H(1:2)

Camada de saída Importância 
do Material -0,276 -0,321 1,455

Camada oculta 1

Preditor
Camada oculta 1Predito

DESIGN'

QUALIDADE'

CONFORTO'

FUNCIONALIDADE'

INOVAÇÃO'

SEGURANÇA'

Camadas&de&entrada&

Inferências'es=mulantes'

Inferências'Inibidoras'

Camada&ocultas&

Importância&do&
Material&(Y)'

H'0,321'

1,
45
5'

Camada&de&saída&
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O Quadro 37 apresenta os resultados das influências dos indicadores utilizados 

na camada de entrada sobre a variável dependente (Y) representada pela camada de 

saída. 

Quadro 37 
Principais influenciadores da variável dependente (Y) Importância do Material 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

O Gráfico 17 apresenta a reta de ajuste dos pesos influenciadores (positivos e 

negativos) dos indicadores subjetivos ‘Design’, ‘Conforto’, ‘Qualidade’, 

‘Funcionalidade’, ‘Inovação’ e ‘Segurança’ sobre a variável dependente (Y) 

Importância do Material. A qualidade do modelo final é representado pelo R quadrado 

R2 com índice de 0,973 (97,3%). 

Gráfico 17 
Diagrama de Dispersão – Reta de ajuste da variável dependente (Y) Importância do 

Material e demais independentes (X) da hipótese nula (H0). 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

Influência sobre 
a variável 

dependente (Y)

DESIGN .289

CONFORTO .248

QUALIDADE .041

INOVAÇÃO .203

FUNCIONALIDADE .010

SEGURANÇA .209
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6.7.1.2. Equação do Teste da Hipótese Nula (H0) 

𝒀𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕â𝒏𝒄𝒊𝒂  𝒅𝒐  𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 =
0,55 + 0,96 0,289!"#$%&   + 0,96 0,248!"#$"%&"   + 0,96 0,041!"#$%&#&'    +
0,96 0,203!"#$%çã!   + 0,96(0,010!"#$%&#'(%)')*) + 0,96(0,209!"#$%&'ç!)     (6) 

 

6.8. Comparativo de Resultados – Modelo Matemático (RLM) e RNA  

O Quadro 38 apresenta um comparativo entre os resultados duas modelagens 

matemáticas utilizadas nessa pesquisa. O objetivo é compreender quais parâmetros 

melhores representam a aceitação da hipótese nula (H0) cujo pressuposto está na 

quantificação de indicadores subjetivos preditivos auxiliares na etapa de seleção de 

materiais em projetos de produtos.  

Quadro 38 
Comparativo de resultados das modelagens matemáticas via RLM e RNA para teste da 

hipótese nula (H0) 

Pressupostos do 
Modelo Matemático 

Final 
Modelagem via RNA Modelagem via RLM 

Ajustamento Erro médio quadrático: 0,003 α ≤ 0,025 (média) 

Capacidade explicativa R2 = 0,973 (97,3%) R2 ajustado = 0,998 (99,8%) 

Índices de influência 
das variáveis 

independentes (X) 
sobre a variável 

independente (Y) 

Design = 0,289 (28,9%) 
Conforto = 0,248 (24,8) 
Qualidade = 0,041 (4,1%) 
Funcionalidade = 0,010 (1,0%) 
Inovação = 0,203 (20,3%) 
Segurança = 0,209 (20,9) 

Design = 0,202 (20,2%) 
Conforto = 0,196 (19,6) 
Qualidade = 0,161 (16,1%) 
Funcionalidade = 0,145 (14,5 
%) 
Inovação = 0,162 (16,2%) 
Segurança = 0,134 (13,4%) 

Principais indicadores 
subjetivos 

Design, Conforto, Inovação e 
Segurança 

Design, Conforto, Inovação, 
Qualidade 

Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 
Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 
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Os resultados apresentados pela RNA sugerem uma maior consistência, 

especialmente pela robustez da referida ferramenta matemática com uma capacidade 

explicativa (97,3%) mais próxima de modelagens que se utilizam de variáveis 

subjetivas. Ainda que indicadores importantes como ‘Qualidade’ e ‘Funcionalidade’ 

tenham obtidos índices de influência (sobre a variável dependente (Y) Importância do 

Material) insignificantes, os demais indicadores compareceram com valores 

equilibrados e mais coerentes do que seus índices na modelagem via RLM. 

Para uma dedução mais realista dos usos das modelagens matemáticas 

demonstradas nessa pesquisa, as mesmas foram aplicadas em dois outros produtos 

diferentes do pesquisado por Dias et al. (2013). 
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VI. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Neste capítulo aparecem detalhadas todas as etapas necessárias à compilação 

dos dados extraídos da amostra da pesquisa de Dias et al. (2013) para fins de 

atendimento ao objetivo geral dessa pesquisa, bem como os testes de hipóteses da 

mesma. 

Foram esclarecidos os pressupostos da modelagem matemática via RLM já 

conformados em resultados que culminaram na equalização matemática das referidas 

hipóteses. 

A modelagem via RNA também foi pontuada, sendo utilizada as inferências 

relacionadas a hipótese nula (H0) para a modelagem dos indicadores subjetivos 

preditivos, até então utilizados nas quantificações através da RLM. 

O capítulo foi finalizado com uma providencial comparação entre os 

resultados encontrados em ambas as técnicas utilizadas. 
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CAPÍTULO7 

AVALIAÇÃO PRÁTICA DAS MODELAGENS ESTUDADAS 

“A construção de um modelo que satisfaça todas as suposições teóricas 
não é suficiente para garantir a qualidade das predições. Uma avaliação 
prática do modelo mostrará sua qualidade de ajuste e capacidade 
preditiva” (GAZOLA, 2002, p. 94). 

 

É importante pontuar que, tanto a equação final gerada pela RLM quanto da 

RNA, são resultantes de varáveis específicas de uma amostra, parametrizadas para 

estimar o valor de uma ou mais variáveis dependentes por intermédio das demais 

independentes. Estas, por sua vez, estão relacionadas ao problema testado pela(s) 

hipótese(s) antecessoras às equações. Nesse sentido, em caso de novas hipóteses (ou 

quaisquer alterações das originais), deverá ser feita uma nova aplicação da RLM ou 

da RNA à(s) amostra(s) alterada(s).  

No entanto, os ajustes dos modelos da RLM e RNA gerados pelos indicadores 

subjetivos preditivos estudados nessa pesquisa, apresentaram uma faixa de erro ≤ 

0,03. Os excelentes resultados apontam a utilização desses dois conceitos de 

modelagem matemática na quantificação de indicadores subjetivos preditivos para 

projetos diversificados de produtos industriais (Quadro 39). 

  



	  

	   147	  

Quadro 39 
Comparativo de resultados RLM versus RNA 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa de Dias et al. (2013). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

 

Com o objetivo de reiterar e exemplificar a aplicabilidade das modelagens 

matemáticas estudas até aqui, foram feitos dois novos estudos para produtos 

diferentes do pesquisado por Dias et al. (2013).  

A Figura 23 apresenta o esquemático utilizado para atender o referido 

objetivo. 

 

Figura 23. Esquemático para predição da importância do material no produto industrial a partir da 
inferência de indicadores subjetivos  

Fonte: Criado pela autora. 
. 

	    

Variáveis)preditivas %)de)predição %)de)erro %)de)predição %)de)erro

Design 20% 1.41% 28.90%
CONFORTO 20% 1.16% 24.80%
INOVAÇÃO 16% 1.12% 20.30%
QUALIDADE 16% 1.03% 4.10%

FUNCIONALIDADE 14% 0.89% 1.00%
SEGURANÇA 13% 1.45% 20.90%

100% 1.18% 100.00% 3.00%

Rede?Neural?ArtificialRegressão?Linear?Múltipla

Demanda'
Principal'

Inferências+Qualita0vas+
ΣX1…Xn = 100%+

Produto+Industrial+

(X1)+

(X2)+

(X3)+

(Xn)+

Importância,do,
Material,(Y)+
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7.1. Aplicação da Modelagem Matemática - Regressão Linear Múltipla 
(RLM) 

7.1.1. Produto 1: Geladeira de Uso Doméstico 

Esta etapa teve o objetivo de testar a RLM para quantificação de indicadores 

subjetivos preditivos auxiliares à etapa de seleção de materiais no projeto de uma 

‘geladeira de uso doméstico’. As nomenclaturas dadas aos indicadores subjetivos 

foram as mesmas dos estudados na pesquisa de Dias et al. (2013) - Design, Conforto, 

Qualidade, Inovação, Funcionalidade e Segurança. 

As informações iniciais do projeto (Produto 1) foram: ‘Geladeira elétrica de 

uso doméstico, vertical, com capacidade de pelo menos 400 litros, divididos em 

freezer e refrigerador’. 

Os dados modelados matematicamente via RLM partiram das atribuições de 

10 pessoas (4 do sexo masculino e 6 do sexo feminino)  que pontuaram acerca da 

importância dos referidos indicadores na configuração final do projeto do produto 1. 

Foi solicitado que os participantes ponderassem notas entre 1 a 5, sendo 1 a 

pior e 5 a melhor nota (Escala Likert), para o grau de importância de cada indicador 

para o produto analisado.  

Os dados foram compilados pelo software IBM SPSS v.23. O Quadro 40 

apresenta os resultados para ajuste de significância (para α ≤ 0,05). 

Quadro 40 
Significância do modelo: variável dependente (Y) Importância do Material com as demais 

variáveis independentes (X) – Produto 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa atual (2016). Resultados obtidos através do IBM SPSS v.23. 

 

Variável dependente: Importância_Material

Limite inferior Limite superior
Intercepto 11.717 2.959 .000 5.656 17.778
Segurança_GL -.144 .553 .797 -1.276 .989
Design_GL 1.440 .403 .001 .613 2.266
Qualidade_GL .202 .226 .040 -.465 .870
Conforto_GL .292 .029 .328 -.309 .892
Funcionalidade
_GL

.450 .031 .016 -.187 1.087
Inovação_GL .676 .038 .039 -.110 1.462

Parâmetro B Faixa de erro Sig.

Intervalo de Confiança 95%
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Pelos resultados apresentados, apenas os indicadores preditivos ‘Segurança’ e 

‘Conforto’ não se ajustam ao índice de significância (α ≤ 0,05) pretendido. Por isso, 

ambos foram excluídos e uma 2a análise de RLM foi gerada. (Quadro 41) 

Quadro 41 
Coeficientes  β para equação da variável dependente (Y) Importância do Material e 

independentes (X) Design, Qualidade, Funcionalidade e Inovação – Produto 1 

 
Fonte: Dados dessa pesquisa. Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

 

A equação matemática final gerada pelo modelo de RLM para quantificação 

dos indicadores subjetivos preditivos auxiliares na etapa de seleção de materiais para 

o produto ‘Geladeira de uso doméstico’ é apresentada pela Equação 7. 

𝒀𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕â𝒏𝒄𝒊𝒂  𝒅𝒐  𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 =

12.355 + 0,125𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝐺𝐿 + 0,647𝐼𝑛𝑜𝑣𝑎çã𝑜𝐺𝐿 + 0,410𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝐺𝐿 + 1.439𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛   (7)  

 

Pelos resultados do modelo anterior (gerado pela RLM), alguns pontos são 

reconhecidamente importantes. São eles: 

 A margem de erro do modelo continuou baixa (≤ 0,03), demonstrando 

a qualidade do modelo matemático gerado; 

 O índice atribuído ao indicador Design supera os demais indicadores 

(Qualidade, Inovação e Funcionalidade), induzindo que, para essa 

modalidade de produto, o Design torna-se superior aos demais índices 

para a predição do material. 

 Esse afirmação corrobora com os elevados índices encontrados 

nas análises feitas com os dados extraídos da pesquisa de Dias 

et al. (2013), quando do estudo do poder de explicação que o 

Design sobre a variável independente (Y) - Importância do 

Limite inferior Limite superior

Intercepto 12.355 1.414 .000 9.467 15.243
DesignGL 1.439 .038 .001 .653 2.225
QualidadeGL .125 .031 .059 -.513 .762
Funcionalidade
GL

.410 .030 .018 -.206 1.025
InovaçãoGL .647 .037 .044 -.116 1.410

Parâmetro B Erro Erro Sig.
Intervalo de Confiança 95%



	  

	   150	  

material. 

 O indicador Inovação, também demonstrou um alto índice de predição, 

reforçando sua importância atrelada ao indicador Design. 

7.1.2. Produto 2: Climatizador Portátil de Ambiente  

Ainda objetivando aplicar a metodologia da modelagem matemática na 

quantificação de indicadores subjetivos preditivos; a RLM foi testada numa base de 

dados coletada de uma breve entrevista com 16 participantes (12 mulheres e 3 

homens). Eles utilizaram a escala de notas entre  1 a 5, sendo 1 a pior e 5 a melhor 

nota (escala Likert), para imprimir o grau importância dos indicadores (Design, 

Conforto, Qualidade, Inovação, Funcionalidade e Segurança) para a configuração 

final do projeto de um ‘Climatizador portátil de ambiente (uso doméstico e/ou 

empresarial) – Produto 2. 

Ao contrário do primeiro produto (Geladeira de uso doméstico), não houve 

para esse produto nenhum requisito prévio para caracterização do projeto. 

O Quadro 42 apresenta os resultados dos ajuste de significância entre as 

variáveis estudadas no Produto 2. Os indicadores subjetivos ‘Inovação’, ‘Segurança’ e 

‘Funcionalidade’ obtiveram um valor superior a α ≤ 0,05. Por isso, os mesmos foram 

excluídos do modelo. 

Quadro 42 
Significância do modelo: variável dependente (Y) Importância do Material com as demais 

variáveis independentes (X) – Produto 2 

 

Fonte: Dados da pesquisa atual (2016). Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 
 

 

Coeficientes 
padronizados

B Erro Padrão Beta
(Constante) .916 .343 2.673 .012

Design_CL .312 .074 .436 4.213 .000

Inovação_CL .101 .054 .165 1.852 .075

Conforto_CL .093 .020 .396 4.567 .000

Segurança_CL -.015 .025 -.055 -.579 .567

Qualidade_CL .032 .020 .163 1.650 .110

Funcionalidade_CL .003 .016 .017 .211 .835

Modelo
Coeficientes não padronizados

t Sig.
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Quanto ao poder de explicação do modelo, o valor de R quadrado (R2) 

encontrado foi de 91,9%. Índice considerado muito bom na modelagem matemática 

através  RLM. (Quadro 43). 

Quadro 43 
Capacidade Explicativa R2 para o modelo RLM das varáveis independentes (X) versus 

variável dependente (Y) Importância do Material – Produto 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa atual (2016). Resultados obtidos através do IBM SPSS v.23. 

 

A sumarização do modelo final gerado através da RLM para o Produto 2 é 

apresentado no Quadro 44. 

Quadro 44 
Coeficientes  β para equação da variável dependente (Y) Importância do Material e 

independentes (X) Design, Conforto e Qualidade – Produto 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa atual (2016). Resultados obtidos através do IBM SPSS v.23. 

 

A equação 8 apresenta o modelo matemático dos indicadores subjetivos 

preditivos auxiliares na etapa de seleção de materiais para o Produto 2. 

𝒀𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕â𝒏𝒄𝒊𝒂  𝒅𝒐  𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 0,939 + 0,359𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝐶𝐿 + 0,104𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑜𝐶𝐿 + 0,033𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝐶𝐿        (8) 

  

Mudança de R 
quadrado

Mudança F gl1 gl2 Sig. Mudança 
F

.959a .919 .912 .209 .919 118.031 3 31 .000 2.197

Modelo R R quadrado
R quadrado 

ajustado

Erro padrão 
da 

estimativa

Estatísticas de mudança
Durbin-
Watson

Coeficientes 
padronizados

B Erro Padrão Beta
(Constante) .939 .219 4.289 .000

Design_CL .359 .057 .501 6.323 .000

Conforto_CL .104 .017 .442 5.965 .000

Qualidade_CL .033 .020 .168 1.676 .104

a. Variável Dependente: ImportânciaMaterialCL

Modelo
Coeficientes não padronizados

t Sig.



	  

	   152	  

A representação do modelo matemático do Produto 2 tem como destaque os 

seguintes pontos: 

 A média do erro do modelo ficou em 0,031, índice que vem se 

destacando nos resultados dos modelos anteriores (média de 0,025 para 

o modelo resultante da pesquisa de Dias et al. 2013 e média de 0,034 

para o modelo relacionado ao projeto da geladeira de uso doméstico). 

Tais índices demonstram confiança no uso desse tipo de modelagem na 

quantificação de indicadores preditivos subjetivos em projetos de 

produtos industriais. 

 O índice atribuído ao indicador preditivo ‘Design’ (uma das variáveis 

independentes X) continua alto, no tocante à sua predição na etapa de 

seleção de materiais de projetos de produtos industriais. 

7.2. Aplicação da Modelagem Matemática - Rede Neural Artificial 
(RNA) 

7.2.1. Produto 1: Geladeira de Uso Doméstico 

Os mesmos indicadores testados na modelagem via RLM para quantificação 

dos indicadores subjetivos preditivos para auxílio na seleção de materiais do Produto 

1, foram também testados na modelagem matemática via RNA. O objetivo foi 

comparar ambos os resultados, assim como foi feito para os indicadores gerados da 

pesquisa de Dias et al. (2013). 

A configuração da RNA foi a Perceptrom Multicamada (MLP), constituída na 

mesma ordem seguida para as ponderações dos indicadores subjetivos preditivos da 

pesquisa de Dias et al. (2013), sendo: 

a. 1 camada de entrada, formada de 6 nós (indicadores do agrupamento 
I); 

b. 2 camadas ocultas, sendo a camada 1 com 3 neurônios e a camada 2 
com 2 neurônios; 

c. Camada de saída formada por 1 neurônio (variável dependente (Y) 
Importância do Material); 

d. Partições de 80% para treinamento, 10% para testes e 10% para 
validação; 
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e. Coeficiente de aprendizagem de 0.7 e valor do termo momentum de 
0.6; 

f. O erro médio quadrático foi estipulado como sendo ≤ 0,05. 

 

O Quadro 45 apresenta os erros relativos destacados nas etapas da modelagem 

matemática RNA, cuja média é igual a 0,07. Mesmo que tal índice tenha sido maior 

que 0,05, optou-se por dar continuidade a modelagem. 

Quadro 45 
Sumarização das etapas da modelagem matemática RNA da variável dependente (Y) 

Importância do Material e as demais independentes (X) – Produto 1 

 

Fonte: Dados da pesquisa atual (2016). Resultados obtidos através do IBM SPSS v.23. 
 

O Próximo passo realizado foi a avaliação dos efeitos das camadas de entrada 

(variáveis independentes X) sobre a camada de saída (variável dependente Y). O 

Quadro 46 apresenta os resultados desses efeitos. 

  

Soma dos erros 
quadráticos .632

Erro relativo
.049

Regra de parada usada
1 passos 
consecutivos sem 
diminuição de 
errosa

Tempo de treinamento
0:00:00.00

Soma dos erros 
quadráticos .031

Erro relativo
.024

Validação
Erro relativo

.166

Treinamento

Testes
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Quadro 46 
Resultados dos efeitos das camadas de entrada sobre a camada de saída - Produto 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa atual (2016). Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

 

Para o produto 1, a modelagem por RNA foi construída em duas camadas 

ocultas, cujos somatórios (que se dão independentes do sinal negativo) dos resultados 

inibidores e estimuladores apresentaram valores favoráveis para o indicador 

‘Qualidade’ (0,871), seguido de ‘Inovação’ (0,735), ‘Design’ (0,383), ‘Segurança’ 

(0,346), ‘Funcionalidade’ (0,276) e ‘Conforto’ (0,251). 

Quanto aos pesos das camadas ocultas, apenas o indicador preditivo 

‘Qualidade’ não contribuiu com pesos sinápticos inibidores (negativos) sobre os 

neurônios. A representação dos inibidores (< 0) podem ser vistos na Figura 24. 

 
Figura 24. Diagrama da modelagem matemática RNA da variável dependente (Y) Importância do 

Material e as demais independentes (X) – Produto 1. 
Fonte: Dados da pesquisa atual (2016). Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

(Viés) DesignGL ConfortoGL QualidadeGL InovaçãoGL SegurançaGL FUNCIONALIDADE
H(1:1) .080 .127 -.045 .289 .281 .044 -.057

H(1:2) .039 -.109 .016 .255 -.448 -.263 -.054

H(1:3) .101 .148 .190 .327 -.006 -.039 .165

H(2:1)

H(2:2)

Camada de saída Importância_Material 0.383 0.251 0.871 0.735 0.346 0.276

Camada oculta 1

Camada Oculta 2

Preditor

Predito Camada de entrada
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Os resultados dos graus de importância dos pesos inibidores e estimulantes das 

variáveis independentes (X) sobre a variável dependente (Y) (camada de saída) podem 

ser visualizados no Quadro 47. 

Quadro 47 
Principais influenciadores da camada de saída: variável dependente (Y) Importância do 

Material -  Produto 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa atual (2016). Resultados obtidos através do IBM SPSS v.23. 

O Gráfico 18 apresenta a reta de ajuste dos pesos influenciadores (positivos e 

negativos) dos indicadores subjetivos preditivos sobre a variável dependente (Y) 

Importância do Material, para o Produto 1. O poder de explicação do modelo final, é 

representado pelo R quadrado (R2) no valor de 0,955 (95,5%). 

Gráfico 18 
Diagrama de Dispersão – Reta de ajuste da variável dependente (Y) Importância do Material e 

demais independentes (X) do Produto 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa atual (2016). Resultados obtidos através do IBM SPSS v.23. 

Importância
Importância 
normalizada

DesignGL .226 100.0%

ConfortoGL .184 81.6%

QualidadeGL .182 80.6%

InovaçãoGL .157 69.6%

SegurançaGL .147 65.2%

FUNCIONALIDADE .105 46.4%
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A Equação (9) apresenta os resultados matemáticos finais gerados pelo 

modelo de RNA para quantificação dos indicadores subjetivos preditivos auxiliares na 

etapa de seleção de materiais do produto ‘Geladeira de uso doméstico’. 

𝒀𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕â𝒏𝒄𝒊𝒂  𝒅𝒐  𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 =

1,28 + 0,93 0,226!"#$%&   + 0,93 0,184!"#$"%&"   + 0,93 0,182!"#$%&#&'    +

0,93 0,157!"#$%çã!   + 0,93(0,105!"#$%&#'(%)')*) + 0,93(0,147!"#$%&'ç!)     (9) 

 

Pontos destacados pela modelagem matemática via RNA para o Produto 1: 

 A margem de erro do modelo foi de 0,07. Este valor foi superior ao 

índice pressuposto (erro quadrático médio ≤ 0,05). Porém, a diferença 

de 2% não inviabilizou a utilização da modelagem RNA para o 

produto ‘geladeira de uso doméstico’. Esse pressuposto foi viabilizado 

com o resultado do R quadrado (R2) com percentual de 95,5%. 

 O indicador subjetivo ‘Design’ seguiu apresentando o maior índice de 

influência para a predição da importância do material, confirmando sua 

alta característica preditiva quando da seleção de materiais no projeto 

de produto industrial. 

7.2.2. Produto 2: Climatizador Portátil de Ambientes. 

A modelagem matemática via RNA para o Produto 2 seguiu os mesmos 

pressupostos utilizados para a modelagem do Produto 1, sendo: 

a. 1 camada de entrada, formada de 6 nós (indicadores do agrupamento 
I); 

b. 2 camadas ocultas, sendo a camada 1 com 3 neurônios e a camada 2 
com 2 neurônios; 

c. Camada de saída formada por 1 neurônio (variável dependente (Y) 
Importância do Material); 

d. Partições de 80% para treinamento, 10% para testes e 10% para 
validação; 

e. Coeficiente de aprendizagem de 0.7 e valor do termo momentum de 
0.6; 
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f. O erro médio quadrático foi estipulado como sendo ≤ 0,05. 

O Quadro 48 apresenta os erros relativos por etapas, cuja média obtida foi de 

0,04. 

Quadro 48 

Sumarização das etapas da modelagem matemática via RNA da variável dependente (Y) 
Importância do Material e demais variáveis independentes (X) – Produto 2 

 

Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa Ferreira (2016). 
Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

 

A modelagem por RNA resultou em duas camadas ocultas, cujos somatórios 

dos resultados inibidores e estimuladores apresentaram valores favoráveis para o 

indicador preditivo ‘Conforto’ (1,104), seguido de ‘Funcionalidade’ (0,697), ‘Design’ 

(0,567), ‘Inovação’ (0,434), ‘Qualidade’ (0,321) e ‘Segurança’ (0,281). O Quadro 49 

apresenta os resultados. 

Quadro 49 
Resultados dos efeitos das camadas de entrada sobre a camada de saída - Produto 2 

 
Fonte: Dados compilados a partir da pesquisa atual (2016). 

Resultados obtidos através do IBM SPSS v. 23. 

Os pesos sinápticos dos indicadores sobre as camadas ocultas, podem ser 

visualizados através da Figura 25. Todas as camadas receberam pesos sinápticos 

Soma dos erros 
quadráticos

.129

Erro relativo .037

Regra de parada usada

1 passos 
consecutivos sem 

diminuição de 
errosa

Tempo de treinamento 0:00:00.00

Soma dos erros 
quadráticos

.004

Erro relativo .045
Validação Erro relativo .043

Treinamento

Testes

(Viés) Funcionalidade_CL Design_CL Inovação_CL Conforto_CL Segurança_CL Qualidade_CL
H(1:1) .276 .189 -.240 -.142 -.290 -.091 -.204
H(1:2) -.233 -.411 -.078 -.043 -.481 -.119 -.012
H(1:3) -.449 -.097 -.063 -.249 .333 -.071 -.105
H(2:1)
H(2:2)

Camada de saída Importância_Material 0.697 0.567 0.434 1.104 0.281 0.321

Camada oculta 1

Camada Oculta 2

Preditor

Predito Camada de entrada
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positivos e negativos. Porém, os indicadores Design e Inovação contribuíram somente 

com pesos positivos (> 0). 

 

Figura 25. Diagrama da modelagem matemática RNA da variável dependente (Y) Importância do 
Material e as demais independentes (X) – Produto 2. 

Fonte: Dados da pesquisa atual (2016). Resultados obtidos através do IBM SPSS v.23. 

 

Os resultados das influências inibidoras e estimulantes sobre a variável 

dependente (Y) (camada de saída), são demonstrados no Quadro 50. 

Quadro 50 
Principais influenciadores da camada de saída: variável dependente (Y) Importância do 

Material - Produto 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa atual (2016). Resultados obtidos através do IBM SPSS v.23. 

  

Importância Importância 
normalizada

Funcionalidade_CL .108 49.9%

Design_CL .188 86.6%
Inovação_CL .187 86.4%
Conforto_CL .113 52.2%

Segurança_CL .217 100.0%
Qualidade_CL .187 86.4%
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O Gráfico 19 apresenta a reta de ajuste dos pesos influenciadores (positivos e 

negativos) dos indicadores subjetivos preditivos sobre a variável dependente (Y) 

Importância do Material, para o Produto 2. 

Gráfico 19 
Diagrama de Dispersão – Reta de ajuste da variável dependente (Y) Importância do Material e 

demais independentes (X) do Produto 2 

 

Fonte: Dados da pesquisa atual (2016). Resultados obtidos através do IBM SPSS v.23. 

 O poder de explicação do modelo final, é representado pelo R quadrado (R2) 

no valor de 0,971 (97,1%). 

A Equação (10) apresenta os resultados matemáticos finais gerados pelo 

modelo de RNA para quantificação dos indicadores subjetivos preditivos auxiliares na 

etapa de seleção de materiais do produto ‘Climatizador portátil de ambientes’. 

𝒀𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕â𝒏𝒄𝒊𝒂  𝒅𝒐  𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 =

2,05 + 0,89 0,188!"#$%&   + 0,87 0,133!"#$"%&"   + 0,87 0,187!"#$%&#&'    +

0,87 0,187!"#$%çã!   + 0,87(0,108!"#$%&#'(%)')*) + 0,87(0,217!"#$%&'ç!)      

                           (10) 
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A representação do modelo matemático resultante da RNA para o Produto 2 

tem em destaque os seguintes pontos: 

 A média do erro do modelo ficou em 0,04 (99,96%). Tal valor atribui 

uma significância desse tipo de modelagem para quantificações de 

indicadores subjetivos preditivos para projetos de produtos do gênero 

do produto 2. 

 O poder de explicação R2 do modelo via RNA foi de 97,1%. 

Percentual superior ao encontrado na modelagem através da RLM 

(91,9%), reforçando o potencial desse tipo de modelagem para 

produtos como o estudado nessa etapa (produto 2) 

 Os índices atribuídos aos indicadores preditivos ‘Design’, ‘Inovação’ e 

‘Qualidade’ foram superados pelo índice do indicador preditivo 

‘Segurança’ (0,217). Porém, a modelagem via RLM apresentou índices 

somente para os indicadores ‘Design’, ‘Conforto’ e ‘Qualidade’. Ao 

comparar seus resultados nas modelagens utilizadas, pode-se reafirmar 

a importante contribuição da RNA para a quantificação das atribuições 

dos indicadores subjetivos preditivos auxiliares na seleção de materiais 

do Produto 2 ‘Climatizador portátil de ambientes’.  
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VII. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Este capítulo teve o propósito de apresentar alguns exemplos aplicativos das 

modelagens matemáticas RLM e RNA para quantificação de indicadores subjetivos 

preditivos para auxílio na etapa de seleção de materiais em projetos de produtos 

industriais diversos. 

Os bons índices de explicação dos modelos confirmam a possibilidade de 

utilização dessas ferramentas em projetos de produtos industriais, especialmente em 

para estratificar inferências subjetivas. Tanto o método RLM quanto RNA atingiram 

resultados favoráveis e passíveis de contextualização, concluindo a importância de 

creditar esforços em indicadores subjetivos, antes tidos como referencias ainda 

superficiais em projetos de produtos. 
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II. Conclusões Gerais e Sugestões para Trabalhos Futuros 

1. Conclusões Gerais 

Atualmente, áreas de estudos voltadas ao conhecimento de materiais 

encontram-se avançadas no tocante às pesquisas de novos materiais e/ou 

aprimoramento dos mesmos. 

Tal avanço repercute claramente no gradiente de inovações e novas 

tecnologias em materiais, hoje aplicadas com primor pelas engenharias (de materiais, 

mecânica, metalúrgica, de produção, biomédicas, construção civil, entre outras) e 

áreas de projetos específicos tais como design de produtos industriais, de ambientes, 

gráficos, arquitetura, e áreas afins. 

No aproveitamento desse leque de oportunidades, encontram-se as empresas 

cujos princípios de sustentabilidade econômica estão vinculados ao desenvolvimento 

de produtos com alto nível de aceitação mercadológica. Estas por vez, se baseiam no 

conjunto de critérios pressupostos para a elaboração de projetos e nos anseios da 

sociedade contemporânea. 

Foi aí, na encruzilhada entre os avanços em inovações e tecnologias de ponta e 

os interesses pessoais e subjetivos dos usuários (designados nessa pesquisa como 

indivíduos), que se procedeu a intenção da realização deste estudo. 

Os materiais agregam propriedades generalizadas (mecânicas, físicas, 

subjetivas, entre outras). Por isso,  mais informações voltadas à seleção dos mesmos, 

melhores serão suas conformações junto ao design; e maior será a aceitação do 

produto industrializado no mercado. 

Para tanto, o uso técnicas que estratifiquem tais interesses e que possam 

predizer informações mais claras  e aplicáveis em projetos, é hoje um caminho 

favorável na elaboração de produtos industriais condizentes com as expectativas da 

sociedade. Esta pesquisa se ateve à importância de uma seleção de materiais 

criteriosa, no tocante a geração de significados refinados, mesmo que sutis, em 

produtos industriais.  

A revisão de literatura explorou a utilização de tais recursos, apresentando 
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pesquisas já consolidadas de autores, cujos princípios foram concatenar pressupostos 

subjetivos na contemplação de modelos favoráveis às escolhas dos indivíduos. 

A partir dessa revisão, foram utilizados os dados de uma pesquisa realizada na 

cidade de Belo Horizonte por Dias et. al. (2013) e seus colaboradores; cujo propósito 

foi desenvolver um modelo de análise dos materiais que constituem os produtos 

industriais, sob a ótica do usuário. 

A base de dados utilizada apresentou-se suficientemente rica de inferências 

subjetivas; o que possibilitou uma exploração refinada dos mesmos em busca dos 

testes das hipóteses da pesquisa, em especial a hipótese nula (H0) – ‘É possível 

entender a relevância do material num produto industrial a partir da quantificação de 

variáveis subjetivas coletadas através dos manifestos acerca das percepções dos 

indivíduos’. 

O refinamento dos dados foi realizado através das técnicas da estatística 

descritiva, o que gerou um agrupamento de indicadores subjetivos formados por 

variáveis específicas. Estas, por vez, foram frutos das percepções manifestadas pelos 

participantes da pesquisa de Dias et al. (2013). 

A partir disso, pôde-se aplicar métodos matemáticos (Regressão Linear 

Simples e Análise Fatorial), visando refinar ainda mais o entendimento das mesmas, 

transformando-as em indicadores subjetivos preditivos para auxílio na seleção de 

materiais em projetos de produtos industriais. 

As técnicas finais, de modelagens matemáticas, utilizadas foram a RLM e 

RNA, que apresentaram-se eficientes para o entendimento da atuação de indicadores 

subjetivos na predição de materiais. 

Os resultados apresentados pelas duas técnicas para os testes da hipótese 

principal (hipótese nula – H0), confirmaram alguns pontos abordados no marco 

teórico dessa pesquisa, tais como: 

  As percepções subjetivas relacionadas a qualidade, conforto, 

funcionalidade, segurança, entre outras, são claramente observadas 

nas quantificações ponderadas quando dos questionamentos levados 
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aos indivíduos a respeito da importância do material nos produtos 

industriais; 

 Manifestos relacionados à aplicação de inovações se vinculam 

diretamente aos materiais e ao design dos produtos industriais e ambos 

já fazem parte dos interesses cotidianos dos indivíduos; 

 A importância do material manteve-se atrelada ao design na 

maioria das inferências dos indivíduos; 

 Mesmo que os manifestos acerca das percepções subjetivas tenham 

sido coletados individualmente, o elevado índice de correlação das 

respostas comprovou uma coletividade de interesses acerca da 

importância dos materiais no produto industrial analisado. 

As duas outras hipóteses testadas também confirmaram a importância no 

tratamento criterioso dos manifestos perceptivos dos indivíduos no tocante a escolha 

dos materiais (etapa de seleção de materiais) na fase de projetos de produtos. 

O resultado da modelagem matemática para realização dos testes da hipótese 1 

(H1)  mostrou claramente a  diferenciação entre os sexos masculino e feminino acerca 

das percepções dos materiais aplicados em produtos industriais. Os indicadores 

subjetivos Qualidade, Design, Inovação e Segurança foram os que apresentaram uma 

maior correlação com a importância do material, especialmente quando ponderados 

pelo fator ‘Sexo’. 

Um ponto observado nas análises foi a influência do indicador subjetivo 

‘Conforto’ quando relacionado à importância do material. Ele permaneceu com 

índices preditivos muito menores que os demais estudados (Design, Qualidade, 

Funcionalidade, Inovação e Segurança). 

Como já mencionado ao longo dos capítulos anteriores, essa baixa predição 

pode estar atrelada a complexidade individualizada de sua conceituação. A elevada 

quantidade de registros aplicados no peso 3, na escala de 5 pontos (onde 1 é o menor 

e 5 o maior peso) demonstrou claramente a incerteza dos participantes quanto a sua 

caracterização (Gráfico 3). 

Já pelos resultados da hipótese 2 (H2), também analisada através da 

modelagem matemática (RLM), pôde-se concluir que a experiência com o produto, 
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medido através da frequência de uso (tempo de uso) é um fator importante a ser 

ponderado pelos projetistas, quando da seleção de materiais em seus projetos de 

produtos. 

A atribuição ‘sempre’ pontuada nas perguntas relacionadas à frequência de 

uso do produto, mostrou-se altamente correlacionada com os indicadores subjetivos 

relacionados ao design, conforto, qualidade, funcionalidade, inovação e segurança. 

Quanto a quantificação de indicadores subjetivos através da modelagem 

matemática RNA, ficou claro a potencialidade dessa técnica. A performance robusta 

dessa ferramenta de modelagem gerou resultados mais coesos, com índices de 

significância e explicação ponderados com critérios muito próximos ao dos neurônios 

humanos.  

Por isso, é necessário esclarecer que esta pesquisa utilizou-se muito pouco da 

capacidade matemática da RNA.  Faz-se necessário construir bases necessárias a uma 

modelação de sucesso, com o treino de uma ou mais variáveis subjetivas, de modo a 

entender, com mais critério, o comportamento perceptivo humano relacionado aos 

materiais utilizados nos produtos industriais. 

A aplicação das respectivas modelagens matemáticas em dois outros produtos 

industriais reforçou a aceitação da hipótese principal da pesquisa de que é possível 

entender a relevância dos materiais num produto industrial através das percepções dos 

indivíduos. 

Por fim, conclui-se que o objetivo principal deste estudo foi atendido. 

Cabe, ainda destacar: 

 As percepções humanas manifestadas quando da avaliação de um 

produto industrial são informações passíveis de quantificação e se 

tornam fontes importantes na de seleção de materiais em projetos de 

produtos industriais; 

 Os materiais são bons condutores de soluções inovadoras em projetos 

de produtos. Juntamente com o design, ambos potencializam aceitação 

dos produtos no mercado.  
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2. Sugestões para Trabalhos Futuros 

O atendimento ao objetivo principal desse estudo, bem como a realização dos 

objetivos específicos abre caminhos para uma nova pesquisa em busca de um modelo 

matemático que sintetize todos os requisitos necessários à melhor solução para a 

definição do material (ou de um grupo de materiais) num produto industrial. 

Caberá definir com clareza as respectivas exigências de projeto, para que se 

possa quantificar a participação do(s) material(is) dentro das especificações de uso, 

vida útil, confluências com outros produtos e/ou serviços, conformidades produtivas, 

de transporte, armazenamento, entre outras. 

Somará aos índices e coeficientes anteriores, os indicadores subjetivos. Essa 

junção de interesses se equalizará em forma de um modelo matemático preditivo de 

auxílio na seleção de materiais. Espera-se obter uma ferramenta de alta performance, 

com índices elevados de explicação e assertividade para utilização eficiente dos 

projetistas. 
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ANEXO 1 
1.1. Quantificação dos pesos (1 a 5) inferidos nas variáveis gerais dos indicadores 
subjetivos preditivos do agrupamento 1 

 
  

1 2 3 4 5
6 15 14 35

17,1 42,9 40,0 100,0
TOTAL 0 0 6 15 14

1 6 17 11 35
2,9 17,1 48,6 31,4 100,0
1 5 17 12 35

2,9 14,3 48,6 34,3 100,0
3 10 13 5 4 35

8,6 28,6 37,1 14,3 11,4 100,0
2 1 6 10 16 35

5,7 2,9 17,1 28,6 45,7 100,0
1 2 16 8 7 35

5,7 5,7 45,7 22,9 20,0 100,0
8 5 12 6 4 35

22,9 14,3 34,3 17,1 11,4 100,0
16 12 4 2 1 35

45,7 34,3 11,4 5,7 2,9 100,0
4 10 6 9 6 35

45,7 34,3 11,4 5,7 2,9 100,0
D13 1 3 17 14 35

2,9 8,6 48,6 40,0 100,0
5 7 3 10 10 35

14,3 20,0 8,6 28,6 28,6 100,0
2 9 5 7 12 35

5,7 25,7 14,3 20,0 34,3 100,0
10 12 13 35

28,6 34,3 37,1 100,0
TOTAL 41 59 89 120 110

3 3 11 11 7 35
8,6 8,6 31,4 31,4 20,0 100,0

6 16 13 35
17,1 45,7 37,1 100,0

1 5 14 15 35
2,9 14,3 40,0 42,9 100,0

1 2 10 12 10 35
2,9 5,7 28,6 34,3 28,6 100,0

3 6 11 15 35
8,6 17,1 31,4 42,9 100,0

3 6 5 13 8 35
8,6 17,1 14,3 37,1 22,9 100,0
21 8 1 2 3 35

60,0 22,9 2,9 5,7 8,6 100,0
11 14 5 4 1 35

31,4 40,0 14,3 11,4 2,9 100,0
7 14 14 35

20,0 40,0 40,0 100,0
3 14 18 35

8,6 40,0 51,4 100,0
TOTAL 39 37 59 111 104

Q15

Q16

Q17

Q18

Q19

Q9

Q11

Q12

Q2

D19

Q1

D10

D12

D14

D15

D4

D5

D6

S6

D1

D2

D3

Indicador Grandeza Total
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1 2 3 4 5
3 11 6 6 9 35

8,6 31,4 17,1 17,1 25,7 100,0
6 14 9 4 2 35

17,1 40,0 25,7 11,4 5,7 100,0
5 9 15 5 1 35

14,3 25,7 42,9 14,3 2,9 100,0
1 6 5 9 14 35

2,9 17,1 14,3 25,7 40,0 100,0
4 18 3 4 6 35

11,4 51,4 8,6 11,4 17,1 100,0
12 4 13 4 2 35

34,3 11,4 37,1 11,4 5,7 100,0
16 8 3 7 1 35

45,7 22,9 8,6 20,0 2,9 100,0
14 10 9 1 1 35

40,0 28,6 25,7 2,9 2,9 100,0
3 9 18 3 2 35

8,6 25,7 51,4 8,6 5,7 100,0
10 7 5 13 35

28,6 20,0 14,3 37,1 100,0
TOTAL 64 99 88 48 51

15 11 3 4 2 35
42,9 31,4 8,6 11,4 5,7 100,0

TOTAL 15 11 3 4 2
5 5 16 8 1 35

14,3 14,3 45,7 22,9 2,9 100,0
3 14 14 4 35

8,6 40,0 40,0 11,4 100,0
1 2 18 14 35

2,9 5,7 51,4 40,0 100,0
3 14 10 8 35

8,6 40,0 28,6 22,9 100,0
2 7 5 14 7 35

5,7 20,0 14,3 40,0 20,0 100,0
6 8 1 11 9 35

17,1 22,9 2,9 31,4 25,7 100,0
TOTAL 13 27 52 75 43

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

Indicador

F5

IN1

Grandeza Total

C20

C21

C12

C16

C17

C7

C8

C9

C10

C11



	  

	   175	  

 

1.2. Resultado da estatística descritiva das variáveis formadoras dos indicadores 
subjetivos preditivos do agrupamento 1 

 
  

N Mínimo Máximo Desvio Padrão

Estatística Estatística Estatística Estatística Erro Padrão Estatística

Q_16 35 1 5 1.80 .216 1.279
D_10 35 1 5 1.86 .175 1.033
C_17 35 1 5 2.00 .174 1.029

F5 35 1 5 2.06 .209 1.235
C_16 35 1 5 2.11 .216 1.278
Q_17 35 1 5 2.14 .184 1.089
C_12 35 1 5 2.43 .210 1.243
C_8 35 1 5 2.49 .185 1.095
C_9 35 1 5 2.66 .169 .998
C_20 35 1 5 2.77 .159 .942
D_6 35 1 5 2.80 .220 1.302
IN_1 35 1 5 2.86 .175 1.033
D_3 35 1 5 2.91 .190 1.121
D_12 35 1 5 3.09 .222 1.314
C_7 35 1 5 3.20 .231 1.368
IN_6 35 1 5 3.26 .254 1.502
D_14 35 1 5 3.37 .246 1.457
D_5 35 1 5 3.46 .180 1.067
Q_1 35 1 5 3.46 .198 1.172
Q_15 35 1 5 3.49 .214 1.269
IN_5 35 1 5 3.49 .202 1.197
D_15 35 1 5 3.51 .230 1.358
IN_2 35 2 5 3.54 .138 .817
C_21 35 2 5 3.60 .214 1.265
IN_4 35 2 5 3.66 .158 .938
Q_11 35 1 5 3.80 .173 1.023
C_10 35 1 5 3.83 .207 1.224
D_4 35 1 5 4.06 .192 1.136
Q_12 35 2 5 4.09 .166 .981
D_1 35 2 5 4.09 .132 .781
D_19 35 3 5 4.09 .138 .818
D_2 35 2 5 4.14 .131 .772
Q_2 35 3 5 4.20 .122 .719
Q_18 35 3 5 4.20 .128 .759
S_6 35 3 5 4.23 .124 .731
Q_9 35 2 5 4.23 .136 .808
D_13 35 2 5 4.26 .125 .741
IN_3 35 2 5 4.29 .120 .710
Q_19 35 3 5 4.43 .111 .655

Varáveis
Média
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1.3. Tabela de validação da distribuição normal das variáveis da amostra da 
pesquisa de Dias et  al. (2013), segundo valores críticos para estatística do teste 
Komolgorov-Smirnov  
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1.3. Correlação geral entre as variáveis formadoras dos indicadores subjetivos 
preditivos do agrupamento 1 

 

Segurança Design Conforto Inovação Funcionalidade Qualidade
S_1 D_20 C_9 IN_2

D_1 C_20
D_5
D_15
D_6 C_7 IN_2
D_18 C_8

C_16
IN_5 F_6

F_7
IN_1 Q_1

Q_10
Q_18

C_21 IN_1 Q_10

C_8 F_7 Q_17
C_10
C_21

IN_1 F_7 Q_2
Q_11
Q_12
Q_15

C_2 Q_11
C_17
C_1 Q_17
C_16
C_17
C_19
C_12
C_16
C_17
C_19
C_3 Q_9
C_12
C_17 Q_9

Q_12
Q_15

D_15 C_21
C_20 IN_6 Q_10

Q_15
Q_18

IN_4 Q_1
Q_17

C_2 IN_4 Q_11
C_7
C_10 Q_1
C_17
C_21

D_21 IN_3 F_2
IN_1

C_1 IN_2
C_2 IN_4
C_3

Q_9 IN_4
C_1 IN_2
C_10
C_12 IN_1
C_17 IN_6
C_19
C_10
C_14
C_20
C_1
C_9
C_17
C_19

Q_18 C_18 F_6
C_20 IN_1
C_21

IN_3 F_2
IN_5 F_7

C_1 IN_2
IN_2
IN_4
IN_4
IN_5

C_7 IN_5
IN_2
IN_5

C_9 IN_6
C_11 IN_3
C_14 F_7
C_16 IN_5 F_2
F_6 IN_6

IN_3
IN_5

F_7

Q_17

Q_19

Q_20

C_2

C_3

C_8

D_20

Q_1

Q_2

Q_10

Q_11

Q_15

D_7

D_9

D_12

D_17

D_18

D_19

S_6

D_1

D_2

D_3

D_5

D_6

Variáveis INDICADORES2SUBJETIVOS

S_2

S_4
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1.4. Estatística descritiva da variável Sexo por indicador subjetivo preditivo do 
agrupamento 1 

 

	    

Média Erro Desvio N
M 9.89 2.220 18
F 11.47 3.430 17
Total 10.66 2.940 35
M 16.56 2.640 18
F 18.82 2.963 17
Total 17.66 2.990 35
M 16.67 2.618 18
F 19.62 3.822 17
Total 18.10 3.541 35
M 18.67 3.400 18
F 21.15 3.111 17
Total 19.87 3.452 35
M 17.33 3.808 18
F 19.26 3.428 17
Total 18.27 3.707 35
M 22.00 2.550 18
F 23.26 2.670 17
Total 22.61 2.649 35

FUNCIONALIDADE

SEGURANÇA

Indicadores subjetivos - Sexo

DESIGN

CONFORTO

QUALIDADE

INOVAÇÃO
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1.5. Estatística descritiva da variável Frequências de Uso por indicador subjetivo 
preditivo do agrupamento 1 

 

 
 
 

  

Média Erro Desvio N
Esporádico 9.50 2.380 4
Sempre 10.81 3.005 31
Total 10.66 2.940 35
Esporádico 14.50 1.915 4
Sempre 18.06 2.874 31
Total 17.66 2.990 35
Esporádico 15.75 2.255 4
Sempre 18.40 3.588 31
Total 18.10 3.541 35
Esporádico 16.50 2.041 4
Sempre 20.31 3.373 31
Total 19.87 3.452 35
Esporádico 16.00 3.240 4
Sempre 18.56 3.708 31
Total 18.27 3.707 35

INOVAÇÃO

FUNCIONALIDADE

FrequenciaUso

DESIGN

CONFORTO

QUALIDADE
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ANEXO 2 

FORMULÁRIOS E QUESTIONÁRIOS DA PESQUISA DE DIAS et. al. (2013) 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine 
ao final deste documento. 

Título do trabalho:
Método de avaliação subjetiva dos materiais na interação consumidor-produto para área 
automotiva

Pesquisador responsável:
Maria Regina Álvares Correia Dias, Dra.
Escola de Design, Universidade do Estado de Minas Gerais

Objetivo e esclarecimentos da pesquisa

·O objetivo desta pesquisa é desenvolver um modelo para avaliar a percepção dos 
usuários a respeito dos materiais no interior de veículos.

·Para testar a eficiência deste modelo, estamos realizando um estudo experimental que 
tem o propósito de avaliar alguns componentes do interior do veículo Fiat Bravo T-Jet. Os 
participantes responderão a questionário e entrevista para opinar sobre o produto.

·Durante parte da pesquisa utilizaremos câmera de filmagem, gravação de áudio (voz) e 
câmera fotográfica.

·Garantimos resguardar suas informações pessoais, não as divulgando de nenhuma 
forma. Quanto às imagens, utilizaremos para fins acadêmicos, ou seja, para ilustrar o 
experimento no documento técnico. Entretanto, a identificação pessoal dos participantes 
será preservada, não mostraremos o rosto ou outras partes e sinais pessoais 
característicos.

·Por outro lado, como estamos avaliando um veículo, pedimos sigilo em relação as 
informações referentes à marcas e modelos envolvidos na pesquisa.

Eu, _______________________________________, RG_______________________,
abaixo assinado, concordo voluntariamente em participar do estudo acima descrito. Declaro 
ter sido devidamente informado e esclarecido pelos pesquisadores responsáveis sobre os 
procedimentos da pesquisa. Foi-me garantido que não sou obrigado a participar da 
pesquisa e posso desistir a qualquer momento, sem qualquer problema.
 
Belo Horizonte, ____ de ____________________________de 2012.

_________________________________________________________________
 (Participante Voluntário)



Nome: 

QUESTIONÁRIO I (Critério Brasil de Classe Social/Econômica - questões de 1 a 8) 

E.mail: 

1. Sexo:  Feminino           Masculino Outro

2. Qual sua idade? (selecione sua faixa etária) 

18 a 30 anos 

31 a 40 anos 

41 a 50 anos 

51 a 60 anos 

mais de 60 anos

4. Dependentes: 

1 filho

Nenhum

2 filhos

3 filhos

4 filhos

mais de 4 filhos

Outros dependentes

3. Estado civil: 

Solteiro

Casado

Desquitado

Separado

Divorciado

Viúvo

Outros

5. Renda familiar mensal é:

 De R$ 477,00 a R$ 714,00

 Não dirijo

 De R$ 715,00 a R$ 1.024,00

 Menos de 1 ano

 De R$ 1.025,00 a R$ 1.541,00

 De 1 a 5 anos

 De R$ 4.419,00 a R$ 8.418,00

 De 16 a 20 anos

 De R$ 1.542,00 a R$ 2.565,00

 De 6 a 10 anos 

 De R$ 8.419,00 a R$ 12.926,00

 Mais de 20 anos

 De R$ 2.566,00 a R$ 4.418,00

 De 11 a 15 anos 

 Mais de R$ 12.926,00

9. Há quanto tempo você dirige?

 Próprio

 Familiar

Empresarial

 Alugado

 Outros

10. O carro que você utiliza é:

PERFIL DO PARTICIPANTE

Quantidade de itens

1 2 4 ou +3

8. Itens de consumo existentes em sua residência:

7. Grau de instrução 

Chefe de família Caso não seja chefe de família

Sem escolaridade Sem escolaridade

1º grau incompleto 1º grau incompleto

1º grau completo 1º grau completo

2º grau incompleto 2º grau incompleto

2º grau completo 2º grau completo

Superior incompleto Superior incompleto

Superior completo Superior completo

Pós-graduação Pós-graduação

Outro Outro

6. Qual sua ocupação ou profissão?

Televisão em cores

Rádio

Banheiro

Automóvel

Empregada mensalista

Máquina de lavar roupas

Videocassete e/ou DVD

Geladeira

Freezer (separado ou geladeira duplex) 



11. Quantos carros você possui atualmente?

1

2

3

Nenhum

Nenhum

Mais de 3

14. Quantas horas do dia você passa dentro de um
carro, mesmo como passageiro?

Menos de 1 hora

1 a 3 horas

3 a 6 horas

mais de 6 horas

12. Quantos carros você já possuiu?

1

2

3

4

5

Mais de 5

13. Você utiliza o carro com maior frequência para:

Transporte diário em geral

Viagens e passeios

Somente para trabalho

Somente final de semana

Outros

15. Quais das categorias de carro você possui ou já 
possuiu?

Hatch compacto

Hatch médio

Sedã compacto

Sedã médio

Sedã grande

Monovolume / Minivan

Perua (station wagon)

Picape

Utilitário esportivo / SUV

Utilitário comercial

Outros

Não possuí ou possuo carro

16. O que você considera conforto no interior do 
carro?

17. 
carro?

O que você considera qualidade no interior do 

18. Ao comprar um automóvel, você define sua

escolha com base em diferentes atributos. Assinale 

o grau de importância para os atributos do: 

Segurança 

Potência 

Design  

Tecnologia e inovação   

Praticidade

Preço

Marca

Condições de compra

Cor e acabamento externo

Eficiência e consumo

Manutenção

Outros:                      

1 2 3 4 5

(1 = menos importante, 5 = mais importante)

Automóvel em geral 

Design interno

Conforto  

Espaço interno

Qualidade dos materiais

Acabamento final

Facilidade de limpeza

Praticidade

Ergonomia dos controles

Comodidade dos bancos

Painel de instrumentos

Tecnologia e inovação

Outros:                      

1 2 3 4 5Interior do automóvel



Banco de couro

Volante com controle de rádio e/ou telefone

Tela LCD de navegação

Porta-objetos

Câmbio esportivo

Rádio, MP3 e Bluetooth

Regulagem de altura do banco

Ar condicionado dedicado

Regulagem eletrônica dos retrovisores externos

GPS integrado

Teto solar

Compartimentos secretos

Geladeira

Apoio de braço

Câmbio automático

Sensor de estacionamento

Outros:

19. Como motorista, assinale 
considera mais relevantes do carro: 

os 5 itens que você 20. Como passageiro, assinale 
considera mais relevantes do carro: 

os 5 itens que você

21. Fatores que mais te incomodam no interior do carro:

Banco de couro

Tela DVD

Porta-objetos

Rádio, MP3 e Bluetooth

Ar condicionado dedicado

Teto solar

Alça de teto para apoio lateral

Bandeja para passageiro

Compartimentos secretos

Apoio de braço

Luz dedicada

Outros:

Qualidade dos tecidos

Materiais ásperos, rugosos ou secos   

 Pouco cuidado nas junções e encaixes das peças no painel

Materiais e áreas brilhantes

Materiais que provocam reflexos

Colunas e lataria aparentes, sem acabamento

Ruído provocado pela junção de peças 

Defeitos visíveis

Vibração dos materiais e peças internas

Uso de materiais sintéticos e imitativos

Falta de harmonia das padronagens

Rebarbas ou sobras de material aparentes

Pouco cuidado nas costuras e acabamento dos bancos

1 2 3 4 5

(1 = incomoda menos, 5 = incomoda mais)

considerações adicionais (não obrigatório)

Outros:                      



BANCOS 

1. A quanto às 

questões relacionadas abaixo. 

valie os BANCOS DIANTEIROS (em seu conjunto) 

Exemplo de uso da escala:

B
A

N
CO

: c
on

ju
nt

o

Banco: encosto, assento e encosto de cabeça

Feio BonitoX

2  1  
NEUTRO

0 1  2 

CO
N

TR
O

LE

Frágil

Esportivo

Artesanal

Mais durável

Bem acabado

Confortável

Mais anatômico

Riscável

Sintético

Fácil limpeza

Robusto

Clássico

Industrial

Menos durável

Mal acabado

Desconfortável

Menos anatômico

Não riscável

Natural

Difícil limpeza

Controle/regulagem (altura, angulação, distância)

Fácil

Suave

Pesado

Bem posicionado

Preciso

Difícil

Grosseiro

Leve

Mal posicionado

Impreciso

Nome: 

QUESTIONÁRIO II (diferencial semãntico, análise emocional, avaliação, preferências)

E.mail: 

AVALIAÇÃO DE ELEMENTOS DO INTERIOR DO VEÍCULO



NÃO EMITE SOMEMITE SOM

Equivale a:

Eu fiquei um tanto decepcionado
com o item...

Decepção

Muito forte

Médio

Fraco

X

2. Considerando os materiais do BANCO, qual sua percepção com relação ao atributo CONFORTO? 

Considerações/opiniões

RÍGIDO MOLDÁVEL

QUENTE FRIO

ÚMIDO SECO

Marque com um X em uma ou mais sensações, indicando sua intensidade como nos exemplos abaixo:

3. O que você sente ao experimentar este BANCO?

Interesse

e
o

D
es

jSu
sa

 b
rp

re
oa

TédioInsa isf ç
o

t
a

ã

D cepção
e

s
Desgo to

Desp
rezo

In
ig

na
ão

d
ç

Su
r

r
sa

r
p

e
 

ui
m

le
A

gria

S
tisfa

o

a

çã

rAdmi ação

rP azer

Senti outras sensações diferentes dessas.

Quais foram? 

Equivale a:

Eu me senti muito interessado no
item...

Interesse

Muito forte

Médio

Fraco

X

FORTE FRACO

Considerações/opiniões

ADERENTE NÃO ADERENTE

Em sua opinião o material colabora para o que o item CONFORTO seja: 

Qual sua percepção com relação ao atributo SEGURANÇA? 

Em sua opinião o material colabora para que o item SEGURANÇA seja: 

GROSSEIROSUAVE

NÃO POSSUI CHEIROPOSSUI CHEIRO AGRADÁVEL  DESAGRADÁVEL

AGRADÁVEL  DESAGRADÁVEL

NEGATIVO  POSITIVO

NEGATIVO  POSITIVO



VOLANTE

4. A quanto às questões valie o VOLANTE (em seu conjunto) 

relacionadas abaixo.

CO
N

JU
N

TO
 (

to
da

s 
as

 p
eç

as
 ju

nt
as

)

Atraente

Masculino

Divertido

Frágil

Seguro

Artesanal

Comum

Estável

Bem acabado

Desconfortável

Mais funcional

Sem graça

Feminino

Sério

Robusto

Inseguro

Industrial

Original

Instável

Mal acabado

Confortável

Menos funcional

Feio BonitoX

2  1  
NEUTRO

0 1  2 

A
R

O
 D

O
 V

O
LA

N
TE Natural

Feito a mão

Menos durável

Ergonômico

Mais durável

Pouco ergonômico

Artificial

Industrial

CO
N

TR
O

LE

Som agradável

Suave

Bem posicionado

Simples

Sinalização adequada

Mal posicionado

Complexo

Sinalização inadequada

Som desagradável

Grosseiro

Volante: (todas as peças juntas) aro, controles frontais e laterais

Controles frontais e laterais

Aro do volante

Exemplo de uso da escala:



Equivale a:

Eu fiquei um tanto decepcionado
com o item...

Decepção

Muito forte

Médio

Fraco

X

5. Considerando os materiais do VOLANTE, qual sua percepção com relação ao atributo SEGURANÇA? 

Qual sua percepção com relação ao CONFORTO?atributo 

ROBUSTO FRÁGIL

Considerações/opiniões

Considerações/opiniões

LISO TEXTURIZADO

DURO MACIO

PEGAJOSO NÃO PEGAJOSO

QUENTE FRIO

ÚMIDO SECO

Marque com um X em uma ou mais sensações, indicando sua intensidade como nos exemplos abaixo:

6. O que você sente ao experimentar este VOLANTE?

Interesse

e
o

D
es

jSu
sa

 b
rp

re
oa

TédioInsa isf ç
o

t
a

ã

D cepção
e

s
Desgo to

Desp
rezo

In
ig

na
ão

d
ç

Su
r

r
sa

r
p

e
 

ui
m

le
A

gria

S
tisfa

o

a

çã

rAdmi ação

rP azer

Senti outras sensações diferentes dessas.

Quais foram? 

Equivale a:

Eu me senti muito interessado no
item...

Interesse

Muito forte

Médio

Fraco

X

Em sua opinião o material colabora para o que o item SEGUGANÇA seja: NEGATIVO  POSITIVO

Em sua opinião o material colabora para o que o item CONFORTO seja: NEGATIVO  POSITIVO

ADERENTE NÃO ADERENTE



ACABAMENTO CROMADO 

7. A  abaixo.valie o acabamento CROMADO de vários elementos e responda a escala

A
CA

B
A

M
EN

TO
 C

R
O

M
A

D
O Elegante

Mais durável

Bem acabado

Clássico

Estético

Sofisticado

Brega

Menos durável

Mal acabado

Esportivo

Prático

Simples

ALÇA DE TETO

8. A quanto às questões

relacionadas abaixo.

valie a ALÇA DE TETO (em seu conjunto) 

A
LC

A
 (

to
da

s 
as

 p
eç

as
 ju

nt
as

)

Frágil

Segura

Estável

Mais durável

Bem acabada

Confortável

Mais funcional

Robusta

Insegura

Instável

Menos durável

Mal acabada

Desconfortável

Menos funcional

2  1  

NEUTRO

0 1  2 

2  1  
NEUTRO

0 1  2 

9. Você considera que o material é um fator importante para os seguintes itens do interior do veículo?

Bancos
Revestimento

do porta malas Pedais
Controles 
manuais

Câmbio Teto

muito importante

importante

parcialmente importante

pouco importante

sem importância



QUESTIONÁRIO III (diferencial semântico, análise emocional, avaliação, preferências)

AVALIAÇÃO FINAL

Equivale a:

Eu fiquei um tanto decepcionado
com o produto...

Decepção

Muito forte

Médio

Fraco

X

Marque com um X em uma ou mais sensações, indicando sua intensidade como nos exemplos abaixo:

3. O que você sentiu ao conhecer e experimentar o FIAT BRAVO T-JET?

Interesse

e
o

D
es

jSu
rp

re
sa

 b
oa

éT dioInsatisfação

D cepção
e

s
Desgo to

Desp
rezo

In
ig

na
ão

d
ç

ur
sa

r
S

p
re

 
ui

m

leg
a

A
ri

S
tisfação

a

rAdmi ação

Pra erz

Senti outras sensações diferentes dessas.

Quais foram? 

Equivale a:

Eu me senti muito interessado no
produto..

Interesse

Muito forte

Médio

Fraco

X

B
R

A
V

O
 T

-J
ET

 (
EX

TE
R

N
O

 E
 IN

TE
R

N
O

)

Frágil

Extrovertido

Conservador

Emocional

Exibido

Feminino

Familiar

Sofisticado

Ativo

Robusto

Introvertido

Avançado

Racional

Reservado

Masculino

Individual

Simples

Passivo

2  1  
NEUTRO

0 1  2 

1. A quanto às questões relacionadas abaixo.valie o BRAVO T-JET (em seu conjunto) 

2. Atribua notas para o BRAVO T-JET 

Comentários

Conjunto

Exterior

Interior

1 62 73 8 4 9 5 10



Os materiais e padronagens de acabamento do painel, revestimentos das portas, 
bancos, teto e piso devem ser hamônicos entre si.

O design interno deve combinar com o design externo do veículo.

Os aspectos de status, como luxo, procedência e marca. 

Busco aquele que passa a minha imagem (é a minha cara).   

Busco aquele que apresenta mais benefícios.

Busco aquele que posso exibir com orgulho.

Busco os carros importados porque são de melhor qualidade que os nacionais.

Com relação às frases descritas abaixo, assinale o seu grau de concordância para cada uma delas, escolhendo o 

número que melhor reflita a sua opinião na escala de 1 a 5.

5. Itens considerados para escolher e comprar veículos: 1 2 3 4 5 
Neutro Concordo

em parte
Discordo
em parte

Discordo
totalmente   

Concordo
totalmente   

Prefiro o interior do veículo em cores escuras. 

O teto interno em cor clara esquenta menos e torna o ambiente mais amplo.

A facilidade de uso, limpeza e durabilidade. 

A textura dos materiais deve ser lisa e brilhante para facilitar a limpeza.

Os aspectos da moda, tendências e inovações. 

Os materiais influenciam o conforto e segurança no interior do carro.

Busco aquele que me dará mais prazer e emoção ao usá-lo.

Considero as opiniões e indicações de amigos e familiares.

Considero as opiniões, indicações e reclamações divulgadas nas Redes Sociais
da internet.

O interior do carro pesa muito na decisão de compra. 

Considero as opiniões dos vendedores e equipe das concessionárias.

O teste-drive e o contato com o veículo pesam muito na decisão de compra. 

Considero as opiniões e indicações da mídia especializada: revistas, jornais e sites.

Busco as marcas comprometidas com o meio ambiente, ética e responsabilidade 
social. 

1- Discordo totalmente    
2- Discordo em parte    
3- Neutro (nem discordo e nem concordo)     
4- Concordo em parte
5- Concordo totalmente

4. Você compraria o FIAT BRAVO T-JET? Sim   Não Outros:



1. Sobre a CLAREZA dos testes

2. Sobre a SEQUÊNCIA dos testes

3. Sobre o TEMPO dos testes

fáceis de entender

difícieis de entender

não entendi muito bem 

entendi perfeitamente

muito adequada

adequada

parcialmente adequada

pouco adequada

inadequada

suficiente

rápido

demorado

muito longo

4. Sobre a ORGANIZAÇÃO do estudo

(ambiente, equipe, formulários)

5. Sobre o seu INTERESSE no tema

muito interessante

interessante

pouco interessante

foi útil conhecer mais sobre os materiais e carros

     (selecione uma ou mais opções) 

muito adequados

adequados

parcialmente adequados

pouco adequados

inadequados

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

AVALIAÇÃO DOS TESTES - PARTICIPANTES


