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 É construído um ‘design principal’ e dois conjuntos de designs complementares, os 

‘designs com 5 grupos’ e os ‘designs do grupo satélite’. O design principal é um design 

factorial completo, com 9 factores e 2592 combinações possíveis dos seus 22 níveis; 

este tipo de formulação é atractivo, na medida em que permite avaliar o impacto de cada 

factor experimental e de cada nível na taxa de sucesso dos diferentes critérios. Os dois 

tipos de designs complementares propõem-se avaliar a ‘robustez’ dos resultados obtidos 

para o ‘design principal’, em cenários em que se aumenta o número correcto de 

segmento e na recuperação de pequenos grupos, frequentes no Marketing. Dado que se 

estuda o caso específico da recuperação de nichos definidos como grupos de pequena 

dimensão com um grau de separação variável (baixo, médio ou elevado) em relação a 

um grupo de maior dimensão, numa solução em que existem também grupos de maior 

dimensão bem separados, designa-se a estes designs por ‘designs do grupo satélite’. 

Para o ‘design principal’ são geradas 7776 amostras, e para cada um dos designs 

complementares 200 amostras.  

Os resultados de cada um dos 17 designs são apresentados no Capítulo 5. 
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Espera-se um bom desempenho para os critérios de classificação e, em especial, para o 

critério AWE (em função dos resultados de estudos anteriores de Hawkins (1999) e de 

Hawkins et al. (2001) e para o critério AIC3 (Andrews e Currim, 2003b). 

Em relação à tipologia dos erros, espera-se um melhor desempenho para modelos 

correctamente especificados com erros normais em relação a erros uniformes. No 

entanto, não é conhecida à priori a magnitude do impacto negativo nas taxas de 

desempenho. 

Quando se consideram especificamente os ‘designs do grupo satélite’, espera-se que a 

taxa de sucesso de todos os critérios seja inferior, em relação aos designs 

‘benchmarking’ respectivos.  

4.6 Síntese Conclusiva 

Para o estudo do desempenho dos 26 critérios de informação e critérios de classificação 

na determinação do número de grupos quando são usados modelos mistura de regressão 

para variáveis normais para resolver problemas de segmentação de mercado, é usada 

uma abordagem baseada na simulação.  

Com base numa revisão das características dos modelos e resultados obtidos na 

literatura, bem como das opções de estudos de simulação anteriores, foram definidos 9 

factores e um total de 22 níveis, considerados relevantes e com impacto no desempenho 

dos vários critérios na recuperação do número de segmentos de mercado.  

A avaliação do desempenho de cada critério é efectuada com base na sua taxa de 

sucesso, um indicador da proporção de amostras em que o critério recuperou o número 

de segmentos que serviu de base à geração da respectiva amostra; para cenários de 

empate, preferem-se critérios com menores taxas de sobre-ajustamento; de facto, 

estudos de simulação anteriores revelaram que o sobre-ajustamento produz maior 

enviesamento na estimação dos parâmetros do que o sub-ajustamento e o sobre-

ajustamento tende a produzir segmentos de pequena dimensão com valores para os 

parâmetros instáveis. 
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Tabela 4.19. Caracterização das condições experimentais do ‘design benchmarking 

2’ com erros uniformes 

  Factor Nível 

F1 Número de segmentos 3 

F2 Número de variáveis explicativas 6 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
Mista 

F4 
Separação média entre os 

coeficientes  
elevada (1,5) 

F5 Número de consumidores 500 

F6 
Número de observações por 

consumidor 
10 

F7 Variação não explicada 80% (R2=20%) 

F8 Dimensão dos segmentos 33%  

F9 Distribuição dos erros normal 

  Nº de amostras 200 

 

Espera-se uma melhoria do desempenho dos critérios consistentes (HQ, ICOMP, MDL2, 

MDL5 e CAIC) e para o critério BIC à medida que o número de observações aumenta, 

i.e., quando se aumenta o número de consumidores e/ou o número de observações por 

consumidor.  

Espera-se um melhor desempenho para o critério AICc em amostras de menor 

dimensão, já que este critério foi desenvolvido, tal como se analisou no Capítulo 3, para 

a selecção de modelos em amostras de pequena dimensão.   
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 Espera-se uma melhoria na taxa de desempenho à medida que se aumenta a separação 

entre as componentes da mistura, o coeficiente de determinação, e a dimensão do 

segmento de menor dimensão. Espera-se uma relação inversa da taxa de desempenho 

com o número de segmentos. Em relação ao tipo de variável explicativa, discreta, 

contínua ou mista não são assumidas expectativas3.  

Tabela 4.18. Caracterização das condições experimentais do ‘design do grupo 

satélite 2’ com grau de separação médio e erros uniformes 

  Factor Nível 

F1 Número de segmentos 5 

F2 Número de variáveis explicativas 6 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
Mista 

F4 
Separação média entre os 

coeficientes  

independente-principal: elevada (1,5); 

principal-satélite: média (1,0) 

F5 Número de consumidores 500 

F6 
Número de observações por 

consumidor 
10 

F7 Variação não explicada 80% (R2=20%) 

F8 Dimensão dos segmentos 
5%-7,5% (satélite); 27,5%- 30% 

(principal); 30% (independente)   

F9 Distribuição dos erros uniforme 

  Nº de amostras 200 

                                                 

3  Andrews e Currim (2003b) concluíram por uma maior taxa de sucesso com variáveis explicativas 
discretas. 
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4.4.13 ‘Design do Grupo Satélite 2’ com Grau de Separação Médio e Erros Uniformes 

No ‘design do grupo satélite 2’ com grau de separação médio e erros uniformes 

consideram-se 5 grupos, 1 grupo independente e dois conjuntos de um grupo principal 

com o seu satélite. O grupo principal 1 e o grupo satélite 1, assim como o grupo 

principal 2 e o grupo satélite 2, possuem um grau de separação médio (1,0); o grupo 

principal 1 e o grupo independente e o grupo principal 2 e o grupo independente são 

gerados com base num grau de separação elevado (1,5). São geradas observações para 

500 consumidores e 10 observações por consumidor. Os grupos satélite são gerados 

com uma dimensão entre 5% e 7,5%, os grupos principais entre 27,5% e 30% e o grupo 

independente de 30%. Consideram-se seis variáveis explicativas mistas e uma variação 

não explicada de 20%. Relativamente ao design descrito no ponto 4.4.6 apenas se altera 

a estrutura dos erros. 

A Tabela 4.18. sintetiza as condições experimentais neste design. 

4.4.14 ‘Design Benchmarking 2’ com Erros Uniformes 

No ‘design benchmarking 2’ com erros uniformes consideram-se três grupos de 

dimensões iguais e grau de separação elevado (1,5), 6 variáveis explicativas, das quais 

metade são binárias e as restantes métricas, 500 observações por consumidor, 10 

observações por consumidor, uma variação não explicada de 20% ( )2 80%R = , 

dimensão dos segmentos equitativa (33%) e estrutura de erros uniformes. A Tabela 

4.19. sintetiza as respectivas condições experimentais. Relativamente ao design descrito 

no ponto 4.4.7 apenas se altera a estrutura dos erros. 

4.5 Resultados Esperados 

Tendo como base os resultados dos estudos de simulação revistos no Capítulo 3, 

apresenta-se um conjunto de resultados gerais esperados para os designs experimentais, 

relativos ao impacto de cada factor experimental na taxa de sucesso dos critérios em 

análise. Adicionalmente, apresentam-se resultados esperados para critérios específicos. 
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o grupo independente e o grupo principal 2 e o grupo independente são igualmente 

gerados com base num grau de separação elevado (1,5). Os grupos satélite são gerados 

com uma dimensão entre 5% e 7,5%, os grupos principais entre 27,5% e 30% e o grupo 

independente representa 30% da amostra. 

A Tabela 4.17. sintetiza as condições experimentais neste design, que apenas diferem do 

design descrito no ponto 4.4.5 na estrutura dos erros. 

Tabela 4.17. Caracterização das condições experimentais do ‘design do grupo 

satélite 2’ com grau de separação elevado e erros uniformes 

  Factor Nível 

F1 Número de segmentos 5 

F2 Número de variáveis explicativas 6 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
Mista 

F4 
Separação média entre os 

coeficientes  

independente-principal: elevada (1,5); 

principal-satélite: elevada (1,5) 

F5 Número de consumidores 500 

F6 
Número de observações por 

consumidor 
10 

F7 Variação não explicada 80% (R2=20%) 

F8 Dimensão dos segmentos 
5%-7,5% (satélite); 27,5%- 30% 

(principal); 30% (independente)   

F9 Distribuição dos erros uniforme 

  Nº de amostras 200 
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Tabela 4.16. Caracterização das condições experimentais do ‘design benchmarking 

1’ com erros uniformes 

  Factor Nível 

F1 Número de segmentos 2 

F2 Número de variáveis explicativas 6 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
mista 

F4 
Separação média entre os 

coeficientes  
elevada (1,5) 

F5 Número de consumidores 300 

F6 
Número de observações por 

consumidor 
10 

F7 Variação não explicada 20% (R2=80%) 

F8 Dimensão dos segmentos 50%  

F9 Distribuição dos erros uniforme 

  Nº de amostras 200 

 

4.4.12 ‘Design do Grupo Satélite 2’ com Grau de Separação Elevado e Erros 

Uniformes 

No ‘design do grupo satélite 2’ com grau de separação elevado e erros uniformes 

consideram-se 5 grupos, 1 grupo independente e dois conjuntos de um grupo principal 

com o seu satélite; são geradas observações para 500 consumidores e 10 observações 

por consumidor. O grupo principal e o grupo satélite 1, assim como o grupo principal 2 

e o grupo satélite 2, possuem um grau de separação elevado (1,5); o grupo principal 1 e 
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Tabela 4.15. Caracterização das condições experimentais do ‘design do grupo 

satélite 1’ com grau de separação baixo e erros uniformes 

  Factor Nível 

F1 Número de segmentos 3 

F2 Número de variáveis explicativas 6 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
mista 

F4 Separação média entre os coeficientes  
independente-principal: elevada (1,5); 

principal-satélite: baixa (0,5) 

F5 Número de consumidores 300 

F6 Número de observações por consumidor 10 

F7 Variação não explicada 20% (R2=80%) 

F8 Dimensão dos segmentos 
5%-10% (satélite); 40%-55% 

(independente); 40%-50% (principal) 

F9 Distribuição dos erros  uniforme 

  Nº de amostras 200 

  

4.4.11 ‘Design Benchmarking 1’ com Erros Uniformes 

O ‘design benchmarking 1’ com erros uniformes considera dois grupos de iguais 

dimensões (50%) e grau de separação elevado (1,5), 6 variáveis explicativas mistas 

(binárias e métricas), 300 consumidores e 10 observações por consumidor; considera-se 

um coeficiente de determinação de 2 80%R =  e erros aleatórios uniformes. 

Relativamente ao design descrito no ponto 4.4.4 apenas se altera a estrutura dos erros. 

A Tabela 4.16. sintetiza as condições experimentais neste design.  
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principal entre 40% e 50% e a dimensão para o grupo independente entre 45% e 55%; 

considera-se um coeficiente de determinação 2 80%R = . Neste design consideram-se 

erros aleatórios uniformes. 

A Tabela 4.15. sintetiza as condições experimentais do ‘design do grupo satélite 1’ com 

grau de separação baixo e erros uniformes. 

Tabela 4.14. Caracterização das condições experimentais do ‘design do grupo 

satélite 1’ com grau de separação médio e erros uniformes 

  Factor Nível 

F1 Número de segmentos 3 

F2 Número de variáveis explicativas 6 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
mista 

F4 
Separação média entre os 

coeficientes  

independente-principal: elevada (1,5); 

principal-satélite: média (1,0) 

F5 Número de consumidores 300 

F6 
Número de observações por 

consumidor 
10 

F7 Variação não explicada 20% (R2=80%) 

F8 Dimensão dos segmentos 
5%-10% (satélite); 45%-55% 

(independente); 40%-50% (principal) 

F9 Distribuição dos erros  uniforme 

  Nº de amostras 200 
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Tabela 4.13. Caracterização das condições experimentais do ‘design do grupo 

satélite 1’ com grau de separação elevado e erros uniformes 

  Factor Nível 

F1 Número de segmentos 3 

F2 Número de variáveis explicativas 6 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
mista 

F4 
Separação média entre os 

coeficientes  

independente-principal: elevada (1,5); 

principal-satélite: elevado (1,5) 

F5 Número de consumidores 300 

F6 
Número de observações por 

consumidor 
10 

F7 Variação não explicada 20% (R2=80%) 

F8 Dimensão dos segmentos 
5%-10% (satélite); 40%-55% 

(independente); 40%-50% (principal) 

F9 Distribuição dos erros  uniforme 

  Nº de amostras 200 

 

4.4.10 ‘Design do Grupo Satélite 1’ com Grau de Separação Baixo e Erros Uniformes 

No ‘design do grupo satélite 1’ com grau de separação baixo e erros uniformes, tal 

como no design definido no ponto 4.4.3, consideram-se 3 grupos, um grau de separação 

elevado (1,5) entre o grupo independente e o grupo principal e um grau de separação 

baixo (0,5) entre o grupo principal e o seu satélite; são incluídas 6 variáveis explicativas 

mistas (binárias e métricas), 300 consumidores e 10 observações por consumidor; a 

dimensão para o grupo satélite é gerada no intervalo 5-10%, a dimensão para o grupo 
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4.4.8 ‘Design do Grupo Satélite 1’ com Grau de Separação Elevado e Erros 

Uniformes 

No ‘design do grupo satélite 1’ com grau de separação elevado e erros uniformes 

consideram-se as mesmas condições experimentais das descritas do design do ponto 

4.4.1, com excepção da estrutura dos erros aleatórios. Deste modo, considera-se a 

existência de um grupo independente, de um grupo principal e do seu satélite; o grupo 

principal e o grupo independente são gerados sob o pressuposto de separação elevada 

(1,5) assim como o grupo principal e o seu satélite. Consideram-se ainda 6 variáveis 

explicativas mistas (binárias e métricas), 300 consumidores e 10 observações por 

consumidor; a dimensão para o grupo satélite é definida no intervalo 5-10%, a dimensão 

para o grupo principal entre 40% e 50% e a dimensão para o grupo independente entre 

45% e 55%; considera-se um coeficiente de determinação 2 80%R =  e erros aleatórios 

uniformes.  

A Tabela 4.13. sintetiza as condições experimentais neste design.  

4.4.9 ‘Design do Grupo Satélite 1’ com Grau de Separação Médio e Erros Uniformes 

O ‘design do grupo satélite 1’ com grau de separação médio e erros uniformes inclui as 

mesmas condições experimentais das descritas do design do ponto 4.4.2, com excepção 

da estrutura dos erros aleatórios. Considera-se que o grupo principal e o grupo 

independente possuem um grau de separação elevado (1,5). O grupo principal e o seu 

satélite são gerados sob o pressuposto de grau de separação médio (1,0). Consideram-se 

ainda 6 variáveis explicativas mistas (binárias e métricas), 300 consumidores e 10 

observações por consumidor; a dimensão para o grupo satélite é definida no intervalo 5-

10%, a dimensão para o grupo principal entre 40% e 50% e a dimensão para o grupo 

independente entre 40% e 55%; considera-se um coeficiente de determinação 2 80%R =  

e erros aleatórios uniformes.  

A Tabela 4.14. sintetiza as condições experimentais neste design.  
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Tabela 4.12. Caracterização das condições experimentais do ‘design benchmarking 

2’ 

  Factor Nível 

F1 Número de segmentos 3 

F2 Número de variáveis explicativas 6 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
mista 

F4 
Separação média entre os 

coeficientes  
elevada (1,5) 

F5 Número de consumidores 500 

F6 
Número de observações por 

consumidor 
10 

F7 Variação não explicada 20% (R2=80%) 

F8 Dimensão dos segmentos 33%  

F9 Distribuição dos erros normal 

  Nº de amostras 200 

 

Com o objectivo de avaliação do impacto da ‘má especificação’ nas taxas de sucesso 

dos critérios, cada um dos cinco designs anteriormente descritos nos pontos 4.4.1. a 

4.4.7. são gerados sob o pressuposto de erros aleatórios uniformes (com média 0 e 

desvio-padrão 1). Os erros aleatórios uniformes são gerados pelo procedimento descrito 

na secção 4.2. 
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Tabela 4.11. Caracterização das condições experimentais do ‘design do grupo 

satélite 2’ com erros normais e grau de separação médio 

  Factor Nível 

F1 Número de segmentos 5 

F2 Número de variáveis explicativas 6 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
mista 

F4 
Separação média entre os 

coeficientes  

independente-principal: elevada (1,5); 

principal-satélite: médio (1,0) 

F5 Número de consumidores 500 

F6 
Número de observações por 

consumidor 
10 

F7 Variação não explicada 20% (R2=80%) 

F8 Dimensão dos segmentos 
5%-7,5% (satélite); 27,5%- 30% 

(principal); 30% (independente)  

F9 Distribuição dos erros normal 

  Nº de amostras 200 

Figura 4.7. Esquema do ‘design benchmarking 2’ 

 

  

Grupo independente 1 Grupo independente 2 

 

Grupo independente 3 
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Figura 4.6. Esquema do ‘design do grupo satélite 2’ com grau de separação médio 

 

4.4.7 ‘Design Benchmarking 2’ com Erros Normais 

Como já foi referido, no caso do ‘design do grupo satélite 2’, pretende-se avaliar a 

capacidade dos diferentes critérios na recuperação dos dois grupos satélite. Deste modo, 

a solução do ‘design do grupo satélite 2’ com erros normais é comparada com um 

cenário em que existem três grupos com grau de separação elevado (1,5) e a mesma 

dimensão (33%); a este cenário designa-se de ‘design benchmarking 2’. Com excepção 

do número de grupos, do grau de separação e da dimensão dos grupos, todas as restantes 

condições experimentais são mantidas em relação aos ‘designs do grupo satélite 2’ com 

erros normais descritos nos pontos 4.4.5 e 4.4.6. Assim, consideram-se 3 segmentos, 6 

variáveis explicativas, das quais metade são binárias e as restantes métricas, uma 

amostra com 500 consumidores, 10 observações por consumidor, uma variação não 

explicada de 20% ( )2 80%R =  e estrutura de erros normais.  

A Figura 4.7. representa esquematicamente o cenário experimental do ‘design 

benchmarking 2’ e a Tabela 4.12. sintetiza as respectivas condições experimentais. 
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sinais S +
− . O vector de coeficientes para o grupo principal 1 ( )1Pβ  e para o grupo 

principal 2 ( )2Pβ  são gerados, respectivamente, através de (4.18) e de (4.19);  

1P I E
+
−= −β β S δ         (4.18) 

2P I E
+
−= +β β S δ         (4.19) 

O vector de coeficientes para os grupos satélite 1 ( )1Satβ  e 2 ( )2Satβ  obtém-se a partir de 

(4.20) e de (4.21), respectivamente. Em termos de dimensão os grupos satélite possuem 

uma dimensão entre 5% e 7,5%, os grupos principais entre 27,5% e 30% e o grupo 

independente de 30%. 

1 1Sat P M
+
−= −β β S δ         (4.20) 

2 2Sat P M
+
−= −β β S δ         (4.21) 

As restantes condições experimentais são mantidas em relação ao design descrito no 

ponto 4.4.5. Consideram-se 500 consumidores e 10 observações por consumidor, seis 

variáveis explicativas de natureza mista, uma proporção de variância não explicada de 

20% e distribuição dos erros normal. 

A Figura 4.6. representa esquematicamente o cenário experimental relativo ao ‘design 

do grupo satélite 2’ com grau de separação médio e a Tabela 4.11. a sintetiza as 

condições experimentais neste design. 
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variáveis explicativas para cada um dos cinco segmentos são gerados com base na 

abordagem descrita no ponto anterior. 

Tabela 4.10. Caracterização das condições experimentais do ‘design do grupo 

satélite 2’ com erros normais e grau de separação elevado 

  Factor Nível 

F1 Número de segmentos 5 

F2 Número de variáveis explicativas 6 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
mista 

F4 
Separação média entre os 

coeficientes  

independente-principal: elevada (1,5); 

principal-satélite: elevado (1,5) 

F5 Número de consumidores 500 

F6 
Número de observações por 

consumidor 
10 

F7 Variação não explicada 20% (R2=80%) 

F8 Dimensão dos segmentos 
5%-7,5% (satélite); 27,5%- 30% 

(principal); 30% (independente)  

F9 Distribuição dos erros normal 

  Nº de amostras 200 

 

Em primeiro lugar gera-se o vector de parâmetros para o grupo independente, Iβ ; de 

seguida são gerados dois vectores de separação, um com média 1,5 e desvio-padrão 

0,15, Eδ , e o outro com média 1,0 e desvio-padrão 0,1, Mδ , assim como um vector de 
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O vector de coeficientes para os grupos satélite 1 ( )1Satβ  e 2 ( )2Satβ obtém-se a partir de 

(4.16) e de (4.17), respectivamente. Em termos de dimensão os grupos satélite possuem 

uma dimensão entre 5% e 7,5%, os grupos principais entre 27,5% e 30% e o grupo 

independente de 30%. 

1 1Sat P E
+
−= −β β S δ         (4.16) 

2 2Sat P E
+
−= −β β S δ         (4.17) 

A Figura 4.5. representa esquematicamente o cenário experimental relativo ao ‘design 

do grupo satélite 2’ com separação elevada e a Tabela 4.10. a sintetiza as condições 

experimentais neste design. 

Figura 4.5. Esquema do ‘design do grupo satélite 2’ com grau de separação elevado 

 

4.4.6 ‘Design do Grupo Satélite 2’ com Grau de Separação Médio e Erros Normais 

De seguida estende-se o design 4.4.2, para um cenário em que se consideram, tal como 

no ponto 4.4.5., 5 grupos: um grupo independente e dois conjuntos de grupo principal 

acompanhado do respectivo satélite. O grupo principal e o grupo satélite 1, assim como 

o grupo principal 2 e o grupo satélite 2, possuem um grau de separação médio (1,0); o 

grupo principal 1 e o grupo independente e o grupo principal 2 e o grupo independente 

são gerados com base num grau de separação elevado (1,5). Os coeficientes das 

 

Grupo independente 

 

Grupo principal 1 

Grupo satélite 1 

 

Grupo satélite 2 

Grupo principal 2 
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( )1Pβ  e o grupo principal 2 ( )2Pβ  são gerados, respectivamente, através de (4.14) e de 

(4.15).  

1P I E
+
−= −β β S δ         (4.14) 

2P I E
+
−= +β β S δ         (4.15) 

Tabela 4.9. Caracterização das condições experimentais do ‘design benchmarking 

1’ com erros normais 

  Factor Nível 

F1 Número de segmentos 2 

F2 Número de variáveis explicativas 6 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
mista 

F4 
Separação média entre os 

coeficientes  
elevada (1,5) 

F5 Número de consumidores 500 

F6 
Número de observações por 

consumidor 
10 

F7 Variação não explicada 20% (R2=80%) 

F8 Dimensão dos segmentos 50%  

F9 Distribuição dos erros normal 

  Nº de amostras 200 
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mistas (binárias e métricas), 300 consumidores e 10 observações por consumidor; 

considera-se um coeficiente de determinação de 2 80%R =  e erros aleatórios normais. 

A Figura 4.4. representa as características número de grupos, dimensão dos grupos e 

grau de separação no ‘design benchmarking 1’ e a Tabela 4.9. sintetiza as condições 

experimentais neste design.  

Figura 4.4. Esquema do ‘design benchmarking 1’ 

 

4.4.5 ‘Design do Grupo Satélite 2’ com Grau de Separação Elevado e Erros Normais  

Neste ponto estende-se o design descrito no ponto 4.4.1, para um cenário em que se 

consideram 5 grupos, 1 grupo independente e dois conjuntos de um grupo principal com 

o seu satélite, a que se designa por grupo principal 1 e grupo satélite 1, e grupo principal 

2 e grupo satélite 2. Associado a um número maior de segmentos consideram-se mais 

observações (500 consumidores e 10 observações por consumidor). O grupo principal e 

o grupo satélite 1, assim como o grupo principal 2 e o grupo satélite 2, possuem um 

grau de separação elevado (1,5); o grupo principal 1 e o grupo independente e o grupo 

principal 2 e o grupo independente são gerados com base num grau de separação 

elevado (1,5). Na geração dos coeficientes das variáveis explicativas para cada um dos 

cinco segmentos adopta-se a abordagem que de seguida se descreve. Em primeiro lugar 

gera-se o vector de parâmetros para o grupo independente, Iβ ; depois gera-se um vector 

de separação elevadas, Eδ , com média 1,5 e desvio-padrão 0,15, assim como um vector 

de sinais S +
− , positivos e negativos. O vector de coeficientes para o grupo principal 1 

  

Grupo independente 1 Grupo independente 2 
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Tabela 4.8. Caracterização das condições experimentais do ‘design do grupo 

satélite 1’ com grau de separação baixo e erros normais 

  Factor Nível 

F1 Número de segmentos 3 

F2 Número de variáveis explicativas 6 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
mista 

F4 Separação média entre os coeficientes  
independente-principal: elevada (1,5); 

principal-satélite: baixa (0,5) 

F5 Número de consumidores 300 

F6 Número de observações por consumidor 10 

F7 Variação não explicada 20% (R2=80%) 

F8 Dimensão dos segmentos 
5%-10% (satélite); 40%-55% 

(independente); 40%-50% (principal) 

F9 Distribuição dos erros  Normal 

  Nº de amostras 200 

 

4.4.4  ‘Design Benchmarking 1’ com Erros Normais 

Pretendendo-se avaliar a capacidade dos critérios na identificação do grupo satélite, os 

três cenários anteriormente descritos são comparados com uma solução em que apenas 

se consideram dois grupos, com grau de separação elevado (1,5) e de igual dimensão, 

pretendendo representar uma solução sem o grupo satélite; a este cenário designa-se de 

‘design benchmarking 1’. As restantes condições experimentais são mantidas em 

relação aos designs descritos nos pontos 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3: 6 variáveis explicativas 
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métricas), 300 consumidores e 10 observações por consumidor; a dimensão para o 

grupo satélite é gerada no intervalo 5-10%, a dimensão para o grupo principal entre 

40% e 50% e a dimensão para o grupo independente entre 40% e 55%; considera-se um 

coeficiente de determinação 2 80%R =  e erros aleatórios normais. 

A geração dos vectores para os coeficientes é efectuada de forma semelhante aos casos 

anteriores; primeiro são gerados os coeficientes para o grupo principal, Pβ ; de seguida 

gera-se um vector de separações elevadas, a que se designa por Eδ , com média 1,5 e 

desvio padrão 0,15, um vector de separações baixas, denotado por Bδ , com média 0,5 e 

desvio-padrão 0,05 e ainda um vector de sinais +
−S , positivos e negativos. Depois de 

serem gerados os coeficientes para o grupo principal Pβ , é gerado o vector de 

coeficientes para o grupo satélite, que se denota por Satβ , usando a expressão (4.12) e é 

gerado o vector de coeficientes para o grupo independente, que se designa por Iβ , 

através de (4.13).  

Sat P B
+
−= +β β S δ         (4.12) 

I P E
+
−= −β β S δ         (4.13) 

A Figura 4.3. representa as características número de grupos, dimensão dos grupos e 

grau de separação no ‘design do grupo satélite 1 com separação baixa’ e a Tabela 4.8. 

sintetiza as condições experimentais neste design.  

Figura 4.3. Esquema do ‘design do grupo satélite 1’ com grau de separação baixo 

  

Grupo independente Grupo principal Grupo satélite 
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Tabela 4.7. Caracterização das condições experimentais do ‘design do grupo 

satélite 1’ com grau de separação médio e erros normais 

  Factor Nível 

F1 Número de segmentos 3 

F2 Número de variáveis explicativas 6 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
mista 

F4 
Separação média entre os 

coeficientes  

independente-principal: elevada (1,5); 

principal-satélite: média (1,0) 

F5 Número de consumidores 300 

F6 
Número de observações por 

consumidor 
10 

F7 Variação não explicada 20% (R2=80%) 

F8 Dimensão dos segmentos 
5%-10% (satélite); 40%-55% 

(independente); 40%-50% (principal) 

F9 Distribuição dos erros  normal 

  Nº de amostras 200 

 

4.4.3 ‘Design do Grupo Satélite 1’ com Grau de Separação Baixo e Erros Normais 

De seguida, considera-se o caso do ‘design do grupo satélite 1’ com erros normais em 

que os grupos principal e independente possuem um grau de separação elevado (1,5), 

enquanto que o grupo principal e o seu satélite exibem um grau de separação baixo 

(0,5). Todas as condições experimentais, com excepção do grau de separação entre os 

segmentos, se mantêm em relação aos casos anteriormente descritos (pontos 4.4.1. e 

4.4.2.), i.e., consideram-se 3 grupos, 6 variáveis explicativas mistas (3 binárias e 3 
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Depois de serem gerados os coeficientes para o grupo principal Pβ , é gerado o vector de 

coeficientes para o grupo satélite, que se denota por Satβ , usando a expressão (4.10), 

Sat P M
+
−= +β β S δ ,         (4.10) 

e é gerado o vector de coeficientes para o grupo independente, que se designa por Iβ , 

através de (4.11) 

I P E
+
−= −β β S δ .        (4.11)  

A Figura 4.2. representa as características número de grupos, dimensão dos grupos e 

grau de separação no ‘design do grupo satélite 1’ com grau de separação médio e a 

Tabela 4.7. sintetiza as condições experimentais deste design.  

Figura 4.2. Esquema do ‘design do grupo satélite 1’ com grau de separação médio 

 

 

 

 

 

 

  

Grupo independente Grupo principal Grupo satélite 
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Tabela 4.6. Caracterização das condições experimentais do ‘design do grupo 

satélite 1’ com grau de separação elevado e erros normais 

  Factor Nível 

F1 Número de segmentos 3 

F2 Número de variáveis explicativas 6 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
mista 

F4 
Separação média entre os 

coeficientes  

independente-principal: elevada (1,5); 

principal-satélite: elevada (1,5) 

F5 Número de consumidores 300 

F6 
Número de observações por 

consumidor 
10 

F7 Variação não explicada 20% (R2=80%) 

F8 Dimensão dos segmentos 
5%-10% (satélite); 40%-55% 

(independente); 40%-50%(principal) 

F9 Distribuição dos erros  normal 

  Nº de amostras 200 

 

A geração dos vectores para os coeficientes é efectuada utilizando a metodologia 

descrita no ponto 4.4.1. O vector de coeficientes para o grupo principal, que se denota 

por Pβ , é gerado a partir de uma distribuição uniforme, no intervalo [ ]1,5;1,5− ; de 

seguida geram-se um vector de separações elevadas, a que se designa por Eδ , com 

média 1,5 e desvio padrão 0,15, um vector de separações médias, denotado por Mδ , 

com média 1 e desvio-padrão 0,1, e ainda um vector de sinais +
−S , positivos e negativos. 
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I P E
+
−= −β β S δ         (4.9)  

Neste cenário consideram-se 3 grupos, 6 variáveis explicativas mistas (3 binárias e 3 

métricas), 300 consumidores e 10 observações por consumidor; a dimensão para o 

grupo satélite está entre 5-10%, a dimensão para o grupo principal entre 40% e 50% e a 

dimensão para o grupo independente entre 40% e 55%; considera-se uma proporção de 

variância não explicada de 20% e erros aleatórios normais. 

A Figura 4.1. representa as características número de grupos, dimensão dos grupos e 

grau de separação no ‘design do grupo satélite 1’ com grau de separação elevado e a 

Tabela 4.6. sintetiza as condições experimentais deste design.  

Figura 4.1. Esquema do ‘design do grupo satélite 1’ com grau de separação elevado 

 

4.4.2 ‘Design do Grupo Satélite 1’ com Grau de Separação Médio e Erros Normais 

Nesta secção descreve-se o ‘design do grupo satélite 1’ com erros normais em que se 

considera um grau de separação médio (1,0) entre o grupo principal e o seu satélite. As 

restantes condições experimentais são mantidas em relação ao design descrito no ponto 

anterior: consideram-se 3 grupos em que os grupos independente e principal possuem 

um grau de separação elevado (1,5), 6 variáveis explicativas de natureza mista (3 

binárias e 3 métricas), 300 consumidores e 10 observações por consumidor; o grupo 

satélite possui uma dimensão entre 5-10%, o grupo principal entre 40% e 50% e o grupo 

independente entre 40% e 55%; considera-se um coeficiente de determinação 2 80%R =  

e erros aleatórios normais. 

  

Grupo independente Grupo principal Grupo satélite 
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V. ‘Design do grupo satélite 2’ com grau de separação elevado e erros normais; 

VI. Design do grupo satélite 2’ com grau de separação médio e erros normais; 

VII. ‘Design benchmarking 2’ com erros normais; 

VIII. ‘Design do grupo satélite 1’ com grau de separação elevado e erros uniformes; 

IX. ‘Design do grupo satélite 1’ com grau de separação médio e erros uniformes; 

X. ‘Design do grupo satélite 1’ com grau de separação baixo e erros uniformes; 

XI. ‘Design benchmarking 1’ com erros uniformes’; 

XII. ‘Design do grupo satélite 2’ com grau de separação elevado e erros uniformes; 

XIII. ‘Design do grupo satélite 2’ com grau de separação médio e erros uniformes; 

XIV. ‘Design benchmarking 2’ com erros uniformes; 

4.4.1  ‘Design do Grupo Satélite 1’ com Grau de Separação Elevado e Erros Normais 

De seguida descreve-se o cenário em que se consideram dois grupos bem separados, a 

que se designa de grupo principal e grupo independente, e de um grupo de menor 

dimensão, a que se designa de grupo satélite, para o qual o grau de separação é elevado 

(1,5) em relação ao grupo principal. Os grupos independente e principal possuem um 

grau de separação elevado (1,5).  

A geração dos vectores para os coeficientes é efectuada da seguinte forma; primeiro é 

gerado o vector de coeficientes para o grupo principal, que se denota por Pβ , a partir de 

uma distribuição uniforme, no intervalo [ ]1.5;1.5− ; de seguida gera-se um vector de 

separações elevadas, a que se designa por Eδ , com média 1,5 e desvio padrão 0,15 e 

ainda um vector de sinais +
−S , positivos e negativos. Depois de serem gerados os 

coeficientes para o grupo principal Pβ , é gerado o vector de coeficientes para o grupo 

satélite, que se denota por Satβ , usando a expressão (4.10) 

Sat P E
+
−= +β β S δ ,         (4.8) 

e é gerado o vector de coeficientes para o grupo independente, que se designa por Iβ , 

através de (4.11). 
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No design em que se consideram dois grupos satélite, e por isso se aumenta o número 

total de segmentos, considera-se um grupo independente e dois conjuntos de grupos 

principal acompanhados do seu satélite. Entre o grupo principal cada um dos grupos 

independentes considera-se um grau de separação elevado e entre cada grupo principal e 

o seu satélite um grau de separação elevado e médio. Estes dois designs designam-se 

por ‘design do grupo satélite 2’ com grau de separação elevado e ‘design do grupo 

satélite 2’ com grau de separação médio, respectivamente. 

Relativamente ao ‘design do grupo satélite 2’, dado que neste cenário se pretende 

avaliar a capacidade dos critérios identificarem os dois grupos satélite, as taxas de 

desempenho dos critérios são comparadas com o desempenho num design em que se 

consideram três grupos bem separados e de igual dimensão. Este design é designado por 

‘design benchmarking 2’. 

Adicionalmente, como já foi referido, um dos objectivos deste trabalho é avaliar o 

impacto de uma incorrecta especificação nas taxas de sucesso dos critérios na 

recuperação do número de grupos. Deste modo, são geradas amostras nos sete cenários 

referidos pressupondo uma estrutura de erros normais (especificação correcta) e uma 

estrutura de erros aleatórios uniforme (representando uma possível especificação 

incorrecta). 

A título de síntese, note-se que cada ‘design do grupo satélite’ (1 e 2) tem a si associado 

um design benchmarking’ (1 e 2, respectivamente), para efeito de comparação do 

desempenho dos critérios na recuperação do grupo satélite; adicionalmente, cada 

‘design do grupo satélite’ (1 e 2) e cada ‘design benchmarking’ (1 e 2) é gerado sob o 

pressuposto de uma estrutura de erros normais e uma estrutura de erros uniformes, com 

o propósito de permitir a avaliação do impacto da ‘má especificação’ no desempenho 

dos critérios em estudo. Os designs referidos, cujas condições experimentais se 

descrevem nas próximas secções, são: 

I. ‘Design do grupo satélite 1’ com grau de separação elevado e erros normais; 

II. ‘Design do grupo satélite 1’ com grau de separação médio e erros normais; 

III. ‘Design do grupo satélite 1’ com grau de separação baixo e erros normais; 

IV. ‘Design benchmarking 1’ com erros normais; 
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em relação ao qual o grupo satélite possui maior proximidade de grupo principal e ao 

terceiro grupo de grupo independente (bem separado do grupo principal). Por este 

motivo, ao conjunto de designs que de seguida se constroem designa-se por ‘designs do 

grupo satélite’.  

Note-se que nos designs anteriormente descritos foram desenvolvidas condições 

experimentais em que a dimensão dos grupos é distinta, mas na mesma amostra 

simulada todos os segmentos possuem o mesmo grau de separação (baixo, médio ou 

elevado no caso do ‘design principal’, e elevado do caso dos ‘designs com 5 grupos’). 

Nos ‘designs do grupo satélite’ avalia-se igualmente a robustez das medidas em 

cenários em que coexistem grupos com graus de separação distintos. 

 Dentro dos ‘designs do grupo satélite’ são considerados dois cenários quanto ao 

número de grupos satélite: a existência de apenas um grupo satélite e a existência de 

dois grupos satélite.  

Nos designs em que apenas se considera um grupo satélite são incluídos três grupos no 

total: um grupo principal e o seu satélite e um grupo independente. O grupo 

independente e o grupo principal estão bem separados, enquanto que o grupo principal e 

o seu satélite possuem graus de separação variáveis. Deste modo, o grupo principal e o 

grupo independente possuem um grau de separação elevado (1,5); quanto ao grupo 

principal e ao grupo satélite consideram-se três opções: grau de separação elevado (1,5), 

grau de separação médio (1,0) e grau de separação baixo (0,5). A estes dois designs em 

que apenas se considera um grupo satélite designa-se de ‘designs do grupo satélite 1’; 

os cenários em que o grupo principal e o grupo satélite possuem grau de separação 

elevado, médio e baixo são designados por ‘design do grupo satélite 1’com grau de 

separação elevado, ‘design do grupo satélite 1’ com grau de separação médio e ‘design 

do grupo satélite 1’ com grau de separação baixo, respectivamente. 

Dado que nestes dois cenários com três grupos (principal, independente e satélite) se 

pretende avaliar a capacidade dos critérios identificarem o grupo satélite, é criado um 

design benchmarking, em que se consideram apenas dois grupos com a mesma 

dimensão e bem separados. A este design auxiliar designa-se por ‘design benchmarking 

1’.  
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Tabela 4.5. Caracterização das condições experimentais do ‘design com 5 grupos’e 

erros uniformes 

  Factor Nível 

F1 Número de segmentos 5 

F2 Número de variáveis explicativas 6 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
mista 

F4 
Separação média entre os 

coeficientes dos segmentos 
elevada (1,5) 

F5 Número de consumidores 400 

F6 
Número de observações por 

consumidor 
10 

F7 Variação não explicada 20% (R2=80%) 

F8 
Dimensão mínima do segmento de 

menor dimensão 
10-20% 

F9 Distribuição dos erros  uniforme 

  Nº de Amostras 200 

 

4.4 ‘Designs do Grupo Satélite’ 

No contexto dos ‘designs do grupo satélite’, são construídas soluções de agrupamento 

em que coexistem grupos de dimensão mais expressiva e bem separados, e grupos de 

menor dimensão, que possuem um grau de separação variável (elevado, médio ou 

baixo) em relação a um dos grupos de maior dimensão. Deste modo, designa-se, neste 

trabalho, ao grupo de pequena dimensão por grupo satélite, ao grupo de maior dimensão 
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iguais a zero e desvio-padrão de um para ambas as distribuições (normal e uniforme). A 

Tabela 4.5. exibe as condições experimentais neste cenário, a que se designa de ‘design 

com 5 grupos’ e erros uniformes.  

Tabela 4.4. Caracterização das condições experimentais do ‘design com 5 grupos’ e 

erros normais 

  Factor Nível 

F1 Número de segmentos 5 

F2 Número de variáveis explicativas 6 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
mista 

F4 
Separação média entre os 

coeficientes dos segmentos 
elevada (1,5) 

F5 Número de consumidores 400 

F6 
Número de observações por 

consumidor 
10 

F7 Variação não explicada 20% (R2=80%) 

F8 
Dimensão do segmento de menor 

dimensão 
10-20% 

F9 Distribuição dos erros  normal  

  Nº de Amostras 200 
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a 10% da média) e um vector de sinais +
−S  para Eδ  (sendo os valores possíveis -1 e 1); o 

vector de sinais é obtido a partir da dicotomização dos resultados da geração de 

números aleatórios através de uma distribuição uniforme definida no intervalo [ ]0,1  (o 

valor separação entre um sinal positivo e um sinal negativo é 0,5); os coeficientes do 

segmento 2 ( )2β  e do segmento 3 ( )3β  são calculados através de (4.4)  (elemento a 

elemento) e de (4.5), respectivamente. 

2 1 E
+
−= +β β S δ          (4.4)  

3 1 E
+
−= −β β S δ          (4.5) 

Os coeficientes do segmento 4 e do segmento 5 são obtidos a partir de (4.6)  e de (4.7), 

respectivamente: 

4 2 E
+
−= +β β S δ         (4.6) 

5 3 E
+
−= +β β S δ          (4.7) 

A dimensão do segmento de menor dimensão é gerada no intervalo 10%-20%; todos os 

restantes segmentos possuem dimensões de pelo menos 20%. 

A Tabela 4.4. sintetiza as condições experimentais deste design, que se designa de 

‘design experimental com 5 grupos’ e erros normais.  

4.3.2 ‘Design com 5 Grupos’ e Erros Uniformes 

Adicionalmente, pretende-se avaliar as variações nas taxas de sucesso dos critérios 

quando se consideram cenários de ‘má especificação’ relativamente aos termos 

aleatórios; deste modo, são geradas 200 amostras adicionais, em que se mantêm as 

condições experimentais anteriormente descritas e constantes da Tabela 4.4., mas, em 

alternativa a uma estrutura de erros aleatórios baseados numa distribuição normal, são 

gerados erros aleatórios a partir de uma distribuição uniforme; para efeitos de 

comparabilidade dos resultados, tal como no ‘design principal’, consideram-se médias 
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Tabela 4.3. Caracterização das condições experimentais do ‘design principal’ 

  Factor manipulado Nível 

F1 Número de segmentos 2 ou 3 

F2 Número de variáveis explicativas 2, 6 ou 10 

F3 
Escala de medida das variáveis 

explicativas 
métrica, não métrica ou mista 

F4 
Separação média entre os 

coeficientes dos segmentos  
baixa (0,5), média (1,0) ou elevada (1,5)

F5 Número de consumidores 100 ou 300 

F6 
Número de observações por 

consumidor 
5 ou 10 

F7 Variação não explicada 20% (R2=80%)  ou 60% (R2=40%) 

F8 
Dimensão do segmento de menor 

dimensão 
5-10%, 10-20% ou 20-30% 

F9 Distribuição dos erros normal ou uniforme 

  Nº Total de Factores 9 

  Nº Total de Replicações 3 

  Nº Total de Amostras 2592*3=7776; 2592=2534 

 

Para a geração dos coeficientes das variáveis explicativas nos 5 segmentos utiliza-se o 

seguinte procedimento: numa primeira etapa é gerado o vector de parâmetros para o 

segmento 1, 1β , no intervalo [-1,5;1,5], a partir de uma distribuição uniforme; de 

seguida gera-se um vector de separações Eδ  com média 1,5 e desvio padrão 0,15 (igual 
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partir de uma distribuição uniforme, também com média 0 e desvio padrão 1, 

correspondendo a um limite mínimo de 3−  e um valor máximo de 3 . Deste modo 

garantem-se os mesmos parâmetros (média e variância) para as duas distribuições2. A 

Tabela 4.3. sintetiza as escolhas para o design principal. 

Considerando os nove factores e os respectivos níveis, são geradas 2592 combinações 

possíveis, replicadas 3 vezes, resultando em 7776 amostras simuladas.  

A geração destas amostras foi efectuada no programa Gauss 6.0.   

4.3 ‘Designs com 5 Grupos’ 

De seguida, pretende-se investigar até que ponto o desempenho relativo dos critérios se 

altera em cenários em que existem mais segmentos de mercado. Nesta sessão são 

apresentados dois designs, a que se designa por ‘design com 5 grupos’ e erros normais e 

‘design com 5 grupos’ e erros uniformes. 

4.3.1 ‘Design com 5 Grupos’ e Erros Normais 

São geradas 200 amostras adicionais, em que se consideram 5 grupos, 6 variáveis 

explicativas de natureza mista, um grau de separação entre os coeficientes elevado (1,5), 

uma dimensão da amostra superior (correspondendo a uma solução com mais grupos), 

com 400 consumidores e 10 replicações por consumidor, dimensão mínima para o 

segmento de menor dimensão no intervalo 10-20% e variação não explicada do modelo 

de 20% ( )2 80%R = . Este conjunto de amostras é gerado sob o pressuposto de erros 

aleatórios normalmente distribuídos.   

 

                                                 

2 Em termos computacionais são inicialmente gerados valores para os termos aleatórios uniformes ( )ε  
utilizando uma função geradora de números uniformes entre 0 e 1; de seguida, de forma a serem obtidos 
valores através de uma distribuição uniforme com média 0 e desvio-padrão 1, os valores anteriormente 
obtidos ε são transformados com base em ( )3 3 3ε + − . 
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2
2 2

2 2 1 u
u

PEVPEV
PEV

ε
ε

ε

σ σ σ
σ σ

⎛ ⎞= => = ⎜ ⎟+ −⎝ ⎠
,     (4.3) 

em que 2
εσ  representa a variância do termo aleatório e 2

uσ  a variância do vector 

( )nkU=U . Deste modo, ao se incluir uma variação não explicada igual a PEV (4.3), 

pretende-se que os termos aleatórios sigam uma distribuição normal com média 0  e 

variância ( ) 21 uPEV PEV σ− I . Para o efeito é gerado um vector de números aleatórios 

de dimensão NK , de acordo com uma distribuição normal reduzida; de seguida cada 

número aleatório é multiplicado por ( ) 21 uPEV PEV σ− . Este vector de números 

aleatórios é adicionado ao vector U , formando o vector de observações para y . 

Relativamente ao factor 8 (F8), as dimensões dos segmentos são geradas a partir de uma 

distribuição de probabilidade normal; primeiro é gerada a dimensão do segmento de 

menor dimensão (entre 5-10%, 10-20% ou 20-30%) e de seguida a dimensão para o(s) 

restante(s) segmento(s); no caso de serem considerados 3 segmentos (factor 1), a 

dimensão para os restantes segmentos é superior à dimensão máxima do segmento de 

menor dimensão (10%, 20% e 30%)1.  

O factor 9 (F9) avalia o efeito de uma incorrecta especificação ‘misspecification’ da 

estrutura dos erros do modelo na taxa de sucesso dos critérios; para o efeito, compara-se 

a estrutura de erros normais, com uma estrutura de erros uniformes. Os erros normais, 

correspondendo a uma correcta especificação, são gerados a partir de uma distribuição 

normal, com média 0 e desvio-padrão 1. A estrutura de erros alternativa é gerada a 

                                                 

1  Por exemplo, quando são considerados 2 segmentos e a dimensão mínima para o segmento de menor 
dimensão entre 20% e 30%, a dimensão dos segmentos é obtida através do seguinte procedimento: 
geração de um número entre 0 e 1, a partir de uma distribuição uniforme, denotando-se esse número por 
w ; determinação do valor 

1
Z

α
 a partir de uma distribuição normal padrão (Z), em que ( )

1
0, 2P Z Z

α
< =  e 

do valor de 
2

Z
α

, em que ( )
2

0, 3P Z Z
α

< = ; cálculo da combinação linear convexa ( )
1 21Z wZ w Zα α α= + − ; 

o valor para a dimensão do primeiro segmento ( 1λ ) corresponde ao valor da função distribuição normal 

acumulada em Zα , i.e.,  ( )
1

P Z Z
α

λ = < ; a dimensão do segundo segmento ( 2λ ) e definida como: 

2 1
1λ λ= − .  
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resultados da geração de números aleatórios através de uma distribuição uniforme no 

intervalo [ ]0,1  (o valor separação entre um sinal positivo e um sinal negativo é 0,5). 

Com esta operação pretende-se que um segmento não tenha todos os coeficientes 

superiores ou inferiores aos de outro, para todas as variáveis explicativas; os 

coeficientes dos segmentos 2 e 3 são calculados através de (4.1) (elemento a elemento) 

e (4.2), respectivamente. 

2 1 ,  , ,i i B M E+
−= + =β β S δ        (4.1) 

3 1 ,  , ,i i B M E+
−= − =β β S δ        (4.2) 

Em relação ao factor 5 (F5) - número de consumidores - este possui 2 níveis, sendo 

seleccionados 100 e 300 consumidores; relativamente ao factor 6 – número de 

observações por consumidor são seleccionadas 5 ou 10 replicações. Deste modo, são 

gerados quatro cenários para a dimensão das amostras: 500, 1000, 1500 e 3000; estas 

opções aproximam-se da dimensão das amostras usadas nos estudos revistos, em que, 

por exemplo, a dimensão máxima observada foi de 2740 observações (outras amostras 

possuem dimensões de 1509 e 1040 observações). Deste modo, mantiveram-se as 

opções do estudo de Andrews e Currim (2003b), por se aproximarem da dimensão das 

amostras nos diversos estudos revistos. 

 Quanto à variação não explicada, consideram-se dois cenários: 20% ( 2 80%R = ) e 60% 

( 2 40%R = ); note-se que este é, dos factores experimentais seleccionados, aquele para o 

qual há menos informação disponível nas aplicações empíricas revistas. Estes dois 

cenários, definidos para o factor 7 (F7), são introduzidos no cálculo dos valores da 

variável dependente. Depois de serem gerados os valores para as variáveis explicativas 

(de acordo com os factores 2 e 3) e os valores para os coeficientes de regressão (factor 

4), calcula-se o valor de nk nk nsU = X β , 1,...,n N= , 1,...,k K=  (em que N e K 

representam, respectivamente, a dimensão da amostra e o número de observações por 

consumidor). De seguida, a percentagem da variância do erro ‘Percentage Error 

variance’  (PEV) é obtida (Wittink e Cattin, 1981; Vriens et al., 1996) a partir de: 
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máximo de 10, pretendendo reflectir estudos de carácter exploratório ou de análise 

conjunta; 6 variáveis explicativas correspondem a uma solução intermédia.  

Quanto ao factor 3 (F3), que define a tipologia das variáveis explicativas, consideram-se 

três cenários: variáveis binárias (cenário comum em modelos de análise conjunta), 

variáveis métricas e variáveis mistas (binárias e métricas); nos estudos de simulação 

revistos no Capítulo 3 apenas são consideradas soluções com variáveis métricas 

(Hawkins, 1999; Hawkins et al., 2001) e variáveis binárias ou métricas (Andrews e 

Currim, 2003b). No entanto, a partir da análise da Tabela 4.2. constata-se que a inclusão 

simultânea de variáveis explicativas binárias e métricas constitui um cenário relevante 

nos estudos de mercado (Jedidi et al., 1996; Bowman et al., 2004), ainda não explorado 

nos estudos de simulação anteriores.  

No cenário em que se consideram variáveis explicativas de natureza mista, cujo número 

é definido no factor 2 (F2), metade são binárias e metade são contínuas. Os valores das 

variáveis explicativas contínuas são gerados a partir de uma distribuição normal padrão; 

os valores das variáveis explicativas discretas são valores binários, obtidos pela 

dicotomização dos valores de uma variável aleatória normal padrão (valores superiores 

e valores inferiores a 0). 

Na geração dos coeficientes das variáveis explicativas para cada grupo são considerados 

três graus de separação (factor 4 – F4): pequena (0,5), média (1,0) e elevada (1,5); a 

geração dos vectores de coeficientes, ( )s spβ=β , 1,...,s S= , relativos aos S segmentos, 

segue a metodologia proposta por Andrews e Currim (2003b): numa primeira etapa é 

gerado aleatoriamente, a partir de uma distribuição uniforme, o vector de parâmetros 1β  

para o primeiro segmento no intervalo [ ]1,5;1,5− ; de seguida gera-se um vector de 

separações δ , com média 0,5, 1,0 e 1,5 (e desvio padrão igual a 10% da média, i.e., 

0,05, 0,1 e 0,15, respectivamente) e um vector de sinais, +
−S , positivos (1) e negativos (-

1), para δ ; denota-se o vector de separações de dimensão baixa (0,5) por Bδ . O vector 

de separações de dimensão média (1,0) por Mδ  e o vector de separações de dimensão 

elevada (1,5) por Eδ ; o vector de sinais δ  é obtido a partir da dicotomização dos 
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O ‘design com 5 grupos’ e os ‘designs do grupo satélite’ propõem-se avaliar a 

‘robustez’ dos resultados obtidos para o ‘design principal’ em dois cenários distintos: 

quando se aumenta o número de segmentos de mercado e na identificação de nichos de 

mercado que possuem as características de reduzida dimensão e grau de separação 

variável em relação a um grupo de maior dimensão, em soluções em que coexistem 

grupos bem separados, respectivamente. Dada a natureza complementar destes dois 

designs, apenas se consideram em cada simulação 200 amostras. 

Nos pontos seguintes descreve-se em detalhe cada um destes designs, que totalizam 17, 

um ‘design principal’, 2 ‘designs com 5 grupos’ e 14 ‘designs do grupo satélite’. 

Referem-se ainda as opções em termos de níveis para os factores e a sua forma de 

implementação computacional. A geração de amostras simuladas foi efectuada no 

Programa Gauss 6.0.  

4.2 ‘Design Principal’ 

Relativamente ao ‘design principal’ optou-se por um design factorial completo (‘full 

factorial design’) para a comparação das taxas de sucesso dos vários critérios em 

diferentes cenários experimentais. Dado que neste tipo de design se consideram todas as 

combinações possíveis de factores e níveis, é possível avaliar não só o desempenho 

global de cada critério, como também a sua taxa de sucesso em diferentes cenários 

experimentais. 

No ‘design principal’, consideram-se dois níveis para o factor número de segmentos 

(F1), correspondendo a soluções com 2 e 3 grupos; a justificação para esta escolha 

decorre da observação, a partir da Tabela 4.2., que se trata do número de segmentos 

mais frequentemente usado nas aplicações revistas; adicionalmente, estes dois cenários 

são igualmente muito estudados nos estudos de comparação das medidas (Hawkins, 

1999; Hawkins et al. 2001; Andrews e Currim, 2003a,b; Cutler e Windham, 1994; 

Biernacki e Govaert, 1997).  

O factor 2 (F2) define o número de variáveis explicativas; consideram-se 3 níveis, 

correspondendo a 2, 6 ou 10 variáveis explicativas; nos estudos revistos o número 

mínimo de variáveis explicativas considerado foi de 2; seleccionou-se um número 
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combinados (Cox e Reid, 2000; Montgomery, 2005), resultado num total de 2592 

combinações possíveis. Adicionalmente, considera-se um total de três replicações por 

célula. Deste modo, será possível avaliar o impacto de cada um dos factores e seus 

níveis na taxa de sucesso de cada critério.  

Tabela 4.2. Características das aplicações de modelos mistura de regressão para 

variáveis normais 

Referência Nº 
indivíduos 

Nº obs/ 
indivíduo 

Nº 
grupos R2 Nº var. 

explicativas 

Natureza  
var. 

explicativas 

Grau de 
separação 

média entre as 
componentes 

Dimensão 
do 

segmento 
de menor 
dimensão 

DeSarbo e 
Cron (1988) 

129 
empresas - 2 0,7 8 Métrica 

0,116;0,451;0,3
63;0,207;0,056;
0,175;0,181;0,1

47 

48,9% 

Ramaswamy, 
DeSarbo, 

Reibstein e 
Robinson 

(1993) 

548 5 anos 4  6 Métrica 
0,272;0,645;0,0
05;0,069;0,361;

0,349 
07,8% 

3 - 0,002;0,09 7% 
3 - 0,005;0,076 21% 

Helsen, Jedidi 
e DeSarbo 

(1993) 
12 países 14 anos 

2 - 
2 Métrica 

0,011;0,364 29% 

1509 - - 2 Métrica 0,169;0,315 DeSarbo, 
Jedidi, e Sinha 

(2001)** 
1509 - 

3 

3 
- 8 Métrica 

0,221;0,103;0,0
91;0,069;0,036;

0,035;0,125 

22,8% 
 

- - 9 5 Métricas; 4 
Binárias 

0,427;0,041;0,0
21;0,127;0,146;
0,043;0,052;0,0

42;0,033 

Jedidi, 
Ramaswamy,  

DeSarbo e 
Wedel 

(1996)** 

2404 

- 

3 

- 9 5 Métricas; 4 
Binárias 

0,103;0,084;0,0
5;0,271;0,107;0
,095;0,042;0,19

1;0,065 

15% 

- 3 - - 15% 
- 3 - - 21% 
- 3 - - 12% 

Bowman, 
Heilman e 

Seetharaman 
(2004) 

1040 

- 3 - 

15 

 

9 binárias; 6 
métricas 

- 6% 
DeDarbo, 

Wedel, Vriens 
e Ramaswamy 

(1992)* 

48 16 4 - 7 Binárias 
0,860;0,725;0,8
88;2.08;2.043;2

.188;0,707 
12% 

Wedel e 
DeSarbo 
(1994)* 

 30 3 0,29 
 11 Binárias  21% 

Wedel e 
DeSarbo 
(1995)* 

41 32 2  5 Binárias 0,31;0,12;0,13;
0,49;0,54 49% 

* análise conjunta;** modelo de equações simultâneas 
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grande dimensão (2740), dimensão média (entre 1040 e 1509) e dimensão reduzida 

(768). Em relação à variação explicada, este é o indicador para o qual existe menor 

informação disponível: no estudo de DeSarbo e Cron (1988) é apresentado um 

coeficiente de determinação (R2) de 70% e no estudo de Wedel e DeSarbo (1994) de 

29%. Relativamente à escala de medida das variáveis explicativas, identificam-se 

soluções para variáveis métricas, variáveis binárias e variáveis mistas (binárias e 

métricas). Em termos de variáveis explicativas observam-se modelos variados, com um 

mínimo de 2 variáveis e um máximo de 15. Quanto à dimensão do segmento de menor 

dimensão, detectam-se cenários distintos: em duas aplicações, cujos resultados 

conduziram à identificação de dois grupos, estes possuem dimensões equitativas (49%); 

nas soluções com três segmentos o segmento de menor dimensão assumiu dimensões 

entre 6% (mínimo) e 23% (máximo); na solução com quatro grupos, o segmento de 

menor dimensão representa 7,8% numa solução e na outra 12%.   

A Tabela 4.2. sintetiza as características dos nove estudos, em termos de número de 

consumidores, número de observações por consumidor, número de grupos, coeficiente 

de determinação, número de variáveis explicativas, grau de separação entre as 

componentes e dimensão do segmento de menor dimensão. 

De seguida apresentam-se as opções em termos de factores e níveis nos designs 

experimentais incluídos neste trabalho. 

4.1.4 Tipologia dos Designs Experimentais 

Neste estudo incluem-se três blocos de designs experimentais, referidos como: o ‘design 

principal’, o ‘design com 5 grupos’ e os ‘designs do grupo satélite’.  

O ‘design principal’ inclui um conjunto de nove factores, o número de consumidores, o 

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

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

dimensão, o grau de separação entre as componentes, a variação não explicada e a 

distribuição dos erros aleatórios. A estes nove factores está associado um total de 22 

níveis; 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 
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Dados dois critérios com taxas de sucesso similares, prefere-se o sub-ajustamento ao 

sobre-ajustamento (Andrews e Currim 2003a,b, Cutler e Windham, 1994). Esta opção 

justifica-se através de dois argumentos empíricos apresentados na literatura: primeiro, 

resultados mostram que o sobre-ajustamento produz maior enviesamento na estimação 

dos parâmetros do que o sub-ajustamento (Andrews e Currim a,b); segundo, o sobre-

ajustamento tende a produzir segmentos de pequena dimensão com valores para os 

parâmetros instáveis (Andrews e Currim 2003a,b, Cutler e Windham, 1994). 

4.1.3 Factores e Níveis 

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 verdadeiro de segmentos (factor 1), o 

número de variáveis explicativas (factor 2), a escala de medida das variáveis 

explicativas (factor 3), a separação média entre os coeficientes dos segmentos (factor 4), 

o número de consumidores (factor 5), o número de observações por consumidor (factor 

6), a variação não explicada (factor 7), a dimensão mínima do segmento de menor 

dimensão (factor 8) e a distribuição dos erros aleatórios (factor 9).  

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,b), reflecte um conjunto de elementos que apresentam 

heterogeneidade nas aplicações práticas de segmentação de mercado. Deste modo, na 

escolha dos factores e respectivos níveis, recorreu-se a uma revisão das características 

das aplicações de modelos mistura de regressão para variáveis normais na literatura da 

segmentação de mercado.  

Nos nove estudos revistos, foram identificadas com maior frequência soluções de 

segmentação de mercado com três grupos, seguidas de soluções com dois e quatro 

grupos. A dimensão das amostras é igualmente variada, registando-se amostras de 



Capítulo 4. Desempenho de Critérios de Informação e de Classificação: Metodologia 

150 

Tabela 4.1. Critérios de informação e critérios de classificação (cont.) 

Critério da verosimilhança 

classificada 
CLC 2log 2LPL= − +  

Biernacki e 

Govaert (1997) 

Peso da evidência 

aproximado 
( )AWE -2 log 2 3 2 logcL k N= + +  

Banfied e Raftery 

(1993) 

Critério da verosimilhança 

completa integrada 
ICLBIC 2 log 2LP logL k N= − + +  

Biernacki e Celeux 

(1998) 

Critério da verosimilhança 

completa integrada com 

aproximação BIC 

ICOMPLBIC 2 log 2E logL k N= − + +  Dias (204) 

Índices Difusos 

Coeficiente de partição 2

1 1
PC

N S

nsn s
p N

= =
= ∑ ∑  Bezdek (1981) 

Entropia da partição 
1 1

PE log
N S

ns nsn s
p p N

= =
= ⎡ ⎤⎣ ⎦∑ ∑  Bezdek (1981) 

Entropia da partição 

normalizada 
[ ]NPE PE 1 S N= −  Bezdek (1981) 

Índice não difuso ( )[ ]2

1
1

NFI 1
S

N

nsn
s

N SS p N
=

=

= −−
⎡ ⎤⎛ ⎞
⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∑ ∑

 

Roubens (1978) 

Tendência não sobreposta 

mínima 
( ){ }10

1
MIN max loght s

s S
T

≤ ≤
= −  Rivera, Zapata e 

Carazo. (1990) 

 

Tendência não sobreposta 

média 
( )101

MEAN logS

ht ss
T S

=
= −∑  

Rivera Zapata e 

Carazo (1990) 

 

4.1.2 Indicadores de Desempenho 

Na comparação do desempenho de cada critério (a nível global e em relação a cada 

factor e respectivos níveis) são utilizados três indicadores, a referir: 

1. Taxa de sucesso, i.e., a percentagem do conjunto de dados em que o critério 

identifica o número correcto de segmentos; 

2. Taxa de sub-ajustamento, i.e., a percentagem do conjunto de dados em que o 

critério identifica um número de segmentos inferior ao número correcto; 

3. Taxa de sobre-ajustamento, i.e., a percentagem do conjunto de dados em que o 

critério identifica um número de segmentos superior ao número correcto. 
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Tabela 4.1. Critérios de informação e critérios de classificação 
 Critério Descrição Referência 

Estimadores da distância de Kullback-Leibler 

Critério de Akaike AIC 2 log 2L k= − +  Akaike (1973) 

Critério AIC para amostras 

de pequena dimensão 
( )

cAIC AIC 2
2 1

1
k

k k

N k
= + +

+

− −
 

Sugiura (1978) 

Hurvich e Tsai 

(1989, 1995) 

Critério AIC modificado 3 3AIC 2 log 3L k= − +  Bozdogan (1994) 

Critério AIC modificado 4 4AIC 2 log 4L k= − +  Bozdogan (1994) 

Critério Bayesiano 

Criterio de informação 

Bayesiano 
BIC 2 log logL k N= − +  Schwarz (1978) 

Critérios Consistentes 

Critério AIC consistente ( )[ ]CAIC 2log log 1L k N= − + +  Bozdogan (1987) 

Critério AIC consistente 

com informação de Fisher 
CAICF=AIC log logk N+ + F  Bozdogan (1987) 

Critério da complexidade da 

informação 
( )1

1
F

ICOMP 2log log log
tr

L k
k

−
−

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

= − + − F
 

Bozdogan (1994) 

Critério de Hannan –Quinn ( )HQ 2log 2 log logL k N= − +  
Hannan e Quinn 

(1979) 

MDL modificado 2 2MDL 2 log 2 logL k N= − +  
Liang, Jaszczak e 

Coleman (1992) 

MDL modificado 5 5MDL 2 log 5 logL k N= − +  
Liang Jaszczak e 

Coleman. (1992) 

Índices Probabilísticos 

Indicador de entropia 
1 1sE 1 log log

N S

ns nsn s
p p N S

= =
= − −⎡ ⎤⎣ ⎦∑ ∑  

DeSarbo et al. 

(1992) 

Logaritmo da Probabilidade 

da Partição 1 1
LP log

N S

ns nsn s
z p

= =
= −∑ ∑  Biernacki (1997) 

Critério de Entropia 
1 1

E log
N S

ns nsn s
p p

= =
= −∑ ∑  Biernacki (1997) 

Critério da Entropia 

Normalizada 
( )

( )

( ) ( )
1

1

E
NEC

log log
s

sL L
=

−
 

Celeux e 

Soromenho (1996) 
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Critério de Classificação CL 2 log 2EL= − +  
Biernacki e 

Govaert (1997) 
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Neste capítulo apresenta-se a metodologia seguida na dissertação para resolver o 

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

variáveis normais.  

4.1 Opções Metodológicas 

Nesta sessão apresentam-se as opções metodológicas utilizadas na comparação, através 

de dados experimentais, do desempenho de um conjunto de critérios seleccionados e 

concebidos ou utilizados para selecção do número adequado de segmentos (Capítulo 3), 

em modelos mistura de regressão com variável dependente normal (Capítulo 2). Na 

concepção do design experimental são consideradas quatro decisões, a referir: 

• selecção do conjunto de critérios a comparar na selecção do número de grupos;  

• opção sobre os indicadores de avaliação do desempenho dos critérios; 

•  opção sobre as condições experimentais manipuladas nos designs experimentais 

(factores experimentais) e escolha dos seus níveis; este conjunto de opções 

inspira-se nas características presentes nos estudos de segmentação de mercado 

divulgados e nos estudos de simulação anteriormente publicados na literatura do 

Marketing, pretendendo reflectir cenários experimentais relevantes num estudo 

de segmentação de mercado; 

• escolha da tipologia dos designs experimentais. 

4.1.1 Critérios em Comparação 

Os critérios em comparação nos designs experimentais são apresentados na Tabela que 

se segue (Tabela 4.1.); incluem, como já foi referido, os critérios classificados nos 

grupos critérios de informação e critérios de classificação. Os critérios de informação 

encontram-se subdivididos em estimadores da distância de K-L, critérios bayesianos e 

critérios consistentes. Os critérios de classificação reúnem os indicadores 

probabilísticos e os indicadores difusos. 
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sucesso. Em síntese, a avaliação do desempenho de vários critérios na determinação do 

número de grupos é efectuada neste trabalho com recurso a uma experiência, recorrendo 

à simulação.  

Uma das vantagens do uso de uma metodologia baseada em designs experimentais é 

permitir avaliar o impacto de um conjunto de condições experimentais na taxa de 

sucesso dos critérios. As condições experimentais usadas pretendem aproximar-se das 

características presentes em estudos de segmentação de mercado.  

Foram apenas identificados dois estudos de referência de comparação do desempenho 

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

Andrews e Currim (2003b), divulgado na literatura de 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, deste modo, um grande número de critérios cuja avaliação de desempenho 

ainda não foi explorada.  

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 da mistura e o número de componentes. O estudo de Andrews e Currim 

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

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

número de consumidores, o número de observações por consumidor, a variação não 

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 e com relevância em aplicações 

de segmentação de mercado, nomeadamente: 

• o impacto na taxa de sucesso dos critérios de erros de especificação do modelo 

relativamente à distribuição dos termos aleatórios; 

• a influência da existência de nichos de mercado. 
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CAPÍTULO 4 DESEMPENHO DE CRITÉRIOS DE INFORMAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO: 

METODOLOGIA 

Apesar da frequente utilização dos modelos mistura de regressão na segmentação de 

mercado, demonstrada pelo grande número de publicações divulgadas na literatura do 

Marketing e da implementação destes modelos em programas comerciais de estudos de 

mercado, a problemática da selecção do número adequado de segmentos continua, 

segundo vários autores, quer da literatura Estatística, quer da literatura do Marketing, 

em aberto. De facto, a problemática da selecção do número de componentes num 

modelo mistura (i.e. de segmentos de mercado numa aplicação de Marketing) tem 

merecido atenção na literatura Estatística, tendo-se assistido ao desenvolvimento de um 

grande número de medidas, revistas no Capítulo 3. Note-se que as medidas 

frequentemente utilizadas em estudos de segmentação de mercado (de acordo com a 

Tabela 3.6. os critérios AIC, CAIC e BIC), foram inicialmente desenvolvidas na 

literatura Estatística e apenas depois introduzidas no campo do Marketing. Deste modo, 

revela-se necessário comparar o desempenho dos critérios divulgados recentemente na 

literatura Estatística com os critérios usados com frequência (AIC, CAIC e BIC), e 

avaliar a pertinência da sua ‘importação’ no fornecimento de pistas sobre o número 

adequado de segmentos de mercado. 

No entanto, como se considerou no Capítulo 3, não é possível, com base na análise de 

uma amostra, saber qual é o verdadeiro número de segmentos de mercado. Para se 

avaliar o desempenho comparado de um conjunto de critérios que podem ser usados na 

selecção do número de grupos, pode fazer-se recurso da metodologia da simulação. De 

outro modo, são gerados dados simulados pressupondo um determinado número de 

grupos. De seguida, a partir da amostra simulada, estimam-se modelos mistura de 

regressão para diferentes cenários relativamente ao número de segmentos, e calcula-se o 

valor assumido pelos diferentes critérios. Por fim, identifica-se o número de segmentos 

que optimiza (i.e., maximiza ou minimiza, consoante o caso) cada critério. Desta forma 

é possível avaliar o número de amostras simuladas em que os vários critérios recuperam 

o verdadeiro número de componentes, i.e., calcular a sua taxa de desempenho ou de 


