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satélites) com soluções equivalentes em que se eliminam os grupos satélite, para se 

aferir a robustez das medidas na recuperação destes grupos. Todos os designs são 

realizados para uma estrutura de erros normais e uma estrutura de erros uniformes, 

permitindo a avaliação da influência de erros de especificação na taxa de sucesso dos 

modelos.  

Por fim apresenta-se a síntese conclusiva deste trabalho e discutem-se as perspectivas 

de investigação futura. 
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perspectiva de desenvolvimento teórica e avalia-se a frequência de utilização de cada 

critério na literatura do Marketing. Identificam-se ainda os estudos de desempenho 

comparado de medidas já efectuados, e a metodologia utilizada nesses estudos.   

No Capítulo 4 - Desempenho de Critérios de Informação e de Classificação: 

Metodologia - apresenta-se a metodologia utilizada nesta dissertação para resolver o 

problema da selecção do número de segmentos em modelos mistura de regressão para 

variáveis normais. Como já foi referido, é utilizada uma abordagem baseada na 

experimentação e na simulação. No seu conjunto, são desenvolvidos 17 designs 

experimentais.  

O primeiro design considerado, a que se designa por ‘design principal’, é construído 

com o propósito de permitir a comparação do desempenho de um conjunto de 26 

critérios num cenário em que se manipulam 9 factores, aos quais se associa um total de 

22 níveis. Como factores são considerados: o número de consumidores, o número de 

observações por consumidor, o número de segmentos, o número de variáveis 

explicativas, a tipologia das variáveis explicativas, a dimensão do segmento de menor 

dimensão, o grau de separação médio entre os segmentos, a variação não explicada e a 

distribuição dos erros aleatórios. Para este design escolheu-se um formato de design 

factorial completo (‘full factorial design’), em que todos os factores e todos os níveis 

dos factores são combinados (Cox e Reid, 2000 e Montgomery, 2005), resultado num 

total de 2592 combinações possíveis. Deste modo, será possível avaliar o impacto na 

taxa de sucesso de cada critério, de cada um dos factores, bem como dos respectivos 

níveis. De seguida são construídos 2 designs complementares para se avaliar a robustez 

dos critérios na recuperação de segmentos com mais grupos, relativamente ao número 

de grupos considerado no ‘design principal’. Nesta dissertação são ainda considerados 

14 designs adicionais, para avaliar a robustez das medidas na recuperação de pequenos 

grupos, frequentes em Marketing e, especificamente, estudar o seu desempenho no 

cenário denominado por ‘grupo satélite’. 

No Capítulo 5 - Desempenho de Critérios de Informação e de Classificação: Resultados 

- apresentam-se os resultados dos 17 designs construídos, identificando-se os melhores 

critérios; adicionalmente comparam-se os ‘designs do grupo satélite’ (com um e dois 
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Figura I.1. Estrutura da 

Dissertação
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componentes, i.e., a sua taxa de desempenho ou de sucesso. Por fim, para ajudar na 

interpretação dos resultados quanto à eficácia dos critérios procedeu-se a um estudo 

com modelos Logit para identificar os factores experimentais estatisticamente 

significativos. 

 

Estrutura 

O presente trabalho é estruturado em cinco capítulos (além da introdução, conclusão, e 

apêndices). Na Figura 1 expõe-se um esquema como o propósito de facilitar a 

compreensão da lógica de ordenação dos temas analisados ao longo dos cinco capítulos 

da dissertação. 

No início do Capítulo 1, designado por Segmentação de Mercado e Modelos Mistura de 

Regressão, apresenta-se o conceito de segmentação de mercado e discutem-se as 

propriedades desejáveis para os segmentos de mercado. A identificação de segmentos 

de mercado, em termos metodológicos, apela à selecção da base de segmentação – 

variáveis utilizadas na afectação dos consumidores a grupos homogéneos - e de um 

método de classificação. Num estudo de segmentação de mercado, normalmente são 

utilizadas várias bases, para a obtenção de um perfil mais rico do consumidor. Este 

conjunto de bases é organizado em grupos e cada grupo de bases avaliado em função 

das propriedades desejáveis para os segmentos de mercado que produzem. Os métodos 

de classificação dos consumidores em grupos homogéneos foram igualmente 

organizados em grupos, ponto de partida para o enquadramento dos modelos mistura de 

regressão; no Capítulo 1 apresenta-se ainda o modelo mistura de regressão geral, 

designado GLIMMIX -  Generalized Linear Regression Model por Wedel e DeSarbo 

(1995) e sintetizam-se as aplicações divulgadas na literatura do Marketing desta 

abordagem.   

No Capítulo 2, intitulado Modelos Mistura de Regressão para Variáveis Normais, 

identificam-se os principais contributos para o desenvolvimento destes modelos e 

descrevem-se os modelos e algoritmos de estimação utilizados.  



Introdução 

 6

segmentos de mercado não só na literatura do Marketing, como também na literatura 

Estatística. De facto, constata-se que as abordagens frequentemente usadas para auxiliar 

a identificação do número de componentes em modelos mistura foram inicialmente 

desenvolvidas na literatura da Estatística e só depois ‘importadas’ para a literatura do 

Marketing. Apesar da grande diversidade de fontes usadas, adoptou-se uma 

uniformização da notação neste trabalho. Procuraram identificar-se as motivações 

subjacentes ao desenvolvimento de cada critério e posteriormente, desenvolver uma 

proposta de organização da literatura. 

A segunda questão de investigação, i.e., a comparação do desempenho de um conjunto 

de critérios é abordada através de um conjunto de designs experimentais. Os designs 

experimentais incluem, em termos gerais, um conjunto de factores, i.e., variáveis 

manipuladas e os respectivos níveis, i.e., as categorias alternativas que os factores 

assumem. Os designs desenvolvidos neste trabalho incluem nove factores, considerados 

susceptíveis de afectar o desempenho dos vários critérios na identificação do número 

correcto de segmentos. Os factores são: o número de segmentos, o número de variáveis 

explicativas, a escala de medidas das variáveis explicativas, a separação média entre os 

coeficientes dos segmentos, o número de indivíduos, o número de observações por 

indivíduo, a variação não explicada, a dimensão mínima do segmento de menor 

dimensão e a distribuição dos erros aleatórios. A escolha destes factores, sendo 

consistente com as opções de estudos de simulação divulgados na literatura do 

Marketing (Vriens et al., 1996; Andrews et al., 2002; Andrews e Currim, 2003a; 

Andrews e Currim, 2003b), reflecte elementos típicos e representativos da 

heterogeneidade de segmentação de mercado. Deste modo, na escolha dos factores e 

respectivos níveis, recorreu-se à literatura da segmentação de mercado, efectuando-se 

uma revisão das características principais nas aplicações de modelos mistura de 

regressão para variáveis normais. De acordo com os factores e respectivos níveis, os 

dados são criados por simulação. A partir de cada amostra simulada, são estimados 

modelos mistura de regressão considerando diferentes cenários relativamente ao número 

de segmentos, e calculado o valor assumido pelos diferentes critérios. De seguida, 

identifica-se o número de segmentos que optimiza (i.e., maximiza ou minimiza, 

consoante o caso) cada critério. Este procedimento permite o cálculo do número de 

amostras simuladas em que os vários critérios recuperam o verdadeiro número de 
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para variáveis normais e na apreciação do impacto de um conjunto de condições 

experimentais no desempenho dos critérios. Em particular, pretende-se: 

i) Avaliar o desempenho comparado dos critérios identificados que são 

divulgados na literatura Estatística e ainda não foram utilizados em 

estudos de segmentação, com os critérios frequentemente utilizados na 

selecção do número de segmentos no contexto de modelos mistura de 

regressão para variáveis normais em problemas de segmentação de 

mercado;  

ii) Avaliar o impacto de um conjunto de condições experimentais (número 

verdadeiro de segmentos, grau de separação entre os segmentos, número 

de consumidores, número de observações por consumidor, número de 

variáveis explicativas, escala de medida das variáveis explicativas, 

variação não explicada, dimensão do grupo de menor dimensão) na taxa 

de sucesso de 26 critérios; 

iii) Avaliar de que forma é que o desempenho dos critérios é afectado num 

cenário em que se verificam erros de especificação do modelo, e, em 

particular, num cenário em que se consideram erros distribuídos de 

acordo com uma distribuição uniforme; 

iv) Avaliar a robustez das medidas num cenário em que se adiciona um 

grupo de pequena dimensão, com um grau de separação menor em 

relação a um grupo de maior dimensão, numa solução em que também 

existem grupos de maior dimensão bem separados; a este grupo, que 

pretende empiricamente representar um nicho de mercado num estudo de 

segmentação de mercado, designa-se aqui, dadas as suas características, 

por grupo satélite.   

 

Metodologia 

A primeira questão de investigação é abordada através de uma revisão da literatura, 

interpretada e dirigida ao objectivo definido. Neste contexto, procuraram-se critérios 

que podem ser usados no fornecimento de pistas sobre o número adequado de 
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explicada, a dimensão do segmento de menor dimensão, o número de variáveis 

explicativas e a escala de medida das variáveis explicativas.  

Existem condições experimentais, ainda não exploradas, que podem influenciar a taxa 

de sucesso dos critérios na recuperação do número adequado de segmentos de mercado. 

De acordo com Andrews e Currim (2003a: 242), “for analysts, another potentially 

important factor that was not studied directly in these simulations was distributional 

misspecification, that is, when the distribution of the data does not match that of the 

model”. Deste modo, revela-se valioso avaliar de que forma o desempenho dos critérios 

é afectado quando se está na presença de erros de especificação do modelo 

relativamente à distribuição dos termos aleatórios. 

Outra condição experimental considerada relevante nesta dissertação consiste na 

avaliação da capacidade dos critérios recuperarem grupos de reduzida dimensão, 

frequentes em Marketing; deste modo, são construídas soluções de agrupamento que 

descrevem cenários em que existem simultaneamente grupos de dimensão mais 

expressiva, e grupos de menor dimensão, que possuem um grau de separação menor em 

relação a um dos grupos de maior dimensão. Estes grupos de reduzida dimensão 

pretendem aproximar-se empiricamente num estudo de segmentação na identificação de 

nichos de mercado.  

 

Objectivos 

Este trabalho possui dois objectivos de investigação principais. O primeiro objectivo 

corresponde à identificação, descrição e proposta de um esquema de organização, dos 

critérios que podem ser utilizados para o fornecimento de pistas sobre o número 

adequado de segmentos, quando, num problema de segmentação de mercado, são 

utilizados modelos mistura de regressão.  

O segundo objectivo de investigação, consiste na avaliação do desempenho comparado 

dos critérios e grupos de critérios supra mencionados no fornecimento de pistas sobre o 

número adequado de componentes quando são usados modelos mistura de regressão 
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critérios frequentemente utilizados, quando são usados modelos mistura de regressão 

em problemas de segmentação de mercado. 

Admitindo que, numa aplicação particular, o ‘verdadeiro’ número de segmentos é 

desconhecido, não é possível usar dados observados (reais) para avaliar a eficiência dos 

critérios e auxiliar na selecção do número adequado de segmentos de mercado. Dito de 

outro modo, não é exequível, com base na análise de uma amostra, conhecer qual o 

verdadeiro número de segmentos de mercado e, consequentemente, avaliar a taxa de 

sucesso de um conjunto de critérios na sua recuperação. Daqui resulta que, para se 

avaliar o desempenho comparado dos vários critérios na selecção do número adequado 

de grupos, é necessário o recurso a uma metodologia baseada na simulação. Assim, são 

gerados dados simulados pressupondo um determinado número de grupos.  

Foram apenas identificados dois estudos na literatura sobre a comparação do 

desempenho de critérios em modelos mistura de regressão para variáveis normais: o 

estudo de Andrews e Currim (2003b), divulgado na literatura do Marketing, e o estudo 

de Hawkins (1999) e Hawkins et al. (2001), publicado na literatura Estatística. O estudo 

de Andrews e Currim (2003b) comparou o desempenho de 7 critérios e o estudo de 

Hawkins (1999) e Hawkins et al. (2001) avaliou o desempenho de 12 critérios base. 

Existe, como já foi referido, um grande número de critérios cuja avaliação de 

desempenho comparado não foi ainda explorada. Neste trabalho são considerados 26 

critérios. 

Uma das vantagens do uso de uma metodologia baseada na simulação e do recurso a 

designs experimentais reside na possibilidade de avaliação do efeito na taxa de sucesso 

dos critérios das condições experimentais utilizadas e que são representativas das 

características essenciais de estudos de segmentação de mercado.  

O estudo com mais medidas (Hawkins, 1999 e Hawkins et al., 2001), apenas 

manipulou, em termos de condições experimentais, o grau de separação entre as 

componentes e o número de componentes, enquanto que o estudo de Andrews e Currim 

(2003b) manipulou oito condições experimentais; assim, para além do grau de 

separação entre os segmentos e do número de segmentos, os autores consideraram o 

número de indivíduos, o número de observações por indivíduo, a variação não 
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em heurísticas como o critério de informação de Akaike ‘Akaike’s Information 

Criteria’, AIC (Akaike, 1973), o critério AIC consistente ‘Consistent Akaike’s 

Information Criteria’, CAIC (Bozdogan, 1987) e o critério de Informação Bayesiano 

‘Bayesian Information Criteria’, BIC (Schwarz, 1978). Estes três critérios procuram 

corrigir o acréscimo de ajustamento à medida que um maior número de parâmetros é 

estimado em modelos com mais segmentos e baseiam-se numa penalização da função 

de verosimilhança. Os critérios AIC, CAIC e BIC foram inicialmente desenvolvidos na 

literatura Estatística e posteriormente incorporados em aplicações de segmentação de 

mercado. De facto, a problemática da selecção do número de segmentos de mercado na 

literatura do Marketing tem igualmente merecido atenção na literatura Estatística, sendo 

posicionada neste contexto como a problemática da selecção do número de 

componentes de uma (distribuição) mistura.  

Foi possível identificar e unificar neste texto um grande número de 

critérios, apesar de dispersos em diferentes campos da literatura 

científica. Foi assim possível alargar o espectro de critérios utilizáveis e 

estabelecer uma maior base comum de comparação, que na literatura tem sido 

muito mais reduzida.  

Uma grande parte dos critérios identificados não foi 

ainda aplicada na literatura de Marketing para auxiliar na selecção do 

número de segmentos. Alguns destes critérios são particularmente interessantes, na 

medida em que procuram assegurar que os segmentos são suficientemente separados na 

solução eleita, penalizado a função de verosimilhança por uma medida da entropia da 

matriz de classificação probabilística. 

 Deste modo, revela-se oportuna a identificação dos vários critérios com potencial de 

aplicação no fornecimento de pistas sobre o número adequado de segmentos de 

mercado e a sua descrição e organização em função do respectivo enquadramento 

teórico.  

Adicionalmente, é relevante a avaliação do desempenho comparado destas medidas 

divulgadas na literatura Estatística na selecção do número de segmentos, bem como dos 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho que se apresenta enquadra-se na problemática da segmentação de mercado e 

da selecção do número de grupos quando são utilizados modelos mistura de regressão 

para variáveis normais.  

Os modelos em análise são de grande utilidade, na medida em que efectuam, de forma 

simultânea, a classificação dos consumidores e a estimação de regressões intra-

segmento, permitindo a identificação de segmentos de mercado homogéneos na forma 

como respondem às variáveis de Marketing mix. Aplicações dos modelos mistura de 

regressão para variáveis normais são frequentes na literatura de Marketing: Andrews et 

al., 2002; DeSarbo e Cron, 1988; DeSarbo et al., 1992; Helsen et al., 1993; 

Ramaswamy, et al., 1993; Vriens et al., 1996; Wedel e DeSarbo, 1994,1995; DeSarbo 

et al., 2001; Andrews e Currim, 2003b; Jedidi et al., 1996; Bowman et al., 2004. Estes 

modelos são também objecto de uma utilização generalizada em aplicações comerciais 

de segmentação de mercado, em grande parte devido à sua implementação em dois 

programas comerciais de estudos de mercado, nomeadamente o GLIMMIX (primeiro 

programa) e o Latent Gold (líder actual).  

Apesar do frequente uso dos modelos mistura de regressão na segmentação de mercado, 

a decisão sobre o número de segmentos a reter para interpretação e tomada de decisão é 

um problema importante, mas sem uma solução satisfatória (vide DeSarbo et al. 1997; 

Wedel e DeSarbo, 1995; Wedel e Kamakura, 2000; Hawkins et al., 2001; Andrews e 

Currim, 2003a,b). Determinar o número correcto de segmentos é essencial, na medida 

em que várias decisões de Marketing em mercados heterogéneos - segmentação de 

mercado, selecção do mercado alvo e estratégia de posicionamento - dependem dela. 

Existem ainda custos para a empresa decorrentes da estratégia de Marketing ser 

formulada com base num número de segmentos incorrecto, i.e., sub ou sobre estimado. 

Não sendo possível o uso de testes estatísticos de forma adequada no contexto dos 

modelos mistura, o número de segmentos tem sido determinado, na quase totalidade dos 

estudos de segmentação de mercado publicados na literatura do Marketing, com base 


