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Resumo: O design é capaz de solucionar grandes desafios e gerar transformações 

sociais, porém enfrenta dificuldades para a aceitação dos produtos criados. A 

música pode ser um parâmetro para a coleta de dados dos usuários a que se 

destinam os produtos. Nesta pesquisa, buscamos estabelecer possíveis relações 

entre preferências musicais e segmentos de design de produtos. Com este 

propósito, desenvolvemos um estudo quantitativo aplicado a uma amostra 

probabilística constituída de 313 estudantes (universitários de faculdades públicas e 

privadas). A amostra respondeu a um questionário constituído de perguntas sobre 

gêneros musicais e escolhas de design. Além da caracterização demográfica dos 

respondentes, as perguntas do formulário referiam-se a 6 segmentos de design 

representados por imagens e a 20 gêneros musicais, que se relacionavam a 4 

fatores de personalidade, determinados por pesquisas anteriores e suas 

combinações. A divulgação dos questionários foi feita via internet e inloco, nas salas 

de aula. A idade média da amostra foi de 22 anos. Dos respondentes, 62% declarou-

se pertencente à classe B, sendo 72% do sexo feminino. O segmento de Design de 

Produto mais expressivo foi o Design de Luxo (38,1%), seguido do Design Retrô 

(23%), Design Interativo (18,3%), Design Escandinavo (13,8%), Ecodesign (3,9%) e 

Design Orgânico (2,8%). O Ecodesign se relacionou com o fator I (reflexivo e 

complexo), o Design Retrô com o fator II (intenso e rebelde), o Design de Luxo com 

o fator III (otimista e convencional), o Design Interativo com o fator IV (enérgico e 

rítmico). Esses resultados nos possibilitaram estabelecer correlações entre fatores 

de personalidade (definidos por conjuntos de gêneros musicais) e as preferências 

relacionadas ao design de produto. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A preferência musical das pessoas revela aspectos de sua personalidade, 

assim como os critérios que utiliza na escolha dos produtos que elege e com os 

quais se identifica. O design é capaz de solucionar grandes desafios e gerar 



transformações sociais, porém enfrenta dificuldades para a aceitação dos produtos 

criados, mesmo quando se faz investimentos prévios em pesquisa de mercado. 

É possível estabelecer diversas relações entre música e design, uma vez que 

ambos envolvem diretamente apelos estéticos. A música e os objetos fazem parte 

do nosso cotidiano e a maneira como nos relacionamos com eles, traduzem 

sentimentos e aspectos característicos de cada um. Quando as pessoas optam por 

um produto, seja uma música ou uma peça de design, procuram identificar-se nele, 

pois as escolhas pessoais revelam aspectos de sua personalidade.  

Podemos citar alguns trabalhos relevantes neste campo de investigação 

científica. O estudo de Pimentel (2008), relacionou 20 gêneros musicais a 3 fatores 

de personalidade. Os gêneros musicais escolhidos foram: sertaneja, pagode, pop 

music, funk, forró, samba, MPB, música clássica, rap/hip hop, heavy metal, 

punk/hard core, reggae e música religiosa.  

Uma das referências utilizadas pelo pesquisador foi o estudo de Rentfrow & 

Gosling (2003), que relacionou 14 gêneros musicais a 4 fatores de personalidade, a 

saber: Fator I - Estilo Reflexivo e Complexo, Fator II - Estilo Intenso e Rebelde, Fator 

III - Estilo Convencional, Fator IV - Estilo Energético e Rítmico. Como resultado de 

suas pesquisas, os dois pesquisadores agruparam os gêneros musicais aos fatores 

de personalidade, de forma muito similar, reforçando a hipótese de que a seleção 

musical se correlaciona diretamente a um determinado perfil comportamental do 

indivíduo. Neste contexto, haveria uma relação direta entre as seleções feitas no 

campo da visualidade e da musicalidade, que permitiria a definição de um perfil 

psicológico do consumidor? Motivados por esta questão, iniciamos esta pesquisa, 

que busca estabelecer paralelos entre gostos musicais e visuais.  

Estamos cientes da complexidade da questão, dado o caráter intangível 

destas características que dificulta o alcance de resultados objetivos, contudo, nos 

pareceu interessante investigar parâmetros que nos permitam uma antecipação de 

mercado, baseados em possíveis perfis de consumidor. 

 

2. OBJETIVO 

 

Nesse estudo, procura-se investigar a relação entre preferência musical e 

visual/formal (Design de Produto). 

 



3. METODOLOGIA 

 

Elaboramos um questionário, constituído de 3 questões sobre design e 20 

sobre música. Após a análise das respostas sobre música, os gêneros musicais 

eram relacionados a 10 fatores de personalidade. 

As 3 questões sobre design eram constituídas por 6 imagens, cada questão 

referente à áreas do design (moveleiro, automobilístico e eletroeletrônico). Os 20 

gêneros musicais selecionados foram baseados nas pesquisas de Pimentel (2008) e 

Rentfrow & Gosling (2003), respeitando a característica da cidade de São Paulo. 

Os fatores de personalidade são estabelecidos por meio do conjunto de 

gêneros musicais preferidos das pessoas (Rentfrow & Gosling, 2003). Dos fatores 

de personalidade, 4 deles foram definidos em pesquisas anteriores (Rentfrow & 

Gosling, 2003), sendo: Fator I - Estilo Reflexivo e Complexo, Fator II - Estilo Intenso 

e Rebelde, Fator III - Estilo Convencional, Fator IV - Estilo Energético e Rítmico. Os 

demais fatores, presentes nessa pesquisa, devem-se às combinações dos 4 fatores 

existentes, pois durante a análise dos dados, observou-se que parte significativa da 

amostra não se definia apenas nesses 4 fatores.  

As perguntas do formulário referentes aos 20 gêneros musicais, foram 

escalonadas de 1 a 5, sendo 1 para “detesto” e 5 para “amo”. Nas 3 perguntas sobre 

design, o respondente escolhia uma cadeira (dentre 6 possibilidades, cada uma 

representando um segmento de design), depois escolhia um automóvel e por fim um 

aparelho eletrônico (vide tabela 3). Ressalta-se que a vinculação de imagens aos 6 

segmentos de design foi feita experimentalmente e requer um estudo específico. Por 

exemplo, o Ecodesign foi associado à multifuncionalidade, aproveitamento de 

espaço, materiais alternativos e economia na produção, já o Design de Luxo não foi 

traduzido com exemplares genuínos, pois eles se confundiam com os demais 

segmentos de design, como o Design orgânico, quando buscou-se a cadeira 

Anêmona, dos Irmãos Campana (figura 1). A cadeira anêmona é um objeto que 

pode ser definido como pertencente ao Design Orgânico, mas também é um objeto 

de Design de Luxo. Alguns objetos escolhidos para o formulário mesclam em si 

características de mais de um segmento, porém, a estética formal que predomina no 

objeto é o que o define em um dos 6 segmentos de design. 

  

 



 

Figura 1 – Cadeira Anêmona dos irmãos Campana, de 2001 

Fonte: Istoé Independente (2011) 

 

 

 

Tabela 1 – Os 6 segmentos de Design de Produtos e a relação com os objetos escolhidos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Nessa pesquisa, 20 gêneros musicais foram escolhidos: clássica, blues, 

jazz, ópera, MPB, instrumental, rock, heavy metal, punk/hard core, country/sertaneja, 

pop, pagode, religiosa, brega, rap/hip hop, funk nacional, reggae, samba, forró e 

eletrônica. Tais gêneros foram atribuídos inicialmente aos 4 fatores de personalidade 

de Rentfrow & Gosling (2003), com o agrupamento dos gêneros baseados nos 

resultados obtidos por Pimentel (2008). Para a execução da tabela abaixo, 

respeitou-se as definições de fatores de Rentfrow & Gosling (também consideradas 

no estudo de Pimentel), sendo o fator I ligado ao reflexivo e complexo, sendo assim, 

 



gêneros como MPB e música instrumental; fator II ligado ao caráter intenso e 

rebelde, como o heavy metal; fator III ligado ao otimista e convencional, com 

estrutura simples, como pagode e brega; fator IV atribuído ao caráter energético e 

rítmico, como eletrônica e funk nacional.  

Com esse estudo, não se pretende relacionar preferência musical com 

personalidade, mas sim com escolhas de Design de Produto. As atribuições feitas 

quanto aos gêneros não relacionados nos estudos anteriores, deve-se puramente a 

associações baseadas em conhecimentos musicais. 

 

Tabela 2 – A relação entre os fatores de personalidade e os gêneros musicais desse estudo 

 

Fator I Fator II Fator III Fator IV 

clássica, blues, jazz, 

ópera, MPB e 

instrumental 

rock, heavy metal e 

punk/hard core 

country/sertaneja, pop, 

pagode, religiosa, brega  

e rap/hip hop 

funk nacional, reggae, 

samba, forró e eletrônica 

 

 

3.1 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi feita em duas faculdades, uma pública (UNIFESP) e 

outra particular (Faculdades Oswaldo Cruz, participação mais expressiva). A 

amostra com 313 estudantes foi probabilística e simples. Na pública, a divulgação e 

a aplicação do questionário foram feitas na internet, em grupos de uma rede social; 

na particular, a divulgação foi feita em 40 salas de aula e a aplicação, na internet. 

 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

O design, área de atuação em que se criam projetos, sejam eles gráficos, de 

produto, de web ou de moda, por meio de ferramentas como o desenho, 

computação e escrita, é capaz de solucionar grandes desafios no mundo, por gerar 

economias, transformações sociais, habitacionais, de educação ou de saúde 

(Lincoln Seragini, no relatório do Centro de Design Paraná, 2006). No Design de 

Produtos, prioriza-se a criação ou releitura de objetos, com análises de ergonomia 



principalmente, o que demonstra a sua dedicação ao ser humano e a intenção de se 

atender bem quanto ao uso de tal objeto. Ao se preocupar com o ser humano, o 

design se relaciona com os perfis psicológicos, que ao serem analisados e 

estudados, podem gerar dados importantes no processo de criação de um novo 

produto.  

A música é parte constituinte de nossas vidas, individualmente ou inserida em 

um grupo, o que permite uma interação e compartilhamento de emoções, inclusive 

como fenômeno comunicacional, pode traduzir aspectos culturais e sociais (Janotti, 

2004). Os gêneros musicais, como classificadores de correntes gerais da música, 

procuram agrupar elementos sonoros semelhantes, os distinguindo pelos 

instrumentos tocados e timbres característicos, seja de uma região ou de alguém 

que os concebeu, geralmente um músico. Existem parâmetros para a determinação 

dos gêneros musicais (Janotti, 2004) relacionados às características de 

personalidade (Rentfrow & Gosling, 2003). 

Um dos grandes desafios do Design de Produto é atender às necessidades 

do ser humano, muitas vezes pouco tangíveis, uma vez que depende da satisfação 

dos sentidos e desejos, tornando este processo impreciso. Pesquisas com usuário e 

com o consumidor procuram antecipar essa resposta, buscando a assertividade no 

lançamento de um produto (Baxter, 2011). Muitas vezes estes objetos não são 

alcançados, mesmo quando precedidos por altos investimentos em pesquisa. A 

música pode ser um valioso parâmetro para o conhecimento da personalidade do 

usuário, principalmente quanto ao seu gosto pessoal, que pode levá-lo a decidir por 

um objeto em detrimento de outro. O usuário opta, muitas vezes, por determinado 

segmento de design de maneira inconsciente e esses processos ainda carecem de 

maiores investigações. Pensamos que a análise de preferências musicais, seja uma 

abordagem viável para nos aproximarmos deste objeto de estudo. 

A pesquisa de Pimentel (2008), aplicada no Estado de Sergipe e de Rentfrow 

& Gosling (2003), no Estado do Texas, abordam a relação entre preferência musical 

e fatores de personalidade. Essa área é pouco explorada nos estudos de psicologia 

(Pimentel, 2008) e não foi encontrado um artigo que relacionasse preferência 

musical e design. 

 

 

 



4.1 Sobre a classificação dos segmentos de design de produto 

 

Os segmentos de Design de Produto são detectáveis ao longo da história do 

design, porém não são claramente classificados, para se tornarem informações 

facilmente acessíveis, como uma taxonomia. Dessa forma, elaboramos nossa 

própria classificação baseada em estudos sobre estética formal (Bürdek, 2006), de 

Dieter Mankau, na HfG Offenbach, em que esse pesquisador determina 5 

configurações, que foram atribuídas a segmentos de Design de Produto, a saber: 

 

Configuração aditiva: Produtos por redesign ou Design Retrô 

Produto ou figura que tenha sido configurado de tal forma que as características 

técnicas ou as funções práticas mantenham completamente suas características 

visuais. 

 

Configuração contínua: Design Escandinavo ou nórdico 

Poucos elementos formais básicos. Incluem-se aí a esfera, cilindro, quadrado e 

pirâmide (corpos geométricos altamente estáveis, por motivo de pregnância 

cognitivo-cultural). 

 

Configuração escultórica: Design de Luxo  

Interpretação individual ou artística das funções, que se manifesta com uma forte 

componente simbólica. 

 

Configuração natural: Bionic Design ou Design Orgânico  

Remete a princípios biológicos (biônica) e permite também associações naturais. 

 

Configuração integrativa: Ecodesign ou Design Sustentável 

As perturbações visuais, que à primeira vista se manifestam pelo uso de diferentes 

funções técnicas ou práticas e os materiais a serem utilizados podem ser reduzidos 

de forma clara com o uso de meios formais. 

 Um sexto segmento de design também citado por Bürdek (2006), definido 

por Bill Moggridge e Bill Verplank, foi considerado no presente estudo: 

 

 



Design de Interação 

Significa como lidamos com um produto digital (quer hardware ou software). São as 

estruturas de ação que nos indicam um procedimento de uso. 

 

5. RESULTADOS  

 

No que diz respeito ao perfil sóciodemográfico, a pesquisa revelou que 62% 

dos entrevistados declarou-se como pertencente à classe B, com idade média de 22 

anos, sendo 72% do sexo feminino.  

O segmento de Design de Produto mais expressivo foi o Design de Luxo 

(38,1%), seguido do Design Retrô (23%), Design Interativo (18,3%), Design 

Escandinavo (13,8%), Ecodesign (3,9%) e Design Orgânico (2,8%).  

A amostra, formada por jovens das chamadas geração Y e geração Z, ao 

apontar um gosto maior pelo Design de Luxo e não pelo Ecodesign, demonstra uma 

inclinação maior para o consumismo em relação à preocupação com o meio 

ambiente, ainda que a pesquisa IBOPE Mídia 2011 tenha mostrado um aumento 

significativo dessas duas gerações quanto ao interesse de preocupação com o meio 

ambiente. 

O Ecodesign foi mais escolhido pelas pessoas do fator I (clássica, blues, jazz, 

ópera, MPB e instrumental); o Design Retrô se destacou entre as pessoas do fator II 

(rock, heavy metal e punk/hard core); o Design de Luxo ligou-se mais ao fator III, 

além do fator II e IV. Todos os fatores e suas relações significativas com o segmento 

de Design de Produto podem ser mais bem visualizados na tabela 3 (consultar 

também tabela 2): 

 

Tabela 3 – Fatores e segmentos de Design de Produto correspondentes  

 

Fator I  (reflexivo e complexo) Ecodesign 

Fator II  (intenso e rebelde) Design Retrô 

Fator III  (otimista e convencional) Design de Luxo 

Fator IV  (enérgico e rítmico) Design Interativo 

Fator I e II Design Orgânico 

Fator I e III Design Escandinavo 

Fator I e IV Design Escandinavo 



Fator II e III Design Orgânico 

Fator II e IV Design de Luxo 

Fator III e IV Design Escandinavo 

  

 

Tabela 4 – Porcentagens da amostra quanto aos fatores e ao Design de Produto 

 

 

Fator 

I Fator II 

Fator 

III 

Fator 

IV 

Fator 

I e II 

Fator 

I e III 

Fator 

I e IV 

Fator II 

e III 

Fator II 

e IV 

Fator 

III e IV 

Luxo 26,4% 41,2% 43,1% 37,2% 37,0% 40,7% 28,4% 40,0% 43,3% 40,1% 

Escandinavo 9,7% 9,8% 11,4% ,3% 9,6% 19,8% 21,0% 16,7% 8,3% 20,4% 

Eco 13,9% 2,0% 0,8% 5,1% 7,4% 1,2% 2,5% 5,0% 1,7% 2,0% 

Orgânico 2,8% 2,0% 3,3% 1,3% 4,4% 0,0% 2,5% 5,0% 3,3% 2,7% 

Retrô 26,4% 29,4% 21,1% 21,8% 27,4% 21,0% 19,8% 18,3% 20,0% 21,1% 

Interativo 20,8% 15,7% 20,3% 24,4% 14,1% 17,3% 25,9% 15,0% 23,3% 13,6% 

 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo aponta uma possível relação entre preferência musical e 

segmentos de Design de Produto. Por exemplo, os produtos do segmento 

Ecodesign, com características como a multifuncionalidade, o aproveitamento de 

espaço, o uso de materiais alternativos e a economia na produção, são mais 

apreciados por pessoas que tem como gêneros preferidos o jazz, blues, ópera, 

instrumental, música clássica, MPB.  

Já o Design de Luxo, segmento que predominou nas escolhas, é mais 

contemplado por pessoas que gostam de pagode, brega, pop, religiosa, rap/hip hop 

e country/sertaneja.  

 Lembramos também que os perfis psicológicos definidos na pesquisa são 

oriundos de levantamentos realizados em outros estados e países, não havendo, 

portanto, um equivalente específico para a cidade de São Paulo, onde o presente 

estudo foi realizado. Nos pareceu necessário, também, ampliarmos a gama de perfis 

psicológicos aos quais faríamos referência, pois os 4 fatores utilizados (Rentfrow & 

Gosling, 2003) mostraram-se insuficientes para essa pesquisa, principalmente em 



um país como o nosso, que é musical, com muitas etnias e de grande diversidade 

cultural.  

 É importante ressaltar que os segmentos enumerados no campo do design 

são uma livre interpretação da pesquisadora, baseada em levantamentos 

bibliográficos imprecisos, permitindo apenas uma aproximação do que seria uma 

categoria taxonômica para as classificações no que se refere ao design. Uma 

classificação de segmentos de Design de Produto seria interessante, para que 

estudos como esse, possam ser mais frequentes e sejam aplicados em diferentes 

Estados, revelando particularidades de preferências e escolhas. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BAXTER, Mike. Projeto de Produto: Guia prático para o design de novos produtos. 
3ª ed. São Paulo: Editora Blucher, 2011. 342 p. 
 
BÜRDEK, Bernhard E. Design: história, teoria e prática do design de produtos.  
2ª ed. São Paulo: Editora Blucher, 2010. 496 p. 
 
CENTRO DE DESIGN PARANÁ. Demanda por Design no setor produtivo brasileiro.  

FÓRUM DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR, 2011, Centro Britânico, São 
Paulo. Palestra Gerações Y e Z: Juventude Digital.IBOPE Mídia 2011,São Paulo. 
Disponível em < http://www.ibope.com.br/pt-
br/noticias/Documents/geracoes%20_y_e_z_divulgacao.pdf> Acesso em 10 de julho 
de 2013. 

JANOTTI JUNIOR, J. S. Gêneros musicais, performance, afeto e ritmo: uma 
proposta de análise midiática da música popular massiva. Contemporânea 
(Salvador), Salvador - Bahia - UFBA, v. 2, número 2, p. 189-204, 2004. 

PIMENTEL, C. E.; DONNELL, E. D. O. P. A Relac   o da  refere ncia Musical Com os 
Cinco Grandes Fatores da Personalidade. Psicologia Ciência e Profissão, p.696-
713, 2008. 

RAMOS, P., Giannella,  .  .            ,  .   pesquisa  aseada em design 
em artigos cient ficos so re o uso de am ientes de aprendizagem mediados pelas 

tecnologias da informac   o e da comunicac  o no ensino de cie  ncias  uma an lise 
preliminar. Alexandria Revista de Educac           ncia e Tecnologia, maio de 
2010, v.3, n.1, p.77-102. 

        ,  .  .         ,  .  .  he do re mi  s of ever da  life   he structure 
and personality correlates of music preference. Journal of Personality and Social 
Psychology, 84, 1236–1256, 2003. 


