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Tabela 5.88. Ranking de critérios nos designs do grupo satélite 

1.º 2.º 3.º

GS/3/1/E/N AIC3

AWE, ICLBIC, 
ICOMPLBIC, MDL2, AIC4, 

BIC, CAIC, HQ
MDL5

GS/3/1/M/N ICLBIC, BIC, HQ, AIC4
ICOMPLBIC, CAIC, 

ICOMP
MDL2, AIC3

GS/3/1/B/N CL AIC3, AIC, AICc AIC4

B/2/0/-/N
AIC4, BIC, CAIC, CAICF, MDL2, 
MDL5, HQ, E, LP, AWE, ICLBIC, 

ICOMPLBIC
AIC3 MEANht

GS/5/2/E/N  HQ, AIC3 AIC4 AIC 

GS/5/2/M/N AIC3, AIC, AICc AIC4, HQ CLC

B/3/0/-/N
AIC4, BIC, CAIC, CAICF, MDL2, 

MDL5, HQ, AWE, ICLBIC, 
ICOMPLBIC

AIC3 CLC

GS/3/1/E/U
AWE, ICLBIC, ICOMPLBIC, BIC, 

CAIC, MDL2
AIC4 e HQ AIC3, MDL5

GS/3/1/M/U
ICOMPLBIC, ICLBIC, CAIC, BIC, 

AIC4,  HQ CAICF, AIC3 MDL2

GS/3/1/B/U NFI, AIC3 AICc, AIC+F4 PE, CLC,  ICOMP

B/2/0/-/U
BIC, CAIC, MDL2, MDL5, AWE, 

ICLBIC, ICOMPLBIC
HQ, AIC4, E, CAICF LP

GS/5/2/E/U CAIC, BIC, AIC3 AIC4, HQ MDL2

GS/5/2/M/U CAIC, HQ, AIC4, AIC3, AICc, AIC BIC, CLC, CL ICLBIC, ICOMP

B/3/0/-/U
AIC4, BIC, CAIC, CAICF, MDL2, 

MDL5, HQ, AWE, ICLBIC, 
ICOMPLBIC

AIC3 ICOMP

Design
Ranking
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Em termos gerais, foi possível concluir que, quanto menor o grau de separação entre o 

grupo principal e o grupo satélite, mais difícil é a sua recuperação por parte dos vários 

critérios, traduzindo-se numa redução da respectiva taxa de sucesso. Este resultado é 

consistente e reforça os resultados obtidos para o ‘design principal’, em que se concluiu 

que as taxas de sucesso eram fortemente influenciadas pelo factor 4 - grau de separação 

entre os coeficientes dos segmentos, existindo uma relação positiva entre graus de 

separação e taxa de sucesso dos critérios; não obstante, note-se ainda que nos designs do 

grupo satélite GS/3/1/M/N, GS/3/1/B/N, GS/5/2/M/N, GS/3/1/M/U, GS/3/1/B/U, 

GS/5/2/M/U, se consideraram grupos com diferentes graus de separação, condição 

experimental não considerada em estudos anteriores. 

Adicionalmente verificou-se, pela comparação dos ‘designs do grupo satélite’ com os 

respectivos ‘designs benchmarking’ que, tal como esperado, a adição do grupo satélite 

diminui a taxa de sucesso de todos os critérios. 

Em termos de ranking, tal como no ‘design principal’, nos ‘designs do grupo satélite’ 

não é possível a identificação de um critério que registe o melhor desempenho em todos 

os cenários (Tabela 5.88). 

Nos ‘designs benchmarking’ B/2/0/-/N e B/2/0/-/U um grande número de critérios 

recuperou os dois grupos na quase totalidade das amostras e nos designs B/3/0/-/N e 

B/3/0/-/U. 

Apesar de nestes designs se considerarem grupos de dimensões iguais e bem separados, 

os critérios AIC, AICc e ICOMP tendem a sobreestimar o número de grupos. 

Quanto à estrutura dos erros (factor 9), conclui-se que, em termos gerais, tanto no 

‘design principal’ como nos ‘designs com cinco grupos’ e ‘designs do grupo satélite’ se 

verifica que as taxas de sucesso são ligeiramente superiores na presença de erros 

normais relativamente a erros uniformes. Não obstante a magnitude da diferença é 

inferior ao esperado. No design principal verificou-se que a taxa de sucesso apenas é 

superior de forma estatisticamente significativa na presença de erros normais 

relativamente a erros uniformes para os critérios AIC, AICc, ICOMP, Es, LP, CL e PC. 
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resultados dos ‘design principal’ e ‘designs com 5 grupos’ não são directamente 

comparáveis.  

No ‘design com 5 grupos’ e erros normais, os critérios que registaram as melhores taxas 

de sucesso foram os critérios HQ (71%), AIC4, BIC, CAIC (70%), AIC3, ICLBIC e 

ICOMPLBIC (69%). No ‘design com 5 grupos’ e erros uniformes os critérios com as 

maiores taxas de sucesso foram os critérios HQ, AIC3 e AIC4 (57%), seguindo-se dos 

critérios BIC, CAIC, ICOMP, MDL2, ICLBIC e ICOMPLBIC (56%) e do critério AIC 

(55%).  

Este resultado é particularmente interessante, por dois motivos: 

• No conjunto de critérios com o melhor desempenho aparecem igualmente os 

critérios consistentes BIC, CAIC, MDL2 e ICOMP; 

• Apesar os critérios de classificação ICLBIC e ICOMPLBIC registarem uma 

redução significativa na taxa de sucesso quando se consideram 2 grupos 

relativamente a 3, o que poderia indiciar que seriam critérios recomendados 

apenas para cenários em que existem apenas 2 segmentos, registam taxas de 

sucesso igualmente elevadas no ‘design com 5 grupos’.2 

Os 10 ‘designs do grupo satélite’ e os 4 ‘designs benchmarking’ correspondentes 

permitiram avaliar o desempenho dos 26 critérios quando se consideram segmentos de 

pequena dimensão, frequentes em estudos de segmentação de mercado. Como já foi 

referido, neste conjunto de designs analisou-se o caso específico de existência de um 

(ou dois) grupo(s) de pequena dimensão, com um grau de separação variável (alto, 

médio ou baixo) em relação a um grupo de maior dimensão (a que designou por grupo 

principal), em soluções em que coexistem grupos de maior dimensão bem separados 

(i.e, o grupo principal e o grupo independente).  

                                                 

2 Não obstante, como já foi referido, o ‘design principal’ e os ‘designs com 5 grupos’ não são 

directamente comparáveis. 
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Os critérios que ocupam com maior frequência um dos três primeiros lugares no 

ranking em termos de taxa de sucesso por condição experimental são os critérios AIC3 e 

ICLBIC, seguidos dos critérios HQ, ICOMPLBIC e AIC4 e, por fim, os critérios 

ICOMP, AICc e AIC. 

É interessante notar que os critérios com os melhores desempenhos no ‘design 

principal’ são não só critérios de informação mas também critérios de classificação, 

destacando-se o desempenho do critério ICLBIC. Este resultado está de acordo com o 

previsto por Hawkins, nomeadamente que “augmented complete log likelihood 

functions may be the next generation of measures for investigation” (Hawkins, 1999: 

70). 

Com o propósito de avaliação da influência de cada factor/nível experimental na taxa de 

sucesso dos critérios foram estimados 26 modelos logit, considerando uma variável 

dependente binária que assume o valor 1 caso o critério em análise recupere o 

verdadeiro número de segmentos e 0, caso contrário, e nove variáveis explicativas, 

também binárias, indicado a presença ou ausência de cada condição experimental. 

Em termos gerais observou-se que os critérios registam uma maior taxa de sucesso na 

presença de 2 segmentos relativamente a 3, 2 e 6 variáveis explicativas relativamente a 

10, variáveis explicativas de natureza não métrica relativamente a mista, variação não 

explicada de 20% relativamente a 60% e de erros normais relativamente a erros 

uniformes. A taxa de sucesso dos vários critérios é inferior, em geral, quando se 

consideram variáveis explicativas de natureza métrica relativamente a mista, grau de 

separação baixo e médio relativamente a elevado, dimensão do segmento de menor 

dimensão entre 5-10% e 10-20% relativamente a 20-30% (Tabela 5.28). 

De seguida, e dado que se concluiu que a taxa de sucesso dos vários critérios se altera 

de forma significativa com 2 e 3 segmentos (como já se referiu os critérios de 

classificação registam, em termos relativos, o melhor desempenho para 2 grupos e os 

critérios de informação para 3 grupos), foram estudados dois designs complementares, 

com o objectivo de avaliar a robustez das medidas quando se consideram mais grupos 

(5). Estes dois designs foram designados por ‘designs de 5 grupos’ e consideram uma 

estrutura de erros normais e de erros uniformes. Não obstante, como é óbvio, os 
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ou 10); escala de medida das variáveis explicativas (métrica, não métrica ou mista); 

separação média entre os coeficientes dos segmentos (baixa – 0,5, média – 1,0 ou 

elevada – 1,5); número de indivíduos (100 ou 300); número de observações por 

indivíduo (5 ou 10); variação não explicada (20% ou 60%); dimensão do segmento de 

menor dimensão (5-10%, 10-20% ou 20-30%); distribuição de probabilidade dos erros 

(normal ou uniforme). 

Em termos globais, os cinco critérios com a maior taxa de sucesso no ‘design principal’ 

foram os critérios AIC3 (71%), ICLBIC (70%), HQ (69%), AIC4 (68%) e ICOMPLBIC 

(68%). O critério AIC3 registou uma taxa de sobre-ajustamento de 6%, o critério 

ICLBIC de 2% e os critérios HQ, AIC4 e ICOMPLBIC de 3% (vide Tabela 5.1.). 

Os critérios de informação AIC, AICc e ICOMP registaram uma tendência para a sobre-

estimação do número de segmentos. Outros critérios de informação registaram taxas 

elevadas de sub-ajustamento, tais como os critérios consistentes MDL5, MDL2, CAICF, 

CAIC e BIC. Também grande parte dos critérios de classificação registou uma 

tendência para a sub-estimação do número de segmentos.  

De forma inversa, grande parte dos critérios de classificação (Es, E, LP, AWE, NEC, 

ICL, ICLBIC; ICOMPLBIC, PC, PE, NPE, NFI e MEANht) registaram elevadas taxas 

de sub-ajustamento. 

Quando se analisam os resultados por condição experimental, conclui-se que não é 

possível identificar um critério que registe a maior taxa de sucesso em todas as 

condições experimentais (vide Tabela 5.20.). Em alternativa, os melhores desempenhos 

por condição experimental são partilhados, em termos gerais, pelos cinco critérios que 

registaram as melhores taxas de desempeno global (AIC3, ICLBIC, HQ, AIC4 e 

ICOMPLBIC). Não obstante, o critério AWE registou a melhor taxa de sucesso quando 

se consideram 2 segmentos, exibindo uma tendência para a sub-estimação do número de 

grupos nos restantes casos, os critérios AIC, AICc e ICOMP como já foi referido 

apresentaram o melhor desempenho no cenário em que se consideram 3 grupos e os 

critérios AIC e AICc igualmente ocupam o primeiro lugar no ranking para uma variação 

não explicada de 40%. 
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Tabela 5.87. Diferença na taxa de sucesso dos critérios nos designs B/3/0/-/N e 

B/3/0/-/U 

Critério Dif. tx de 
sucesso Critério Dif. tx de 

sucesso

AIC 3% Es -36%

AIC3 6% E 29%

AIC4 1% LP 35%

AICc 1% AWE 1%

BIC 1% NEC 7%

CAIC 1% CL 13%

CAICF 1% CLC 8%

ICOMP -4% ICLBIC 1%

MDL2 1% ICOMPLBIC 1%

MDL5 1% PC -2%

HQ 1% PE -1%

NPE -1%

NFI -3%

MEANht -5%

MINht 20%
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5.4 Síntese Conclusiva 

No presente capítulo efectuou-se a comparação do desempenho de um conjunto de 26 

critérios de informação e de classificação na selecção do número de grupos quando são 

utilizados, em problemas de segmentação de mercado, modelos mistura de regressão 

para variáveis normais. 

O primeiro design analisado, a que se designou por ‘design principal’ é um design 

factorial completo, em que se manipularam 9 factores, correspondendo a um total de 22 

níveis, a referir: número de segmentos (2 ou 3); número de variáveis explicativas (2, 6 
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terceiro lugar foi ocupado pelos critérios CLC e ICOMP, respectivamente. O quarto 

lugar foi ocupado pelos critérios ICOMP e CLC, respectivamente. O quinto lugar foi 

ocupado pelos critérios LP e Es nos dois designs, respectivamente. 

Tabela 5.86. Ranking de critérios nos designs B/3/0/-/N e B/3/0/-/U 

Ranking B/3/0/-/N B/3/0/-/U

 1º
AIC4, BIC, CAIC, CAICF, MDL2, MDL5, 

HQ, AWE, ICLBIC, ICOMPLBIC
AIC4, BIC, CAIC, CAICF, MDL2, MDL5, 

HQ, AWE,  ICLBIC, ICOMPLBIC

 2º AIC3 AIC3

 3º CLC ICOMP

 4º ICOMP CLC

 5º LP Es

 

No conjunto dos critérios de informação, as menores diminuições na taxa de sucesso 

(Tabela 5.85) ocorreram para os critérios AIC3 (6 p.p.) e AIC (3 p.p.). Curiosamente, o 

critério ICOMP aumentou a sua taxa de sucesso no cenário de erros uniformes 

(diferença de 4 p.p.).  

Relativamente aos critérios de classificação, os critérios mais afectados no seu 

desempenho na presença de erros uniformes foram os critérios LP (35 p.p.), E (29 p.p.), 

MINht (20 p.p.) e CL (13 p.p.). À semelhança do que ocorreu nos critérios de 

informação, também alguns critérios de classificação aumentaram o seu desempenho no 

cenário de erros uniformes, tais como os critérios Es (36 p.p.), MEANht (5 p.p.), NFI (3 

p.p.), PC (2 p.p.) e PE e NPE (1 p.p.). 
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Tabela 5.85. Diferença na taxa de sucesso dos critérios nos designs GS/5/2/M/N e 

GS/5/2/M/U 

Critério Dif. tx de 
sucesso Critério Dif. tx de 

sucesso

AIC 10% Es 6%

AIC3 10% E 1%

AIC4 6% LP 1%

AICc 10% AWE 2%

BIC 3% NEC 2%

CAIC -1% CL 3%

CAICF 10% CLC 6%

ICOMP 5% ICLBIC 1%

MDL2 2% ICOMPLBIC 3%

MDL5 1% PC 2%

HQ 6% PE 1%

NPE 1%

NFI -2%

MEANht 3%

MINht -7%
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5.3.29 Comparação dos ‘Designs Benchmarking 2’ B/3/0/-/N e GS/3/0/-/U 

Nos ‘designs benchmarking 2’ B/3/0/-/N e GS/3/0/-/U os critérios registam, em geral, 

elevadas taxas de sucesso na recuperação dos três grupos com grau de separação 

elevado e de igual dimensão. Enquanto que no cenário em que se consideram erros 

normais a taxa máxima de sucesso é de 100%, no cenário com erros uniformes essa taxa 

é de 99%.  

Os critérios com os melhores desempenhos nestes dois designs são critérios de 

informação e critérios de classificação probabilísticos, a referir: AIC4, BIC, CAIC, 

MDL2, MDL5, HQ, AWE, ICLBIC, ICOMPLBIC, CLC, AIC3 e ICOMP (Tabela 5.86.). 

O segundo lugar no ranking foi ocupado em ambos os designs pelo critério AIC3. O 
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Tabela 5.84. Ranking de critérios nos designs GS/5/2/M/N e GS/5/2/M/U 

Ranking GS/5/2/M/N GS/5/2/M/U

 1º AIC3, AIC, AICc CAIC, HQ, AIC4, AIC3, AICc, AIC

 2º AIC4, HQ BIC, CLC, CL

 3º CLC ICLBIC, ICOMP

 4º CL, BIC ICOMPLBIC

 5º ICOMP CAICF
 

Os critérios que registaram as maiores diminuições na taxa de sucesso entre os designs 

GS/5/2/M/N e GS/5/2/M/U foram os critérios AIC, AIC3, AICc e CAICF (10 p.p.) e 

AIC4, HQ, Es e CLC (6 p.p.).  

Os critérios de informação em que se verificaram as menores variações na taxa de 

sucesso foram os critérios MDL5 (1 p.p.) e MDL2 (2 p.p.). 

Os critérios de classificação em que se registaram as menores variações na taxa de 

sucesso foram os critérios E, LP, ICLBIC, PE e NPE (diferença de 1 p.p.) e os critérios 

AWE, NEC e PC (2 p.p.). 

No contexto dos critérios de informação observa-se que o critério BIC registou uma 

taxa de sucesso superior no cenário de erros uniformes relativamente a erros normais 

(diferença de 1 p.p.); o mesmo ocorreu para os critérios de classificação NFI (diferença 

de 2 p.p.) e MINht (diferença de 7 p.p.).  
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Tabela 5.83. Diferenças na taxa de sucesso nos designs GS/5/2/E/N e GS/5/2/E/U 

Critério Dif. tx de 
sucesso Critério Dif. tx de 

sucesso

AIC 7% Es 2%

AIC3 6% E 2%

AIC4 6% LP 0%

AICc 7% AWE 1%

BIC 1% NEC 0%

CAIC 0% CL 1%

CAICF 4% CLC 1%

ICOMP 6% ICLBIC 1%

MDL2 0% ICOMPLBIC 1%

MDL5 1% PC 0%

HQ 7% PE 1%

NPE 2%

NFI 0%

MEANht 0%

MINht -2%

C
R

IT
ÉR

IO
S 

D
E 

IN
FO

R
M

A
Ç

Ã
O

C
R

IT
ÉR

IO
S 

D
E 

C
LA

SS
IF

IC
A

Ç
Ã

O

 

 

5.3.28 Comparação dos ‘Designs do Grupo Satélite 2’ GS/5/2/M/N e GS/5/2/M/U 

Os critérios AIC3, AIC e AICc registaram as melhores taxas de desempenho nos designs 

GS/5/2/M/N e GS/5/2/M/U. De facto, o primeiro lugar no ranking foi ocupado por estes 

três critérios do design GS/5/2/M/N e pelos critérios CAIC, HQ, AIC4, AIC3, AICc e 

AIC no design GS/5/2/M/U. O segundo lugar foi ocupado pelos critérios AIC4 e HQ e 

BIC, CLC e CL nos dois designs, respectivamente. O terceiro lugar foi ocupado pelos 

critérios CLC e ICLBIC e ICOMP, respectivamente. O quarto lugar foi ocupado pelos 

critérios CL e BIC e ICOMPLBIC nos dois designs e o quinto lugar pelos critérios 

ICOMP e CAICF nos dois designs, respectivamente (Tabela 5.84.). 
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ICLBIC; respectivamente. O quinto lugar foi ocupado pelos critérios CAIC e AWE, 

ICOMPLBIC, ICOMP e AIC nos dois designs, respectivamente.  

Tabela 5.82. Ranking de critérios nos designs GS/5/2/E/N e GS/5/2/E/U 

Ranking GS/5/2/E/N GS/5/2/E/U

 1º  HQ, AIC3 CAIC, BIC, AIC3

 2º AIC4 AIC4, HQ

 3º AIC MDL2

 4º AICc, BIC, ICOMP ICLBIC

 5º CAIC AWE, ICOMPLBIC, ICOMP, AIC
 

 

Os critérios que registaram as maiores reduções na taxa de sucesso entre os dois designs 

foram os critérios AIC, AICc e HQ (7 p.p.) e AIC3, AIC4 e ICOMP (6 p.p.).   

Os critérios de informação com as menores reduções na taxa de sucesso foram os 

critérios CAIC e MDL2 (0 p.p.), BIC e MDL5 (1 p.p.); os critérios de classificação que 

registaram as menores variações na taxa de sucesso entre os dois designs em análise 

foram os critérios LP, NEC, PC, NFI e MEANht (0 p.p.), AWE, CL, CLC, ICLBIC, 

ICOMPLBIC e PE (1 p.p.). 

O único critério nestes dois designs que registou uma taxa de sucesso superior no 

cenário com erros uniformes relativamente a erros normais foi o critério MINht. 
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Tabela 5.81. Diferença na taxa de sucesso dos critérios nos designs B/2/0/-/N e 

B/2/0/-/U 

Critério Dif. tx de 
sucesso Critério Dif. tx de 

sucesso

AIC 5% Es 5%

AIC3 4% E 1%

AIC4 1% LP 3%

AICc 3% AWE 0%

BIC 0% NEC -4%

CAIC 0% CL 12%

CAICF 1% CLC 19%

ICOMP -2% ICLBIC 0%

MDL2 0% ICOMPLBIC 0%

MDL5 0% PC 3%

HQ 1% PE 3%

NPE 2%

NFI 5%

MEANht 2%

MINht 13%
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5.3.27 Comparação dos ‘Designs do Grupo Satélite 2’ GS/5/2/E/N e GS/5/2/E/U 

O critério AIC3 foi o único critério que registou a maior taxa de sucesso nos dois 

designs, GS/5/2/E/N e GS/5/2/E/U. De facto, os critérios com o melhor desempenho no 

design GS/5/2/E/N foram os critérios HQ e AIC3 e os critérios com o melhor 

desempenho no design GS/5/2/E/U foram os critérios AIC4 e HQ. O segundo lugar no 

ranking foi ocupado pelos critérios AIC4 e AIC4 e HQ nos dois designs, 

respectivamente. O terceiro lugar no ranking foi ocupado pelos critérios AIC e MDL2, 

respectivamente. O quarto lugar foi ocupado pelos critérios AICc, BIC e ICOMP e 
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respectivamente; o quinto lugar no ranking foi ocupado pelos critérios NEC e MEANht, 

nos dois designs, respectivamente (Tabela 5.80.). 

Tabela 5.80. Ranking de critérios nos designs B/2/0/-/N e B/2/0/-/U 

Ranking B/2/0/-/N B/2/0/-/U

 1º
AIC4, BIC, CAIC, CAICF, MDL2, MDL5, 
HQ, E, LP, AWE, ICLBIC, ICOMPLBIC

BIC, CAIC, MDL2, MDL5, AWE, 
ICLBIC, ICOMPLBIC

 2º AIC3 HQ, AIC4, E, CAICF

 3º MEANht LP

 4º Es, PC AIC3

 5º NEC MEANht

 

Os critérios que registaram a maior redução na taxa de sucesso no cenário de erros 

normais relativamente a erros uniformes foram os critérios CLC (19 p.p.), MINht (13 

p.p.) e CL (12 p.p.).  

Relativamente aos critérios de informação, observa-se que os critérios em que se 

verificou a maior redução na taxa de sucesso foram os critérios AIC (5 p.p.) e AIC3 (4 

p.p.). 

O critério ICOMP registou uma taxa de sucesso superior no cenário de erros uniformes 

relativamente a erros normais; com contexto dos critérios de classificação, o mesmo 

ocorreu para o critério NEC. 

Os critérios de informação que registaram as menores variações na taxa de sucesso nos 

dois designs em apreço foram os critérios BIC, CAIC, MDL2 e MDL5 (0 p.p.), AIC4, 

CAICF e HQ (1 p.p.). Os critérios de classificação que registaram as menores variações 

nas taxas de sucesso foram os critérios AWE, ICLBIC e ICOMPLBIC (0 p.p.) e E (1 

p.p.). 
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Tabela 5.79. Diferença na taxa de sucesso dos critérios nos designs GS/3/1/B/N e 

GS/3/1/B/U 

Critério Dif. tx de 
sucesso Critério Dif. tx de 

sucesso

AIC 2% Es -2%

AIC3 1% E 1%

AIC4 9% LP 0%

AICc 2% AWE 1%

BIC 6% NEC 6%

CAIC 0% CL 8%

CAICF 2% CLC 0%

ICOMP 2% ICLBIC 1%

MDL2 3% ICOMPLBIC 2%

MDL5 0% PC -1%

HQ 9% PE -10%

NPE -7%

NFI -5%

MEANht 4%

MINht 10%
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5.3.26 Comparação dos ‘Designs Benchmarking 1’ B/2/0/-/N e GS/2/0/-/U 

Os critérios com o melhor desempenho no design B/2/0/-/N foram os critérios AIC4, 

BIC, CAIC, CAICF, MDL2, MDL5, HQ, E, LP, AWE, ICLBIC e ICOMPLBIC; no 

design B/2/0/-/U os critérios que registaram a maior taxa de sucesso foram os critérios 

BIC, CAIC, MDL2, MDL5, AWE, ICLBIC e ICOMPLBIC. O segundo lugar no ranking 

foi ocupado pelos critérios AIC3 e HQ, AIC4, E e CAICF nos dois designs, 

respectivamente. O terceiro lugar foi ocupado pelos critérios MEANht e LP, 

respectivamente; o quarto lugar foi ocupado pelos critérios Es e PC e AIC3, 
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Tabela 5.78. Ranking de critérios nos designs GS/3/1/B/N e GS/3/1/B/U 

Ranking GS/3/1/B/N GS/3/1/B/U

 1º CL NFI, AIC3

 2º AIC3, AIC, AICc AICc, AIC

 3º AIC4 PE, CLC e ICOMP

 4º MINht CL

 5º HQ, ICOMP AIC4
 

As maiores reduções na taxa de sucesso entre os designs GS/3/1/B/N e GS/3/1/B/U 

verificaram-se para os critérios MINht (10 p.p.), AIC4 e HQ (9 p.p.) e CL (8 p.p.). 

Relativamente aos critérios de informação, verifica-se que os critérios que registaram as 

menores variações na taxa de sucesso entre os dois designs foram os critérios CAIC e 

MDL5 (0 p.p.), AIC3 (1 p.p.) e AIC, AICc, CAICF e ICOMP (2 p.p.). 

No contexto dos critérios de classificação verifica-se que vários critérios registaram 

taxas de sucesso superiores no design em que se consideram erros uniformes, 

relativamente a erros normais, a referir: PE, NPE, NFI, Es e PC. 

Outro conjunto de critérios de classificação observou ligeiras variações nas taxas de 

sucesso entre os dois designs, a referir LP e CLC (0 p.p.), E, AWE e ICLBIC (1 p.p.) e 

ICOMPLBIC (2 p.p.). 
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Tabela 5.77. Diferença na taxa de sucesso dos critérios nos designs GS/3/1/M/N e 

GS/3/1/M/U 

Critério Dif. tx de 
sucesso Critério Dif. tx de 

sucesso

AIC 8% Es -1%

AIC3 2% E 1%

AIC4 3% LP 1%

AICc 8% AWE 7%

BIC 3% NEC 1%

CAIC 2% CL 10%

CAICF 1% CLC 5%

ICOMP 14% ICLBIC 3%

MDL2 5% ICOMPLBIC 2%

MDL5 5% PC 0%

HQ 3% PE 6%

NPE 5%

NFI 6%

MEANht 0%

MINht 10%
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5.3.25 Comparação dos ‘Designs do Grupo Satélite 1’ GS/3/1/B/N e GS/3/1/B/U 

O critério que verificou o melhor desempenho no design GS/3/1/B/N foi o critério CL, 

enquanto que no design GS/3/1/B/U foram os critérios NFI e AIC3. O segundo lugar no 

ranking foi ocupado pelos critérios AIC3, AIC e AICc no design GS/3/1/B/N e pelos 

critérios AICc e AIC no design GS/3/1/B/U; o terceiro lugar foi ocupado pelos critérios 

AIC4 e PE, CLC e ICOMP, respectivamente; o quarto lugar foi ocupado pelos critérios 

MINht e CL, respectivamente e o quinto lugar no ranking foi ocupado pelos critérios HQ 

e ICOMP e AIC4 nos dois designs, respectivamente (Tabela 5.78.). 
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ICOMPLBIC; o segundo lugar em termos de ranking foi ocupado pelos critérios 

ICOMPLBIC, CAIC e ICOMP no design GS/3/1/M/N e pelos critérios CAICF e AIC3 

no design GS/3/1/M/U; o terceiro lugar foi ocupado pelos critérios MDL2 e AIC3 e 

MDL2 nos dois designs, respectivamente; o quarto lugar foi ocupado pelos critérios 

CAICF e AWE e o quinto lugar pelos critérios AWE e ICOMP, respectivamente. 

(Tabela 5.76).    

Tabela 5.76. Ranking de critérios nos designs GS/3/1/M/N e GS/3/1/M/U 

Ranking GS/3/1/M/N GS/3/1/M/U

 1º ICLBIC, BIC, HQ, AIC4
ICOMPLBIC, ICLBIC, CAIC, 

BIC, AIC4 e HQ 

 2º ICOMPLBIC, CAIC, ICOMP CAICF, AIC3

 3º MDL2, AIC3 MDL2

 4º CAICF AWE

 5º AWE ICOMP
 

A maior diminuição nas taxas de sucesso dos critérios com a passagem de erros normais 

para erros uniformes verificou-se para os critérios ICOMP (14 p.p.), CL e MINht (10 

p.p.), AIC e AICc (8 p.p.) e AWE (7 p.p.). Apenas o critério Es registou uma taxa de 

sucesso superior na presença de erros uniformes relativamente a erros normais (Tabela 

5.77).  

No contexto dos critérios de informação, as menores reduções nas taxas de sucesso 

ocorreram para os critérios CAICF (1 p.p.) e AIC3 e CAIC (2 p.p.). No contexto dos 

critérios de informação tal ocorreu para os critérios PC e MEANht (0 p.p.), E, LP, NEC 

(1 p.p.) e ICOMPLBIC (2 p.p.).  
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No contexto dos critérios de informação, verifica-se que para o critério ICOMP a taxa 

de sucesso foi superior no cenário de erros uniformes relativamente a erros normais; o 

mesmo ocorreu, no contexto dos critérios de informação, para os critérios Es, E, CL, 

CLC, PC, PE, NPE e NFI (Tabela 5.75). 

Tabela 5.75. Diferença na taxa de sucesso dos critérios nos designs GS/3/1/E/N e 

GS/3/1/E/U 

Critério Dif. tx de 
sucesso Critério Dif. tx de 

sucesso

AIC 7% Es -4%

AIC3 14% E -6%

AIC4 11% LP 4%

AICc 7% AWE 10%

BIC 10% NEC 4%

CAIC 10% CL -2%

CAICF 4% CLC -2%

ICOMP -3% ICLBIC 10%

MDL2 10% ICOMPLBIC 10%

MDL5 7% PC -6%

HQ 11% PE -1%

NPE -1%

NFI -2%

MEANht 8%

MINht 0%
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5.3.24 Comparação dos ‘Designs do Grupo Satélite 1’ GS/3/1/M/N e GS/3/1/M/U 

No design GS/3/1/M/N os critérios com as maiores taxas de sucesso foram os critérios 

ICLBIC, BIC, HQ e AIC4; estes critérios ocuparam igualmente o primeiro lugar em 

termos de ranking no design GS/3/1/M/U, conjuntamente com os critérios CAIC e 
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5.3.23 Comparação dos ‘Designs do Grupo Satélite 1’ GS/3/1/E/N e GS/3/1/E/U 

Quando se comparam os designs GS/3/1/E/N e GS/3/1/E/U, conclui-se que os critérios 

que ocupam os três primeiros lugares em termos de ranking são comuns, a referir: AIC3, 

AIC4, AICc, BIC, CAIC, CAICF, MDL2, MDL5, HQ, AWE, ICLBIC e ICOMPLBIC. 

No entanto, a ordenação deste conjunto de critérios é distinta: o primeiro lugar no 

ranking no design GS/3/1/E/N é ocupado pelo critério AIC3, enquanto que no design 

GS/3/1/E/U é ocupado pelos critérios AWE, ICLBIC, ICOMPLBIC, BIC, CAIC, 

MDL2; o segundo lugar no ranking é ocupado pelos critérios AWE, ICLBIC, 

ICOMPLBIC, MDL2, AIC4, BIC, CAIC e HQ no design GS/3/1/E/N e pelos critérios 

AIC4 e HQ no design GS/3/1/E/U; o terceiro lugar é ocupado pelos critérios MDL5 e 

AIC3 e MDL5 nos dois designs, respectivamente.  

A ordenação dos 26 critérios de informação e de classificação em termos de taxa de 

sucesso consta da Tabela 5.74. 

Tabela 5.74. Ranking de critérios nos designs GS/3/1/E/N e GS/3/1/E/U 

Ranking GS/3/1/E/N GS/3/1/E/U

 1º AIC3
AWE, ICLBIC, ICOMPLBIC, 

BIC, CAIC, MDL2

 2º
AWE, ICLBIC, ICOMPLBIC, 
MDL2, AIC4, BIC, CAIC, HQ AIC4 e HQ

 3º MDL5 AIC3, MDL5

 4º CAICF, AICc ICOMP, Es

 5º AIC CAICF
 

Os critérios que registaram a maior redução na taxa de sucesso num cenário de erros 

normais relativamente a erros uniformes foram os critérios AIC3 (14 p.p.), AIC4 e HQ 

(11 p.p.), BIC, CAIC, MDL2, AWE, ICLBIC e ICOMPLBIC (10%) e AIC, AICc e 

MDL5 (7 p.p.).  
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Tabela 5.73. Designs B/3/0/-/U, GS/5/2/E/U e GS/5/2/M/U 

Critério B/3/0/-/U GS/5/2/E/U GS/5/2/M/U

AIC 72% 40% 37%
AIC3 93% 45% 37%
AIC4 99% 44% 37%

AICc 74% 39% 37%

BIC 99% 45% 36%

CAIC 99% 45% 37%

CAICF 99% 31% 25%

ICOMP 89% 40% 33%
MDL2 99% 42% 24%
MDL5 99% 30% 1%

HQ 99% 44% 37%

Es 75% 27% 4%

E 35% 19% 1%

LP 46% 22% 1%

AWE 99% 40% 15%

NEC 73% 27% 2%

CL 64% 36% 36%

CLC 78% 33% 36%

ICLBIC 99% 41% 33%

ICOMPLBIC 99% 40% 29%

PC 44% 23% 1%

PE 3% 0% 1%

NPE 3% 0% 1%

NFI 4% 29% 2%
MEANht 55% 22% 3%
MINht 34% 29% 23%
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5.3.22 Comparação dos ‘Designs Grupo Satélite 2’ GS/5/2/E/U e GS/5/2/M/U e 

‘Design Benchmarking 2’ B/3/0/-/U 

A comparação dos resultados do design benchmarking B/3/0/-/U e dos ‘designs do 

grupo satélite 2’ GS/5/2/E/U GS/5/2/M/U revela que todas as medidas diminuíram o seu 

desempenho com a adição dos dois grupos satélite.  

A título de exemplo, observem-se as taxas de sucesso dos critérios que recuperaram o 

número correcto de segmentos (3) no design B/3/0/-/U em mais amostras: o critério 

AIC4 recuperou o número correcto de segmentos em 99% das amostras no design 

B/3/0/-/U, em 45% no design GS/5/2/E/U e em 37% no design GS/5/2/M/U; o critério 

BIC recuperou o número correcto de segmentos em 99%, 45% e 36% das amostras, 

respectivamente; o critério CAIC em 99%, 45%, 37%; o critério CAICF em 99%, 31% 

e 25% das amostras; o critério MDL5 em 99%, 30% e 1% das amostras; o critério HQ 

em 99%, 44% e 37% das amostras; o critério AWE em 99%, 40% e 15% das amostras, 

respectivamente; o critério ICLBIC em 99%, 41% e 33% das amostras e o critério 

ICOMPLBIC em 99%, 40% e 29% das amostras nos três designs, respectivamente. 

A Tabela 5.73 sintetiza as taxas de sucesso nos três designs.  

 

 

De seguida efectua-se uma comparação dos resultados obtidos para cada um dos cinco 

designs do grupo satélite, sob o pressuposto de erros normais e erros uniformes. 
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Os critérios de classificação difusos com o melhor desempenho foram os critérios 

MEANht, com uma taxa de sucesso de 55% e uma taxa de sub-ajustamento de 43% e o 

critério PC, com uma taxa de sucesso de 44% e uma taxa de sub-ajustamento de 55%. 

Tabela 5.72. Resultados para o design B/3/0/-/U 

Critério Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

AIC 0% 72% 28%

AIC3 0% 93% 7%

AIC4 0% 99% 1%

AICc 0% 74% 26%

BIC 0% 99% 1%

CAIC 0% 99% 1%

CAICF 0% 99% 1%

ICOMP 0% 89% 11%

MDL2 0% 99% 1%

MDL5 0% 99% 1%

HQ 0% 99% 1%

Es 18% 75% 7%

E 64% 35% 1%

LP 53% 46% 1%

AWE 0% 99% 1%

NEC 26% 73% 1%

CL 0% 64% 36%

CLC 0% 78% 22%

ICLBIC 0% 99% 1%

ICOMPLBIC 0% 99% 1%

PC 55% 44% 1%

PE 86% 3% 11%

NPE 86% 3% 11%

NFI 80% 4% 16%
MEANht 43% 55% 2%
MINht 30% 34% 36%
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5.3.21 ‘Design benchmarking 2’ com Erros Uniformes (B/3/0/-/U) 

O ‘design benchmarking 2’ com erros uniformes é igualmente designado por design 

B/3/0/-/U. Este design considera 3 segmentos com a mesma dimensão, definidos com 

um grau de separação elevado. As restantes condições experimentais são iguais às dos 

dois designs precedentes. Em relação ao design B/3/0/-/U já descrito no ponto 5.3.10, 

apenas se altera a estrutura dos erros. As condições experimentais do design B/3/0/-/U, 

descritas em detalhe na Tabela 4.19, são sintetizadas na Tabela 5.71.  

Tabela 5.71. Síntese das condições experimentais do design B/3/0/-/U 

 

No cenário do design B/3/0/-/U, um conjunto de critérios recuperou correctamente três 

grupos em 99% das amostras: os critérios de informação AIC4, BIC, CAIC, CAICF, 

MDL2, MLD5 e HQ e os critérios de classificação ICLBIC e ICOMPLBIC e AWE. O 

critério AIC3 recuperou o verdadeiro número de grupos em 93% das amostras (Tabela 

5.72.).  

Os critérios de classificação CL e CLC registaram taxas de sucesso de 64% e 78%, 

respectivamente, sobreestimando o número de grupos nos restantes casos. O critério 

NEC recuperou o número de segmentos em 73% das amostras, subestimou o número de 

grupos em 26% das amostras e sobreestimou em 1% das amostras. 

Os critérios de classificação difusos PE, NPE e NFI registaram elevadas taxas de 

subestimação, de 86%, 86% e 80%, respectivamente.  

Tipo de design Benchmarking (B) 

Número de segmentos 3 

Número de grupos satélite 0 

Grau de separação entre o grupo satélite e o grupo principal - 

Distribuição dos termos de perturbação Uniforme (N) 
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(18 p.p.) e NFI (15 p.p.). As diferenças nas taxas de sucesso dos vários critérios são 

apresentadas na Tabela 5.70. 

Tabela 5.69. Ranking de critérios nos designs GS/5/2/E/U e GS/5/2/M/U 

Ranking GS/5/2/E/U GS/5/2/M/U

 1º CAIC, BIC, AIC3 CAIC, HQ, AIC4, AIC3, AICc, AIC

 2º AIC4, HQ BIC, CLC, CL

 3º MDL2 ICLBIC, ICOMP

 4º ICLBIC ICOMPLBIC

 5º AWE, ICOMPLBIC, ICOMP, AIC CAICF  

Tabela 5.70. Diferença na taxa de sucesso dos critérios nos designs GS/5/2/E/U e 

GS/5/2/M/U 

Critério Dif. tx de 
sucesso Critério Dif. tx de 

sucesso

AIC 3% Es 7%
AIC3 8% E 4%
AIC4 7% LP 2%

AICc 2% AWE 6%

BIC 9% NEC 5%

CAIC 8% CL 12%

CAICF 6% CLC 8%

ICOMP 7% ICLBIC -2%
MDL2 18% ICOMPLBIC 0%
MDL5 29% PC 4%

HQ 7% PE -1%

NPE -1%

NFI 15%
MEANht 3%
MINht 26%
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sub-ajustamento de 95% e seleccionou três grupos em 74% das amostras; o critério E 

registou taxas de 99% e 49%, respectivamente; o critério LP de 99% e de 56%; o 

critério AWE de 81% e de 62% e o critério NEC subestimou o número de grupos em 

98% das amostras e seleccionou soluções com 3 grupos em 76% das amostras.  

Os critérios de classificação difusos apresentaram uma tendência para a subestimação 

do número de componentes; o critério PC registou uma taxa de sub-ajustamento de 

98%, os critérios PE e NPE de 99%, o critério NFI de 97% e o critério MEANht de 95%; 

estes critérios recuperaram três grupos em 52% (PC), 49% (PE), 50% (NPE), 69% 

(NFI) e 62% (MINht). 

5.3.20 Comparação dos ‘Designs do Grupo Satélite 2’ GS/5/2/E/U e GS/5/2/M/U 

Nesta secção analisa-se a influência da passagem de um grau de separação elevado 

(design GS/5/2/E/U) para um grau de separação médio (GS/5/2/M/U) nos designs 

descritos nas duas secções precedentes. 

Em termos gerais, assiste-se a uma redução na taxa de sucesso dos vários critérios com 

a alteração do grau de separação entre os grupos principais e os respectivos grupos 

satélite, de elevado para médio. No design GS/5/2/E/U a taxa de sucesso obtida mais 

elevada foi de 45% (critérios CAIC, BIC e AIC3) e no design GS/5/2/M/U de apenas 

37% (critérios CAIC, HQ, AIC4, AIC3, AICc e AIC). O segundo lugar no ranking foi 

ocupado no design GS/5/2/E/U pelos critérios AIC4 e HQ (44%) e no design 

GS/5/2/M/U pelos critérios BIC, CLC e CL (36%); o terceiro lugar foi ocupado pelos 

critérios MDL2 (42%) e ICLBIC e ICOMP (33%) nos dois designs, respectivamente; o 

quarto lugar foi ocupado pelos critérios ICLBIC (41%) e ICOMPLBIC (29%) e o quinto 

lugar pelos critérios AWE, ICOMPLBIC, ICOMP e AIC (40%) e CAICF (25%), nos 

dois designs, respectivamente. 

A Tabela 5.69. ordena os critérios, em termos de taxa de sucesso, nos designs 

GS/5/2/E/U e GS/5/2/M/U. 

Os critérios que registaram as maiores diminuições na taxa de sucesso entre os designs 

GS/5/2/E/U e GS/5/2/M/U foram os critérios MDL5 (29 p.p.), MINht (26 p.p.), MDL2 
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Tabela 5.68. Resultados para o design GS/5/2/M/U 

Critério Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento S=3

AIC 29% 37% 34% 12%

AIC3 38% 37% 25% 22%

AIC4 40% 37% 23% 24%

AICc 31% 37% 32% 13%

BIC 46% 36% 18% 28%

CAIC 47% 37% 16% 29%

CAICF 66% 25% 8% 45%

ICOMP 32% 33% 35% 16%

MDL2 68% 24% 8% 51%

MDL5 99% 1% 0% 96%

HQ 40% 37% 23% 24%

Es 95% 4% 1% 74%

E 99% 1% 0% 49%

LP 99% 1% 0% 56%

AWE 81% 15% 4% 62%

NEC 98% 2% 0% 76%

CL 25% 36% 39% 9%

CLC 32% 36% 32% 16%

ICLBIC 53% 33% 14% 34%

ICOMPLBIC 57% 29% 14% 38%

PC 98% 1% 1% 52%

PE 99% 1% 0% 49%

NPE 99% 1% 0% 50%

NFI 97% 2% 1% 69%
MEANht 95% 3% 2% 62%
MINht 47% 23% 30% 16%
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Os critérios de classificação probabilísticos que apenas usam informação da matriz de 

classificação probabilística também apresentaram uma tendência elevada para a 

subestimação; no entanto, estes critérios recuperaram em mais de metade das amostras 

três grupos, i.e., a solução sem os dois grupos satélite. O critério Es registou uma taxa de 
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5.3.19 ‘Design do Grupo Satélite 2’ com Grau de Separação Médio e Erros Uniformes 

(GS/5/2/M/U) 

O ‘design o grupo satélite 2’ com grau de separação médio e erros uniformes, também 

designado por design GS/5/2/M/U, considera as condições experimentais descritas no 

ponto anterior (design GS/5/2/E/U), com excepção do grau de separação entre os grupos 

principais e os respectivos satélites, que é, no presente design, considerado médio (1,0). 

Note-se ainda que em relação ao design GS/5/2/M/N descrito no ponto 5.3.8 apenas se 

altera a estrutura dos erros. As condições experimentais deste design, apresentadas 

exaustivamente na Tabela 4.18., são sintetizadas na Tabela 5.67. 

Tabela 5.67. Síntese das condições experimentais do design GS/5/2/M/U 

 

Os resultados para este design constam da Tabela 5.68. 

Os critérios com as maiores taxas de sucesso (37%) foram os critérios CAIC, AIC4, HQ, 

AIC3, AICc e AIC; estes critérios registaram taxas de sobre-ajustamento de 16%, 23%, 

23%, 25%, 32% e 34% e sugeriram uma solução com três grupos em 29%, 24%, 23%, 

22%, 13% e 12% das amostras, respectivamente.  

Em termos de taxa de desempenho seguem-se os critérios que registaram um valor para 

a taxa de sucesso de 36%, nomeadamente os critérios BIC, CLC e CL; estes critérios 

registaram taxas de sobre-ajustamento de 18%, 39% e 32% e seleccionaram três grupos 

em 28%, 16% e 9% das amostras, respectivamente. 

Os critérios ICLBIC e ICOMPLBIC registaram taxas de sucesso de 33% e 29% e 

seleccionaram soluções com três grupos em 34% e 38% das amostras, respectivamente.  

Tipo de design Grupo  satélite (GS) 

Número de segmentos 5 

Número de grupos satélite 2 

Grau de separação entre o grupo satélite e o grupo principal Médio (M) 

Distribuição dos termos de perturbação Uniforme (N) 
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Tabela 5.66. Resultados do design GS/5/2/E/U 

Critério Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento S=3

AIC 11% 40% 49% 5%

AIC3 20% 45% 35% 10%

AIC4 21% 44% 35% 10%

AICc 12% 39% 49% 6%

BIC 22% 45% 33% 10%

CAIC 23% 45% 32% 10%

CAICF 63% 31% 6% 41%

ICOMP 12% 40% 48% 7%

MDL2 30% 42% 28% 15%

MDL5 56% 30% 14% 35%

HQ 21% 44% 35% 10%

Es 62% 27% 11% 38%

E 76% 19% 5% 35%

LP 75% 22% 3% 39%

AWE 39% 40% 21% 22%

NEC 66% 27% 7% 46%

CL 16% 36% 48% 6%

CLC 23% 33% 44% 9%

ICLBIC 28% 41% 31% 13%

ICOMPLBIC 31% 40% 29% 16%

PC 72% 23% 5% 37%

PE 100% 0% 0% 100%

NPE 100% 0% 0% 100%

NFI 54% 29% 17% 10%

MEANht 72% 22% 6% 49%

MINht 22% 29% 49% 6%
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Tabela 5.65. Síntese das condições experimentais do design GS/5/2/E/U 

 

Os resultados do design GS/5/2/E/U constam da Tabela 5.66. 

Os critérios que registaram as maiores taxas de sucesso no design em análise foram os 

critérios CAIC, BIC e AIC3 (45%); estes critérios registaram taxas de sobre-ajustamento 

de 32%, 33% e 35%, respectivamente; os critérios HQ e AIC4 registaram taxas de 

sucesso e de sobre-ajustamento de 44% e 35%, respectivamente; o critério MDL2 

registou uma taxa de sucesso de 42%, o critério ICLBIC de 41% e os critérios AIC e 

ICOMPLBIC de 40%; estes últimos critérios registaram taxas de sobre-ajustamento de 

28%, 31%, 49% e 29%, respectivamente.  

O critério de informação que registou o pior desempenho foi o critério MDL5, com uma 

taxa de sucesso de 30%; os critérios de classificação que recuperaram o número 

correcto de segmentos em menos amostras foram os critérios PE e NPE, ambos com 

taxas de sub-ajustamento de 100%; curiosamente, estes critérios seleccionaram soluções 

com três segmentos em todas as amostras. 

 

 

 

 

 

Tipo de design Grupo satélite (GS) 

Número de segmentos 5 

Número de grupos satélite 2 

Grau de separação entre o grupo satélite e o grupo principal Elevado (E) 

Distribuição dos termos de perturbação Uniforme (N) 
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grau de separação elevado (1,5), assim como cada conjunto de grupo principal e 

respectivo satélite; consideram-se 500 consumidores e 10 observações por consumidor. 

São incluídas seis variáveis explicativas, três discretas e três contínuas e assume-se uma 

variação não explicada de 20%. As condições experimentais do design GS/5/2/E/U 

constam da Tabela 4.17. e são sintetizadas na Tabela 5.65. 

Tabela 5.64. Designs GS/3/1/E/U, GS/3/1/M/U, GS/3/1/B/U e B/2/0/-/U 

Critério B/2/0/-/U GS/3/1/E/U GS/3/1/M/U GS/3/1/B/U

AIC 71% 51% 44% 32%

AIC3 95% 64% 57% 33%

AIC4 99% 66% 58% 24%

AICc 73% 52% 44% 32%

BIC 100% 67% 58% 12%

CAIC 100% 67% 58% 11%

CAICF 99% 55% 57% 18%

ICOMP 92% 59% 46% 29%

MDL2 100% 67% 54% 0%

MDL5 100% 64% 24% 0%

HQ 99% 66% 58% 22%

Es 89% 59% 5% 10%

E 99% 35% 0% 2%

LP 97% 29% 2% 4%

AWE 100% 67% 49% 0%

NEC 96% 49% 1% 2%

CL 52% 42% 32% 27%

CLC 62% 50% 43% 29%

ICLBIC 100% 67% 58% 9%

ICOMPLBIC 100% 67% 58% 5%

PC 91% 33% 2% 7%

PE 88% 20% 20% 29%

NPE 89% 20% 20% 26%

NFI 82% 22% 24% 33%
MEANht 94% 41% 3% 1%
MINht 60% 33% 23% 22%
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Todos os critérios registam uma redução na taxa de sucesso quando se adiciona o grupo 

satélite, com graus de separação distintos relativamente ao grupo principal (elevado, 

médio ou baixo).  

Por exemplo, em relação aos critérios que recuperaram na totalidade das amostras os 2 

segmentos (número correcto) no design B/2/0/-/U, observa-se que: o critério BIC obteve 

uma taxa de sucesso de 100% no design B/2/0/-/U, 67% no design GS/3/1/E/U, 58% no 

design GS/3/1/M/U e 12% no design GS/3/1/B/U; o critério CAIC registou taxas de 

100%, 67%, 58% e 11%, respectivamente; o critério MDL2 registou taxas de 100%, 

67%, 54% e 0%, respectivamente; o critério MDL5 registou taxas de 100%, 64%, 24% e 

0%, respectivamente, o critério AWE registou taxas de 100%, 67%, 49% e 0%, 

respectivamente, o critério ICLBIC registou taxas de 100%, 67%, 58% e 9%, 

respectivamente e o critério ICOMPLBIC taxas de 100%, 67% 58% e 5% nos quatro 

designs, respectivamente. 

As maiores reduções na taxa de sucesso dos critérios no design GS/3/1/E/U 

relativamente ao design benchmarking B/2/0/-/U são observadas para os critérios de 

classificação NPE (69 p.p.), LP e PE (68 p.p.), E (64 p.p.) e NFI (60 p.p.); relativamente 

aos critérios de informação observa-se que a maior redução foi registada pelo critério 

CAICF (44 p.p.). 

As taxas de sucesso nos quatro designs em comparação são apresentadas na Tabela 

5.64.  

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

Uniformes (GS/5/2/E/U) 

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

design GS/5/2/E/U, consideram-se as mesmas condições experimentais apresentadas no 

design GS/5/2/E/N (secção 5.3.7), com a excepção da estrutura de erros, que no 

presente design corresponde a erros uniformes. Deste modo, são gerados 5 segmentos, 

um grupo principal e dois conjuntos de grupo principal e respectivo grupo satélite; o 

grupo satélite possui uma dimensão entre 5% e 7,5%, o grupo independente de 30% e os 

grupos principal entre 27,5% e 30%. Os grupos independente e principal possuem um 
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As menores taxas de sucesso foram obtidas para os critérios CL (52%) e CLC (62%). 

Os resultados para o design B/2/0/-/U são apresentados na Tabela 5.63. 

Tabela 5.63. Resultados para o design B/2/0/-/U 

Critério Taxa de 
sucesso Critério Taxa de 

sucesso

AIC 71% Es 89%

AIC3 95% E 99%

AIC4 99% LP 97%

AICc 73% AWE 100%

BIC 100% NEC 96%

CAIC 100% CL 52%

CAICF 99% CLC 62%

ICOMP 92% ICLBIC 100%

MDL2 100% ICOMPLBIC 100%

MDL5 100% PC 91%

HQ 99% PE 88%

NPE 89%

NFI 82%

MEANht 94%

MINht 60%
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5.3.17 Comparação dos ‘Designs do Grupo Satélite 1’ GS/3/1/E/U, GS/3/1/M/U e 

GS/3/1/B/U e ‘Design Benchmarking 1’ B/2/0/-/U 

De seguida, com o objectivo de analisar as alterações nas taxas de sucesso com a 

presença do grupo satélite, comparam-se as taxas de sucesso dos três ‘designs do grupo 

satélite’ com erros uniformes GS/3/1/E/U, GS/3/1/M/U e GS/3/1/B/U com as taxas de 

sucesso do design benchmarking B/2/0/-/U, em que se consideram apenas dois grupos 

com um grau de separação elevado.   
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5.3.16 ‘Design benchmarking 1’ com Erros Uniformes (GS/2/0/-/U) 

Para se avaliar a capacidade do conjunto de medidas em análise recuperarem o grupo 

satélite, é comparado o seu desempenho em relação a um cenário em que se consideram 

apenas dois grupos (i.e., sem o grupo satélite), com grau de separação elevado (1,5) e 

igual dimensão, a que se designa de ‘design benchmarking 1’ com erros uniformes e se 

denota por B/2/0/-/U. As restantes condições experimentais são iguais às dos ‘designs 

do grupo satélite 1’ com graus de separação elevada, média e baixa anteriormente 

analisados: consideram-se 300 consumidores, 10 observações por consumidor, seis 

variáveis explicativas, três contínuas e três discretas e uma variação não explicada de 

20% (Tabela 4.16.). Relativamente ao design B/2/0/-/N descrito na secção 5.3.5. apenas 

se altera a estrutura de erros. A Tabela 5.62 apresenta uma síntese das condições 

experimentais do design B/2/0/-/U. 

Tabela 5.62. Síntese das características do design B/2/0/-/U 

 

No cenário em que apenas se consideram dois grupos de igual dimensão bem separados 

com erros uniformes, vários critérios recuperaram os dois grupos em todas as amostras 

simuladas, a referir: BIC, CAIC, MDL2, MDL5, AWE, ICLBIC, ICOMPLBIC. Outros 

critérios, que registaram taxas elevadas de sucesso foram: AIC4, CAICF, HQ e E (99%), 

LP (97%), NEC (96%), AIC3 (95%), MEANht (94%) e ICOMP (92%). No entanto, 

como já foi referido no ‘design benchmarking 1’ com erros normais, os resultados para 

alguns critérios de classificação devem ser analisados com cuidado, na medida em que 

estes critérios tendem a subestimar o número de componentes e neste caso o número 

mínimo de segmentos a partir do qual os critérios são calculados corresponde ao  

número correcto de componentes.    

Tipo de design Benchmarking (B) 

Número de segmentos 2 

Número de grupos satélite 0 

Grau de separação entre o grupo satélite e o grupo principal - 

Distribuição dos termos de perturbação Uniforme (N) 
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Tabela 5.61. Diferença na taxa de sucesso dos critérios nos designs GS/3/1/E/U, 

GS/3/1/M/U e GS/3/1/B 

Critério GS/3/1/E/U - 
GS/3/1/M/U

GS/3/1/M/U - 
GS/3/1/B/U

AIC 7% 12%

AIC3 7% 24%

AIC4 8% 34%

AICc 8% 12%

BIC 9% 46%

CAIC 9% 47%

CAICF -2% 39%

ICOMP 13% 17%

MDL2 13% 54%

MDL5 40% 24%

HQ 8% 36%

Es 54% -5%

E 35% -2%

LP 27% -2%

AWE 18% 49%

NEC 48% -1%

CL 10% 5%

CLC 7% 14%

ICLBIC 9% 49%

ICOMPLBIC 9% 53%

PC 31% -5%

PE 0% -9%

NPE 0% -6%

NFI -2% -9%

MEANht 38% 2%

MINht 10% 1%
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Tabela 5.60. Ranking de critérios nos designs GS/3/1/E/U, GS/3/1/M/U e GS/3/1/B 

Ranking GS/3/1/E/U GS/3/1/M/U GS/3/1/B/U

 1º
AWE, ICLBIC, ICOMPLBIC, 

BIC, CAIC, MDL2

ICOMPLBIC, ICLBIC, CAIC, 
BIC, AIC4 e HQ NFI, AIC3

 2º AIC4 e HQ CAICF, AIC3 AICc, AIC

 3º AIC3, MDL5 MDL2 PE, CLC e ICOMP

 4º ICOMP, Es AWE CL

 5º CAICF ICOMP AIC4
 

Os critérios que registaram as maiores reduções na taxa de sucesso entre os designs 

GS/3/1/E/U e GS/3/1/M/U foram os critérios Es (54 p.p.), NEC (48 p.p.) e MDL5 (40 

p.p.), seguindo-se dos critérios MEANht (38 p.p.), E (35 p.p.) e PC (31 p.p.).   

Relativamente aos critérios de informação observa-se que o critério CAICF não registou 

uma redução na taxa de sucesso, tendo mesmo registado uma taxa de sucesso superior 

no cenário de separação média (57%) relativamente a elevada (55%); todos os restantes 

critérios observaram uma redução na taxa de sucesso entre estes dois cenários. 

Os critérios de classificação que não observaram uma redução na taxa de sucesso foram 

os critérios NFI, que registou uma taxa de sucesso de 24% no cenário de separação 

média e de 22% no cenário de separação elevada, PE e NPE, critérios estes que 

mantiveram a taxa de sucesso de 20% nos dois designs. 

Na comparação das taxas de sucesso dos designs GS/3/1/M/U e GS/3/1/B/U conclui-se 

que os critérios que registaram a maior diminuição nas taxas de sucesso foram os 

critérios MDL2 (54 p.p.), ICOMPLBIC (53 p.p.), ICLBIC (49 p.p.), CAIC (47 p.p.) e 

BIC (46 p.p.). 

Adicionalmente, identificam-se alguns critérios de classificação que não observaram 

uma redução da taxa de sucesso no design de separação média relativamente a baixa, a 

referir: Es, E, LP, NEC, PC, PE, NPE e NFI.  
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5.3.15 Comparação dos ‘Designs do Grupo Satélite 1’ GS/3/1/E/U, GS/3/1/M/U e 

GS/3/1/B/U 

Nesta secção são comparadas as taxas de sucesso nos designs GS/3/1/E/U, GS/3/1/M/U 

e GS/3/1/B/U, pretendendo-se avaliar a influência da alteração do grau de separação 

entre o grupo principal e o grupo satélite (elevada, média ou baixa) na taxa de sucesso 

dos critérios.  

Em termos gerais, conclui-se que a taxa de sucesso dos vários critérios diminui com a 

diminuição do grau de separação entre o grupo principal e o seu satélite. 

A taxa de sucesso mais elevada no design GS/3/1/E/U foi de 67% (critérios AWE, 

ICLBIC, ICOMPLBIC, BIC, CAIC, MDL2), no design GS/3/1/M/U foi de 58% 

(critérios ICOMPLBIC, ICLBIC, CAIC, BIC, AIC4 e HQ) e no design GS/3/1/B/U de 

33% (critérios NFI e AIC3). 

O segundo lugar no ranking em termos de taxa de sucesso foi ocupado pelos critérios 

AIC4 e HQ (66%) no design GS/3/1/E/U, pelos critérios CAICF e AIC3 (57%) no 

design GS/3/1/M/U e pelos critérios AICc e AIC (32%) no design GS/3/1/B/U. O 

terceiro lugar no ranking foi ocupado pelos critérios AIC3 e MDL5 (64%), pelos 

critérios MDL2 (54%) e pelos critérios PE, CLC e ICOMP (29%), respectivamente; 

quanto ao quarto lugar observa-se que este foi ocupado pelos critérios ICOMP e Es 

(59%), AWE (49%) e CL (27%), respectivamente; o quinto lugar no ranking foi 

ocupado pelos critérios CAICF (55%), ICOMP (46%) e AIC4 (24%), nos três designs, 

respectivamente.  

A Tabela 5.60. ordena os critérios nos três designs, em função da sua taxa de sucesso. 
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de classificação difusos registaram elevadas taxas de sub-ajustamento, nomeadamente 

PC - 90%, PE - 69%, NPE  - 72%,  NFI - 65%, MEANht - 98% e MINht  - 59%. 

Tabela 5.59. Resultados para o design GS/3/1/B/U 

Critério Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

AIC 20% 32% 48%

AIC3 40% 33% 27%

AIC4 57% 24% 19%

AICc 22% 32% 46%

BIC 87% 12% 1%

CAIC 89% 11% 0%

CAICF 47% 18% 35%

ICOMP 38% 29% 33%

MDL2 100% 0% 0%

MDL5 100% 0% 0%

HQ 60% 22% 18%

Es 84% 10% 6%

E 98% 2% 0%

LP 95% 4% 1%

AWE 100% 0% 0%

NEC 97% 2% 1%

CL 22% 27% 51%

CLC 42% 29% 29%

ICLBIC 91% 9% 0%

ICOMPLBIC 95% 5% 0%

PC 90% 7% 3%

PE 69% 29% 2%

NPE 72% 26% 2%

NFI 65% 33% 2%
MEANht 98% 1% 1%
MINht 59% 22% 19%
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A totalidade dos índices difusos apresentou uma tendência para a subestimação do 

número de segmentos. Os critérios Es, E, LP e NEC registaram igualmente elevadas 

taxas de sub-ajustamento. 

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

(GS/3/1/B/U) 

O ‘design do grupo satélite 1’ com separação baixa e erros uniformes ou design 

GS/3/1/B/U considera um grau de separação baixo entre o grupo principal e o seu 

satélite, mantendo-se as restantes condições experimentais relativamente aos dois 

designs anteriormente analisados. Relativamente ao design (GS/3/1/B/N) descrito no 

ponto 5.3.3 altera-se apenas a estrutura dos erros. As condições experimentais para este 

design constam da Tabela 4.15., sendo sintetizadas na Tabela 5.58. 

Tabela 5.58. Síntese das características do design GS/3/1/B/U 

 

Os resultados para o design GS/3/1/B/U constam da Tabela 5.59. 

No design em análise os indicadores com o melhor desempenho obtiveram taxas de 

sucesso inferiores a 35%. Os critérios AIC3 e NFI recuperaram o verdadeiro número de 

grupos em 33% das amostras, os critérios AIC e AICc em 32% e os critérios ICOMP, 

CLC e PE em 29%.  

As maiores taxas de sobre-ajustamento ocorreram em relação aos critérios CL (51%), 

AIC (48%), AICc (46%) e ICOMP (33%). 

Os critérios de classificação probabilísticos Es, L, LP e NEC observaram taxas elevadas 

de sub-ajustamento, de 84%, 98%, 95% e 97%, respectivamente. Também os critérios 

Tipo de design Grupo satélite (GS) 

Número de segmentos 3 

Número de grupos satélite 1 

Grau de separação entre o grupo satélite e o grupo principal Baixo (B) 

Distribuição dos termos de perturbação Uniforme (U) 
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O critério AWE registou uma taxa de sucesso de 49% e de sobre-ajustamento de apenas 

10%. 

Tabela 5.57. Resultados para o design GS/3/1/M/U 

Critério Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

AIC 3% 44% 53%

AIC3 4% 57% 39%

AIC4 4% 58% 38%

AICc 3% 44% 53%

BIC 7% 58% 35%

CAIC 9% 58% 33%

CAICF 19% 57% 24%

ICOMP 4% 46% 50%

MDL2 26% 54% 20%

MDL5 76% 24% 0%

HQ 4% 58% 38%

Es 93% 5% 2%

E 100% 0% 0%

LP 97% 2% 1%

AWE 41% 49% 10%

NEC 99% 1% 0%

CL 5% 32% 63%

CLC 6% 43% 51%

ICLBIC 13% 58% 29%

ICOMPLBIC 16% 58% 26%

PC 96% 2% 2%

PE 79% 20% 1%

NPE 79% 20% 1%

NFI 75% 24% 1%
MEANht 95% 3% 2%
MINht 59% 23% 18%
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5.3.13  ‘Design do Grupo Satélite 1’ com Grau de Separação Médio e Erros Uniformes 

(GS/3/1/M/U) 

 O ‘design do grupo satélite 1’ com separação média e erros uniformes, que se denota 

por design GS/3/1/M/U, possui as condições experimentais descritas na Tabela 4.14., 

distinguindo-se do design GS/3/1/M/N anteriormente analisado (secção 5.3.2) no 

pressuposto assumido relativamente à distribuição dos erros aleatórios. A Tabela 5.56. 

sintetiza as condições experimentais deste design. 

Tabela 5.56. Síntese das características do design GS/3/1/M/U 

 

Os resultados para o design GS/3/1/M/U são descritos na Tabela 5.57.  

Os critérios que registaram a maior taxa de sucesso (58%) foram os critérios de 

classificação ICLBIC e ICOMPLBIC e os critérios de informação CAIC, BIC, HQ, 

AIC4. Neste conjunto as menores taxas de sobre-ajustamento foram verificadas para os 

critérios de classificação, de 29% (ICLBIC) e 26% (ICOMPLBIC). Quanto aos critérios 

de informação, as taxas de sobre-ajustamento registadas foram de 33% (CAIC), 35% 

(BIC), 35% (HQ) e 38% (AIC4). Segue-se o critério AIC3, com uma taxa de sucesso de 

57% e uma taxa de sobre-ajustamento de 39%. 

Os critérios MDL2, AWE e ICOMP observaram taxas de sucesso de 54%, 49% e 46%, e 

taxas de sobre-ajustamento de 20%, 10% e 50%, respectivamente. 

Os critérios AIC e AICc registaram uma tendência para a sobreestimação do número de 

componentes, com taxas de sucesso 44%, tendo ambos sobreestimado o número de 

componentes em 53% das amostras. 

Tipo de design Grupo satélite (GS) 

Número de segmentos 3 

Número de grupos satélite 1 

Grau de separação entre o grupo satélite e o grupo principal Médio (M) 

Distribuição dos termos de perturbação Uniforme (U) 
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Tabela 5.55. Resultados para o design GS/3/1/E/U 

Critério Taxa de 
subajustamento Taxa de sucesso Taxa de 

sobreajustamento

AIC 1% 51% 48%

AIC3 2% 64% 34%

AIC4 2% 66% 32%

AICc 1% 52% 47%

BIC 2% 67% 31%

CAIC 2% 67% 31%

CAICF 29% 55% 16%

ICOMP 2% 59% 39%

MDL2 2% 67% 31%

MDL5 30% 64% 6%

HQ 2% 66% 32%

Es 32% 59% 9%

E 63% 35% 2%

LP 67% 29% 4%

AWE 12% 67% 21%

NEC 48% 49% 3%

CL 2% 42% 56%

CLC 6% 50% 44%

ICLBIC 7% 67% 26%

ICOMPLBIC 7% 67% 26%

PC 62% 33% 5%

PE 70% 20% 10%

NPE 70% 20% 10%

NFI 71% 22% 7%

MEANht 51% 41% 8%

MINht 18% 33% 49%
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Tabela 5.54. Síntese das características do design GS/3/1/E/U 

 

Conjugando os indicadores taxa de sucesso e taxa de sobre-ajustamento, observa-se que 

o critério com o melhor desempenho foi o critério AWE (taxa de sucesso de 67% e taxa 

de sobre-ajustamento de 21%), seguido dos critérios ICLBIC e ICOMPLBIC (taxa de 

sucesso de 67% e taxa de sobre-ajustamento de 26%). Os critérios BIC, CAIC, MDL2, 

apesar de apresentarem uma taxa de sucesso de 67%, sobreestimaram o número de 

grupos em 31% dos casos. Os critérios AIC4 e HQ registaram taxas de sobre-

ajustamento de 32%, o critério MDL5 de 6% e o critério AIC4 de 32%.  

No contexto dos critérios de informação, os critérios AIC, AICc e ICOMP apresentaram 

as maiores taxas de sobre-ajustamento, de 48%, 47% e 39%, respectivamente.  

Em termos gerais, os critérios de classificação difusos apresentaram os piores 

resultados; neste conjunto, o critério com a maior taxa de sucesso (41%) foi o critério 

MEANht, registando uma taxa de sobre-ajustamento reduzida (8%). 

Relativamente aos critérios de classificação probabilísticos observa-se que o critério Es 

registou uma taxa de sucesso de 59% e de sobre-ajustamento de 9%, o critério CLC 

registou taxas de 50% e 44% e o critério NEC de 49% e de 3%, respectivamente. 

 

 

 

 

Tipo de design Grupo satélite (GS) 

Número de segmentos 3 

Número de grupos satélite 1 

Grau de separação entre o grupo satélite e o grupo principal Elevado (E) 

Distribuição dos termos de perturbação Uniforme (N) 
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Tabela 5.53. Taxas de sucesso nos designs GS/5/2/E/N, GS/5/2/M/N e B/3/0/-/N 

Critério B/3/0/-/N GS/5/2/E/N GS/5/2/M/N

AIC 75% 47% 47%

AIC3 99% 51% 47%

AIC4 100% 50% 43%

AICc 75% 46% 47%

BIC 100% 46% 39%

CAIC 100% 45% 36%

CAICF 100% 35% 35%

ICOMP 85% 46% 38%

MDL2 100% 42% 26%

MDL5 100% 31% 2%

HQ 100% 51% 43%

Es 39% 29% 10%

E 64% 21% 2%

LP 81% 22% 2%

AWE 100% 41% 17%

NEC 80% 27% 4%

CL 77% 37% 39%

CLC 86% 34% 42%

ICLBIC 100% 42% 34%

ICOMPLBIC 100% 41% 32%

PC 42% 23% 3%

PE 2% 1% 2%

NPE 2% 2% 2%

NFI 1% 29% 0%
MEANht 50% 22% 6%
MINht 54% 27% 16%
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O critério MDL2 registou taxas de 100, 42% e 26%, respectivamente; o critério MDL5 

registou taxas de 100%, 31% e 2%, respectivamente; o critério HQ registou taxas de 

100%, 51% e 43%, respectivamente; o critério AWE registou taxas de 100%, 41% e 

17%, respectivamente; o critério ICLBIC registou taxas de 100%, 42% e 32%, 

respectivamente e o critério ICOMPLBIC registou taxas de 100%, 41% e 32% nos três 

designs, respectivamente.  

Como excepção, o critério NFI registou uma taxa de desempenho superior do design 

GS/5/2/E/N relativamente ao design B/3/0/-/N. 

A Tabela 5.53 sintetiza as taxas de sucesso nos três designs em apreço. 

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

Uniformes (GS/3/1/E/U) 

O ‘design do grupo satélite 1’ com grau de separação elevado e erros uniformes, que se 

denota por GS/3/1/E/U possui as condições experimentais descritas na Tabela 4.13., 

distinguindo-se do design GS/3/1/E/N anteriormente analisado (secção 5.3.1) no 

pressuposto assumido relativamente à distribuição dos erros aleatórios. A Tabela 4.14. 

caracteriza exaustivamente este design e a Tabela 5.54. sintetiza as suas condições 

experimentais.  

Os resultados para o design GS/3/1/E/U são apresentados na Tabela 5.55. 

No cenário experimental supra mencionado os critérios que apresentaram as maiores 

taxas de sucesso foram os critérios BIC, CAIC, MDL2, AWE, ICLBIC e ICOMPLBIC 

(67%), seguidos dos critérios HQ e AIC4 (66%) e dos critérios AIC3 e MDL5, com taxas 

de sucesso de 64%. 
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Tabela 5.52. Resultados para o design B/3/0/-/N  

Critério Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

AIC 0% 75% 25%

AIC3 0% 99% 1%

AIC4 0% 100% 0%

AICc 0% 75% 25%

BIC 0% 100% 0%

CAIC 0% 100% 0%

CAICF 0% 100% 0%

ICOMP 0% 85% 15%

MDL2 0% 100% 0%

MDL5 0% 100% 0%

HQ 0% 100% 0%

Es 25% 39% 36%

E 35% 64% 1%

LP 15% 81% 4%

AWE 0% 100% 0%

NEC 19% 80% 1%

CL 1% 77% 22%

CLC 0% 86% 14%

ICLBIC 0% 100% 0%

ICOMPLBIC 0% 100% 0%

PC 57% 42% 1%

PE 90% 2% 8%

NPE 90% 2% 8%

NFI 87% 1% 12%
MEANht 49% 50% 1%
MINht 45% 54% 1%

C
R

IT
ÉR

IO
S 

D
E 

IN
FO

R
M

A
Ç

Ã
O

C
R

IT
ÉR

IO
S 

D
E 

C
LA

SS
IF

IC
A

Ç
Ã

O

 

 

 

 



Capítulo 5. Desempenho de Critérios de Informação e de Classificação: Resultados 

281 

Os índices difusos PE, NPE e NFI registaram taxas elevadas de sub-ajustamento, tendo 

seleccionado soluções com 2 segmentos em 90%, 90% e 87% das amostras, 

respectivamente. 

Em termos de taxas de sobre-ajustamento, observa-se que as maiores tendências para a 

estimação de mais de 3 segmentos foram registradas pelos critérios Es (36%), AIC e 

AICc (35%) e CL (24%). 

Os resultados para o design B/3/0/-/N constam da Tabela 5.52. 

5.3.11 Comparação dos ‘Designs do Grupo Satélite 2’ GS/5/2/E/N e GS/5/2/M/N e 

‘Design Benchmarking 2’ B/3/0/-/N 

Nesta secção analisa-se a influência da inclusão de dois grupos satélite, pela 

comparação das taxas de sucesso nos designs do grupo satélite GS/5/2/E/N e 

GS/5/2/M/N e do grupo benchmarking B/3/0/-/N. 

A comparação entre estes dois conjuntos de designs revela que os vários critérios 

registam uma diminuição na taxa de sucesso com a adição do grupo satélite. Como 

exemplo, são analisadas as taxas de sucesso nos três designs dos critérios que 

recuperaram 3 segmentos (o número correcto) no design B/3/0/-/N: o critério AIC4 

registou taxas de sucesso de 100%, 50% e 43% nos designs B/3/0/-/N, GS/5/2/E/N e 

GS/5/2/M/N, respectivamente; o critério BIC registou taxas de 100%, 46%, e 39%, 

respectivamente; o critério CAIC registou taxas de 100%, 45% e 36%, respectivamente; 

o critério CAICF registou taxas de 100%, 35% e 35% nos três designs, respectivamente. 
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Tabela 5.50. Diferença na taxa de sucesso dos critérios nos designs GS/5/2/E/N e 

GS/5/2/M/N 

Critério Dif. tx de 
sucesso Critério Dif. tx de 

sucesso

AIC 0% Es 19%

AIC3 4% E 19%

AIC4 7% LP 20%

AICc -1% AWE 24%

BIC 7% NEC 23%

CAIC 9% CL -2%

CAICF 0% CLC -8%

ICOMP 8% ICLBIC 8%

MDL2 16% ICOMPLBIC 9%

MDL5 29% PC 20%

HQ 8% PE -1%

NPE 0%

NFI 5%

MEANht 16%

MINht 11%
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Tabela 5.51. Síntese das características do design B/3/0/-/N 

 

Os índices difusos com o melhor desempenho foram os índices MEANht (50%) e MINht 

(54%).  

Tipo de design Benchmarking (B) 

Número de segmentos 3 

Número de grupos satélite 0 

Grau de separação entre o grupo satélite e o grupo principal - 

Distribuição dos termos de perturbação Normal (N) 
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Na tabela 5.49. são apresentados os critérios com os cinco melhores desempenhos, em 

termos de taxa de sucesso, nos dois designs. 

Tabela 5.49. Ranking de critérios nos designs GS/5/2/E/N e GS/5/2/M/N 

Ranking GS/5/2/E/N GS/5/2/M/N

 1º  HQ, AIC3 AIC3, AIC, AICc

 2º AIC4 AIC4, HQ

 3º AIC CLC

 4º AICc, BIC, ICOMP BIC, CL

 5º CAIC ICOMP  

As maiores reduções nas taxas de sucesso foram registadas, no contexto dos critérios de 

informação, pelos critérios MDL2 (16 p.p.) e MDL5 (29 p.p.) e no contexto dos critérios 

de classificação pelos critérios AWE (24 p.p.) e PC (20 p.p.). As diferenças nas taxas de 

sucesso nos dois designs constam da Tabela que se segue (Tabela 5.50.). 

5.3.10 ‘Design Benchmarking 2’ com Erros Normais (B/3/0/-/N) 

No ‘design benchmarking 2’ com erros normais, que se denota por design B/3/0/-/N, 

considera-se a mesma dimensão amostra dos designs GS/5/2/E/N e GS/5/2/M/N, 500 

consumidores e 10 observações por consumidor, seis variáveis explicativas, três 

discretas e três contínuas e variação não explicada de 20%. Assumem-se três grupos 

bem separados (1,5) e com a mesma dimensão (Tabela 4.12.). 

Neste cenário experimental, um conjunto de medidas recuperou o verdadeiro número de 

grupos em 100% das amostras, a referir: AIC4, BIC, CAIC, MDL2, MDL5, HQ, 

ICLBIC, ICOMPLBIC e AWE. Segue-se o critério AIC3, com uma taxa de sucesso de 

99%. Adicionalmente, o critério CLC registou uma taxa de sucesso de 86%, seguindo-

se os critérios ICOMP (85%), LP (81%), NEC (80%), CL (77%) e AIC (75%). 

Os critérios de informação que registaram os piores desempenhos foram os critérios 

AIC e AICc, com uma taxa de sucesso de 75%.  
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lugar observa-se que foi ocupado pelos critérios AICc, BIC e ICOMP (46%) e pelos 

critérios BIC e CL (39%), respectivamente; por fim, o quinto lugar foi ocupado pelos 

critérios CAIC (45%) e ICOMP (38%) nos dois designs, respectivamente.  

Tabela 5.48. Resultados para o design GS/5/2/M/N 

Critério Taxa de sub-
ajustamento

Taxa de 
sucesso

Taxa de sobre-
ajustamento S=3

AIC 18% 47% 35% 10%

AIC3 27% 47% 28% 15%

AIC4 31% 43% 26% 18%

AICc 18% 47% 35% 10%

BIC 42% 39% 19% 27%

CAIC 48% 36% 16% 33%

CAICF 58% 35% 7% 34%

ICOMP 27% 38% 35% 10%

MDL2 67% 26% 7% 50%

MDL5 96% 2% 2% 87%

HQ 31% 43% 26% 18%

Es 87% 10% 3% 65%

E 98% 2% 0% 39%

LP 98% 2% 0% 49%

AWE 79% 17% 4% 58%

NEC 95% 4% 1% 79%

CL 19% 39% 42% 4%

CLC 24% 42% 34% 10%

ICLBIC 51% 34% 15% 37%

ICOMPLBIC 57% 32% 11% 40%

PC 97% 3% 0% 44%

PE 98% 2% 0% 39%

NPE 98% 2% 8% 39%

NFI 59% 24% 17% 66%
MEANht 87% 6% 7% 53%
MINht 55% 16% 29% 25%
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O critério ICOMP registou uma taxa de sucesso de 38% e uma taxa de sobre-

ajustamento elevada (35%). 

No contexto dos critérios de classificação, os melhores desempenhos foram registados 

pelos critérios CLC (42%), CL (39%), ICLBIC (34%) e ICOMPLBIC (32%). Estes 

critérios escolheram soluções com três grupos em 10%, 4%, 37% e 40% dos casos., 

respectivamente.  

Os critérios de classificação probabilísticos Es, E, LP e AWE registaram taxas de 

sucesso reduzidas (10%, 2%, 2% e 17%, respectivamente); no entanto note-se que estes 

critérios recuperaram soluções com três grupos em 65%, 39%, 49% e 58% das 

amostras. 

Quanto aos critérios de classificação difusos, observa-se que estes apresentaram uma 

tendência para a subestimação do número de grupos; é interessante notar que alguns 

destes critérios propõem, em percentagens elevadas, uma solução com apenas 3 grupos: 

NFI - 66%, MEANht - 53%, PC - 44%, PE e NPE - 39%, sendo a taxa de sucesso não 

superior a 6% para estes critérios. 

Os resultados para este design constam da Tabela 5.48. 

5.3.9 Comparação dos ‘Designs do Grupo Satélite 2’ GS/5/2/E/N e GS/5/2/M/N 

Nesta secção analisa-se a influência da passagem de um grau de separação elevado 

(design GS/5/2/E/N) para um grau de separação médio (GS/5/2/M/N) nos designs 

descritos nas duas secções precedentes. 

Quando de comparam estes dois designs, observa-se que, em geral, a taxa de sucesso 

dos critérios diminui nos cenários em que se consideram graus de separação elevado e 

médio. A título de exemplo, note-se que a maior taxa de sucesso no design GS/5/2/E/N 

foi de 51% (HQ, AIC3) e no design GS/5/2/M/N de 47% (AIC3, AIC, AICc).   

Em termos de ranking, o segundo lugar no design GS/5/2/E/N foi ocupado pelo critério 

AIC4 (50%) e no design GS/5/2/M/N pelos critérios AIC4 e HQ (43%); o terceiro lugar 

foi ocupado pelos critérios AIC (47%) e CLC (42%), respectivamente; quanto ao quarto 
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5.3.8 ‘Design do Grupo Satélite 2’ com Grau de Separação Médio e Erros Normais 

(GS/5/2/M/N) 

No ‘design do grupo satélite 2’ com grau de separação médio e erros normais, que se 

denota por design GS/5/2/M/N consideram-se 5 grupos, um grupo independente e dois 

conjuntos de grupo principal e grupo satélite; os grupos satélite possuem uma dimensão 

entre 5% e 7,5% da amostra, o grupo independente de 30% e os grupos principal entre 

27,5% e 30%. O grupo independente e cada um dos grupos principal possuem um grau 

de separação elevado (1,5) e cada conjunto de grupo principal e respectivo satélite 

possuem um grau de separação médio (1,0); consideram-se, tal como no design descrito 

no ponto anterior, 500 consumidores e 10 observações por consumidor. São incluídas 

seis variáveis explicativas, três discretas e três contínuas, assume-se uma variação não 

explicada de 20% e erros normalmente distribuídos (Tabela 4.11.). A Tabela 5.47. 

sintetiza as condições experimentais do design GS/5/2/M/N. 

Tabela 5.47. Síntese das características do design GS/5/2/M/N 

 

No design GS/5/2/M/N as melhores taxas de sucesso (47%), são obtidas para os 

critérios AIC3, AIC e AICc, seguindo-se os critérios HQ e AIC4, com uma taxa de 

sucesso de 43%.  Neste conjunto, o critério AIC3 apresentou o melhor desempenho, na 

medida em que registou a menor taxa de sobre-ajustamento (28%) e seleccionou 3 

grupos em 15% das amostras. 

Os critérios BIC e CAIC recuperaram os 5 grupos em 39% e 36% das amostras e 

escolheram 3 grupos em 27% e 33% dos casos; o critério MDL2, que apenas recuperou 

em 26% das amostras os dois grupos satélite, seleccionou 3 grupos em 50% dos casos.  

Tipo de design Grupo satélite (GS) 

Número de segmentos 5 

Número de grupos satélite 2 

Grau de separação entre o grupo satélite e o grupo principal Médio (M) 

Distribuição dos termos de perturbação Normal (N) 
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Tabela 5.46. Resultados para o design GS/5/2/E/N 

Critério Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento S=3

AIC 12% 47% 41% 6%
AIC3 23% 51% 26% 15%
AIC4 21% 50% 29% 12%
AICc 14% 46% 40% 7%

BIC 25% 46% 29% 11%

CAIC 26% 45% 29% 11%

CAICF 58% 35% 7% 42%

ICOMP 13% 46% 41% 8%
MDL2 36% 42% 22% 17%
MDL5 59% 31% 10% 36%

HQ 21% 51% 28% 12%
Es 61% 29% 10% 37%

E 74% 21% 5% 36%

LP 76% 22% 2% 41%

AWE 40% 41% 19% 23%

NEC 67% 27% 6% 47%

CL 17% 37% 46% 7%

CLC 24% 34% 42% 10%

ICLBIC 29% 42% 29% 14%

ICOMPLBIC 32% 41% 27% 17%

PC 73% 23% 4% 37%

PE 99% 1% 0% 98%

NPE 98% 2% 0% 95%

NFI 54% 29% 17% 11%
MEANht 73% 22% 5% 50%
MINht 24% 27% 49% 7%
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A Tabela 5.45. sintetiza as condições experimentais do design GS/5/2/E/N. 

Tabela 5.45. Síntese das condições experimentais do design GS/5/2/E/N 

 

Os resultados para o design GS/5/2/E/N constam da Tabela 5.46. 

A taxa de sucesso mais elevada (51%) foi registada pelos critérios AIC3 e HQ; estes 

dois critérios sobreestimaram o número de segmentos em 26% e 28% das amostras, 

respectivamente.   

O critério AIC4 registou uma taxa de sucesso de 50% e de sobre-ajustamento de 29%, e 

o critério AIC recuperou o número correcto de segmentos em 47% das amostras e 

sobreestimou este número em 41%. Em termos de taxas de desempenho, seguem-se os 

critérios AICc, BIC, e ICOMP com uma taxa de sucesso de 47% e taxas de sobre-

ajustamento de 40%, 29% e 41%, respectivamente; o critério CAIC registou uma taxa 

de sucesso de 45% e uma taxa de sobre-ajustamento de 29%. 

O critério de informação que registou o pior desempenho foi o critério MDL5, com uma 

taxa de sucesso apenas de 31%, tendo este critério seleccionado uma solução com três 

grupos em 36% das amostras. 

No design em apreço os critérios de informação registaram um melhor desempenho 

relativamente aos critérios de classificação. O critério de classificação com a maior taxa 

de sucesso foi o índice probabilístico ICLBIC (42%), seguindo-se do critério 

ICOMPLBIC (40%). No que concerne aos índices difusos, o melhor desempenho foi 

obtido pelo critério NFI (taxa de sucesso de 29%), seguindo-se do critério MINht (27%). 

 

Tipo de design Grupo satélite (GS) 

Número de segmentos 5 

Número de grupos satélite 2 

Grau de separação entre o grupo satélite e o grupo principal Elevado (E) 

Distribuição dos termos de perturbação Normal (N) 
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considera-se um maior número de consumidores (500), mas mantém-se o número de 

observações por consumidor (10). São incluídas seis variáveis explicativas, três 

discretas e três contínuas, assume-se uma variação não explicada de 20% e erros 

normalmente distribuídos (Tabela 4.10.).  

Tabela 5.44. Taxa de sucesso nos designs B/2/0/-/N, GS/3/1/E/N, GS/3/1/M/N e 

GS/3/1/B/N  

Critério B/2/0/-/N GS/3/1/E/N GS/3/1/M/N GS/3/1/B/N

AIC 76% 58% 52% 34%

AIC3 99% 78% 59% 34%

AIC4 100% 77% 61% 33%

AICc 76% 59% 52% 34%

BIC 100% 77% 61% 18%

CAIC 100% 77% 60% 11%

CAICF 100% 59% 58% 20%

ICOMP 90% 56% 60% 31%

MDL2 100% 77% 59% 3%

MDL5 100% 71% 29% 0%

HQ 100% 77% 61% 31%

Es 94% 55% 4% 8%

E 100% 29% 1% 3%

LP 100% 33% 3% 4%

AWE 100% 77% 56% 1%

NEC 92% 53% 2% 8%

CL 64% 40% 42% 35%

CLC 81% 48% 48% 29%

ICLBIC 100% 77% 61% 10%

ICOMPLBIC 100% 77% 60% 7%

PC 94% 27% 2% 6%

PE 91% 19% 26% 19%

NPE 91% 19% 25% 19%

NFI 87% 20% 30% 28%
MEANht 96% 49% 3% 5%
MINht 73% 33% 33% 32%
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100% no design B/2/0/-/N, de 77% no design GS/3/1/E/N, 61% no design GS/3/M/N e 

33% no design GS/3/1/B/N; o critério BIC registou taxas de 100%, 77%, 61% e 18%, 

respectivamente; o critério CAIC registou taxas de 100%, 77%, 60% e 11%, 

respectivamente; o critério CAICF registou taxas de 100%, 59%, 58% e 20%, 

respectivamente; o critério MDL2 registou taxas de 100%, 77%, 59% e 3%, 

respectivamente; o critério MDL5 registou taxas de 100%, 71%, 29% e 0%, 

respectivamente; o critério HQ registou taxas de 100%, 77%, 61% e 31%, 

respectivamente; o critério E registou taxas de 100%, 29%, 1% e 3%, respectivamente; 

o critério LP registou taxas de 100%, 33%, 3% e 4%, respectivamente; o critério AWE 

registou taxas de 100%, 77%, 56% e 1%, respectivamente; o critério ICLBIC registou 

taxas de 100%, 77%, 61% e 10%, respectivamente; o critério ICOMPLBIC registou 

taxas de 100%, 77%, 60% e 7% nos quatro designs, respectivamente. 

A Tabela 5.44. regista as taxas de sucesso nos quatro designs em análise; em termos 

gerais, conclui-se que a inclusão de um grupo de dimensão reduzida diminui o 

desempenho dos critérios e que a magnitude dessa redução é influenciada pelo grau de 

separação do grupo satélite ao grupo principal. Considerando os 26 critérios de 

informação e de classificação, observa-se que a taxa de sucesso máxima no design 

B/2/0/-/N foi de 100% e a taxa mínima de 64%; no design GS/3/1/E/N as taxas foram 

de 78% e 19%, respectivamente; no design GS/3/1/M/N de 61% e 2%, respectivamente 

e no design GS/3/1/B/N de 35% e de 1%, respectivamente. 

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

(GS/5/2/E/N) 

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

que se denota por GS/5/2/E/N, são gerados 5 segmentos, nomeadamente um grupo 

independente e dois conjuntos de grupo principal e de grupo satélite; neste design os 

grupos satélite são definidos com uma dimensão entre 5% e 7,5% da amostra, tornando 

mais difícil a sua recuperação. O grupo independente possui uma dimensão de 30% e os 

grupos principais entre 27,5% e 30%. Os grupos independente e principal possuem um 

grau de separação elevado (1,5), assim como de cada conjunto de grupo principal e 

respectivo satélite; em relação aos designs do grupo satélite com apenas um grupo, 
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Tabela 5.43. Resultados para do design benchmarking B/2/0/-/N  

Critério Taxa de 
sucesso Critério Taxa de 

sucesso

AIC 76% Es 94%

AIC3 99% E 100%

AIC4 100% LP 100%

AICc 76% AWE 100%

BIC 100% NEC 92%

CAIC 100% CL 64%

CAIF 100% CLC 81%

ICOMP 90% ICLBIC 100%

MDL2 100% ICOMPLBIC 100%

MDL5 100% PC 94%

HQ 100% PE 91%

NPE 91%

NFI 87%

MEANht 96%

MINht 73%
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5.3.6 Comparação dos ‘Designs do Grupo Satélite 1’ GS/3/1/E/N, GS/3/1/M/N e 

GS/3/1/B/N e ‘Design Benchmarking 1’ B/2/0/-/N 

De seguida procura-se analisar a influência da adição do grupo satélite na taxa de 

sucesso dos critérios; para o efeito consideram-se os quatro designs anteriormente 

descritos, correspondendo aos três ‘designs do grupo satélite’ - design GS/3/1/E/N, 

design GS/3/1/M/N e design GS/3/1/B/N e ao ‘design benchmarking’ - B/2/0/-/N.  

A quase totalidade dos critérios baixou a taxa de desempenho com a adição do grupo 

satélite; a título de exemplo, observem-se as taxas de sucesso nos três ‘designs do grupo 

satélite’ dos critérios que recuperaram 2 grupos (número correcto de segmentos) no 

design B/2/0/-/N em 100% das amostras: o critério AIC4 registou taxas de sucesso de 
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A Tabela 5.42 apresenta uma síntese das condições experimentais do design B/2/0/-/N. 

Tabela 5.42. Síntese das condições experimentais do design B/2/0/-/N 

 

Neste cenário vários critérios registam uma taxa de sucesso de 100%, a referir: AIC4, 

BIC, CAIC, CAICF, MDL2, MDL5, E, LP, Es, AWE, ICLBIC, ICOMPLBIC e HQ. O 

critério AIC3 registou uma taxa de sucesso de 99%.  

O critério MEANht recuperou os dois grupos em 96% das amostras e os critérios PC e 

NEC em 94% e 92%, respectivamente. 

Os critérios de informação AIC e AICc sobreestimaram o número de grupos em 24% 

dos casos e o critério ICOMP em 10%.  

Relativamente aos critérios de classificação, vários indicadores difusos (MINht, PC, PE, 

NPE, MINht) e probabilísticos (E, LP, Es) apresentaram taxas de sucesso elevadas; no 

entanto, estes resultados devem ser analisados com cuidado; grande parte dos critérios 

de classificação só podem ser usados na comparação de soluções com pelo menos dois 

grupos e estudos de simulação anteriores que incluíram os critérios PC e NEC 

revelaram que estes critérios tendem a subestimar do número de componentes. Note-se 

que no caso em apreço o verdadeiro número de grupos é dois, e corresponde ao menor 

valor a partir do qual os critérios são calculados, o que poderá explicar o excelente 

desempenho destes critérios (ao contrário do que ocorreu nos cenários anteriormente 

analisados). As taxas de sucesso dos vários critérios no design B/2/0/-/N são registadas 

na Tabela 5.43. 

 

Tipo de design Benchmarking (B) 

Número de segmentos 2 

Número de grupos satélite 0 

Grau de separação entre o grupo satélite e o grupo principal - 

Distribuição dos termos de perturbação Normal (N) 
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Tabela 5.41. Diferença na taxa de sucesso dos critérios nos designs GS/3/1/E/N, 

GS/3/1/M/N e GS/3/1/B/N   

Critério GS/3/1/E/N - 
GS/3/1/M/N

GS/3/1/M/N - 
GS/3/1/B/N

AIC 6% 18%

AIC3 19% 25%

AIC4 16% 28%

AICc 7% 18%

BIC 16% 43%

CAIC 17% 49%

CAICF 1% 38%

ICOMP -4% 29%

MDL2 18% 56%

MDL5 42% 29%

HQ 16% 30%

Es 51% -4%

E 28% -2%

LP 30% -1%

AWE 21% 55%

NEC 51% -6%

CL -2% 7%

CLC 0% 19%

ICLBIC 16% 51%

ICOMPLBIC 17% 53%

PC 25% -4%

PE -7% 7%

NPE -6% 6%

NFI -10% 2%

MEANht 46% -2%

MINht 0% 1%
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O terceiro, quarto e quinto lugares são ocupados, respectivamente, pelos critérios MDL5 

(71%), CAICF e AICc (59%) e AIC (58%), no design GS/3/1/E/N, pelos critérios MDL2 

e AIC3 (59%), CAICF (58%) e AWE (56%) do design GS/3/1/M/N e pelos critérios 

AIC, AICc e AIC4 (33%), MINht (32%) e HQ e ICOMP (31%), no design GS/3/1/B/N.    

 A Tabela 5.40. sintetiza os critérios que ocuparam os cinco primeiros lugares no 

ranking e a Tabela 5.41 regista as diferenças nas taxas de sucesso dos vários critérios 

nos três designs. 

Tabela 5.40. Ranking de critérios nos designs GS/3/1/E/N, GS/3/1/M/N e 

GS/3/1/B/N 

Ranking GS/3/1/E/N GS/3/1/M/N GS/3/1/B/N

 1º AIC3 ICLBIC, BIC, HQ, AIC4 CL

 2º
AWE, ICLBIC, ICOMPLBIC, 
MDL2, AIC4, BIC, CAIC, HQ

ICOMPLBIC, CAIC, 
ICOMP

AIC3, AIC, AICc

 3º MDL5 MDL2, AIC3 AIC4

 4º CAICF, AICc CAICF MINht

 5º AIC AWE HQ, ICOMP
. 

5.3.5 ‘Design benchmarking 1’ com Erros Normais (B/2/0/-/N) 

Para se avaliar a capacidade do conjunto de medidas em análise recuperarem o grupo 

satélite, é comparado o seu desempenho em relação a um cenário em que se consideram 

apenas dois grupos (i.e., sem o grupo satélite) com grau de separação elevado (1,5) e 

igual dimensão, a que se designa de ‘design benchmarking 1’ com erros normais e se 

denota por B/2/0/-/N. As restantes condições experimentais são iguais às dos ‘designs 

do grupo satélite 1’ com graus de separação elevada, média e baixa anteriormente 

analisados: consideram-se 300 consumidores, 10 observações por consumidor, 6 

variáveis explicativas, três contínuas e três discretas e uma variação não explicada de 

20% (Tabela 4.9.).  
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Quando se altera o grau de separação entre o grupo principal e o seu satélite de elevado 

(1,5) para médio (1,0), a taxa de sucesso da quase totalidade dos critérios diminui; 

enquanto que a taxa de sucesso máxima no cenário em que se considera um grau de 

separação elevado é de 78%, correspondendo ao critério AIC3, no cenário de grau de 

separação médio é apenas de 61% (critérios ICLBIC, BIC, HQ, AIC4).  

Os critérios que registaram a maior diminuição na taxa de sucesso foram os critérios 

NEC e Es (51 p.p.), MDL5 (42 p.p.), MEANht (46 p.p.), LP (30 p.p.) e E (28 p.p.). 

Quando se altera o grau de separação entre o grupo principal e o seu satélite de médio 

(1,0) para baixo (0,5), a taxa de sucesso de todos os critérios diminui; enquanto que a 

taxa de sucesso máxima no caso do ‘design do grupo satélite 1’ com separação média é 

de 61% (critérios ICLBIC, BIC, HQ, AIC4), com separação baixa a taxa máxima é de 

35% (critério CL).  

Os critérios cuja taxa de sucesso sofreu o maior decréscimo foram o critério de 

informação MDL2 (56 p.p.) e os critérios de classificação AWE (55 p.p.), ICOMPLBIC 

(53 p.p.) e ICLBIC (51 p.p.).  

Quando se considera a passagem de um grau de separação elevado em relação a baixo, 

os critérios que registaram as maiores reduções na taxa de sucesso foram os critérios 

AWE (76 p.p.), MDL2 (74 p.p.), MDL5 (71 p.p.), ICOMPLBIC (70 p.p.), ICLBIC (67 

p.p.) e CAIC (66 p.p.). 

Note-se que os critérios com o melhor desempenho nos três designs são distintos: 

enquanto o primeiro lugar é ocupado pelo critério AIC3 (78%) no design GS/3/1/E/N, 

no design GS/3/1/M/N é ocupado pelos critérios ICLBIC, BIC HQ e AIC4 (61%) e no 

design GS/3/1/B/N pelo critério CL (5%).  

O segundo lugar no ranking é ocupado pelos critérios AWE, ICLBIC, ICOMPLBIC, 

MDL2, AIC4, BIC, CAIC e HQ (77%) no design GS/3/1/E/N, pelos critérios 

ICOMPLBIC, CAIC, ICOMP (60%) no design GS/3/1/M/N e pelos critérios AIC3, AIC 

e AICc no design GS/3/1/B/N. 
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Tabela 5.39. Resultados para o design GS/3/1/B/N  

Critério Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

AIC 18% 34% 48%

AIC3 33% 34% 33%
AIC4 41% 33% 26%

AICc 18% 34% 48%

BIC 74% 18% 8%

CAIC 84% 11% 5%

CAICF 47% 20% 33%

ICOMP 28% 31% 41%
MDL2 97% 3% 0%
MDL5 100% 0% 0%

HQ 44% 31% 25%
Es 91% 8% 1%

E 97% 3% 0%

LP 96% 4% 0%

AWE 99% 1% 0%

NEC 92% 8% 0%

CL 21% 35% 44%

CLC 44% 29% 27%

ICLBIC 87% 10% 3%

ICOMPLBIC 91% 7% 2%

PC 94% 6% 0%

PE 78% 19% 3%

NPE 78% 19% 3%

NFI 71% 28% 1%
MEANht 94% 5% 1%
MINht 52% 32% 16%
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5.3.4 Comparação dos 'Designs do Grupo Satélite 1’ GS/3/1/E/N, GS/3/1/M/N e 

GS/3/1/B/N. 

De seguida analisa-se a influência na taxa de sucesso dos critérios do grau de separação 

entre o grupo principal e o seu satélite; para o efeito consideram-se os três designs 

anteriormente descritos, correspondendo a um grau de separação elevado (design 

GS/3/1/E/N), médio (design GS/3/1/M/N) ou baixo (design GS/3/1/B/N).  
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amostras, os critérios AIC e AICc sobreestimaram o número de componentes em 48% 

dos casos. O critério AIC4 registou uma taxa de sucesso de 33% e uma taxa de sobre-

ajustamento de 26%. 

O critério de classificação difuso MINht identificou o número correcto de grupos em 

32% das amostras e subestimou o número de componentes em 52% dos casos. 

Os critérios HQ e ICOMP registaram uma taxa de sucesso de 31%; no entanto, 

enquanto que o critério HQ sobreestimou o número de segmentos em 25% das 

amostras, o critério ICOMP apresentou uma taxa de sobre-ajustamento de 41%.    

Os critérios de informação neste cenário apresentaram um desempenho bastante 

superior aos critérios de classificação. 

Note-se que, no caso do grupo satélite, o sub-ajustamento (solução com dois grupos) 

corresponde a uma situação muito mais aceitável do que o sobre-ajustamento (solução 

com 4 grupos); deste modo, apesar de vários critérios registarem taxas de sucesso 

superiores ou iguais às do critério AIC3 (CL - 35%, AIC e AICc - 48%), o critério AIC3 

regista uma taxa de sobre-ajustamento mais aceitável. 

Os critérios BIC e CAIC – dois dos critérios usados com mais frequência, apesar de 

apresentarem taxas reduzidas de sobre-ajustamento (8% e 5%), apenas recuperaram o 

grupo satélite em 18% e 11% das amostras, respectivamente.  

Os critérios que registam as maiores taxas de sobre-ajustamento são: AIC (48%), AICc 

(48%), CL (44%) e ICOMP (41%). 

Por sua vez, os critérios com as maiores taxas de sub-ajustamento são: MDL5 (100%), 

AWE (99%), E (97%), MDL2 (97%), LP (96%), PC (94%), MEANht (94%), NEC 

(92%), ICOMLBIC (91%), Es (91%), PC (78%), NPE (78%) e NFI (71%). 

Os critérios que recuperaram o grupo satélite em mais amostras foram os critérios AIC3, 

CL, AIC, AICc e AIC4. A grande parte dos critérios seleccionou com mais frequência 

apenas dois grupos. 
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grupos. O mesmo acontece com o critério NEC, que registou uma taxa de sub-

ajustamento de 98%. 

A título conclusivo, os critérios que identificaram o grupo satélite em mais amostras 

simuladas foram os critérios: ICLBIC, BIC, HQ, AIC4, ICOMPLBIC, CAIC, ICOMP, 

MDL2 e AIC3. 

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

(GS/3/1/B/N) 

Neste cenário, correspondendo ao design GS/3/1/B/N, diminui-se o grau de separação 

entre o grupo principal e o seu satélite para uma separação baixa (0,5). As condições 

experimentais relativas ao presente design são descritas exaustivamente na Tabela 4.8., 

e sintetizadas na Tabela 5.38. 

Tabela 5.38. Síntese das condições experimentais do design GS/3/1/B/N 

 

Os resultados da simulação para o design GS/3/1/B/N constam da Tabela 5.39. 

Em termos de resultados, assiste-se a uma diminuição da taxa de sucesso de todos os 

critérios, relativamente ao design GS/3/1/M/N. De facto, nenhum dos critérios registou 

uma taxa de sucesso superior a 40%. 

O critério com a maior taxa de sucesso foi o critério CL (35%); no entanto, este critério 

registou uma taxa de sobre-ajustamento bastante elevada (44%). 

Os critérios com a segunda melhor taxa de sucesso (34%) foram os critérios AIC3, AIC 

e AICc. Enquanto o critério AIC3 sobreestimou o número de grupos em 33% das 

Tipo de design Grupo satélite (GS) 

Número de segmentos 3 

Número de grupos satélite 1 

Grau de separação entre o grupo satélite e o grupo principal Baixa (B) 

Distribuição dos termos de perturbação Normal (N) 
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Tabela 5.37. Resultados para o design GS/3/1/M/N  

Critério Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

AIC 3% 52% 45%

AIC3 4% 59% 37%
AIC4 4% 61% 35%

AICc 3% 52% 45%

BIC 5% 61% 34%

CAIC 6% 60% 34%

CAICF 21% 58% 21%

ICOMP 5% 60% 35%
MDL2 26% 59% 15%
MDL5 71% 29% 0%

HQ 4% 61% 35%
Es 95% 4% 1%

E 99% 1% 0%

LP 96% 3% 1%

AWE 36% 56% 8%

NEC 98% 2% 0%

CL 5% 42% 53%

CLC 5% 48% 47%

ICLBIC 13% 61% 26%

ICOMPLBIC 19% 60% 21%

PC 98% 2% 0%

PE 74% 26% 0%

NPE 75% 25% 0%

NFI 69% 30% 1%
MEANht 95% 3% 2%
MINht 50% 33% 17%
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É interessante notar neste design que os critérios de classificação probabilísticos com os 

melhores desempenhos (ICOMPBIC, ICLBIC e AWE), registaram, em geral, menores 

taxas de sobre-ajustamento relativamente aos critérios de informação. 

Tanto os critérios de classificação difusos como os critérios de classificação 

probabilísticos construídos apenas com base na informação da matriz de partição 

probabilística (Es, L e LP) apresentam uma tendência para a subestimação do número de 
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Consideram-se seis variáveis explicativas, três discretas e três contínuas, 300 

consumidores e 10 observações por consumidor; a variação não explicada é de 20% e a 

distribuição dos erros aleatórios é normal. 

A Tabela 5.36. apresenta uma síntese das condições experimentais deste design, cuja 

descrição exaustiva consta da Tabela 4.7.   

Nos critérios que apresentaram as maiores taxas de sucesso (61%), incluem-se o critério 

de classificação ICLBIC e os critérios de informação BIC, HQ e AIC4; em relação às 

taxas de sobre-ajustamento observa-se que o critério ICLBIC apresentou o menor valor 

(26%), seguindo-se dos critérios BIC (34%) e HQ e AIC4 (35%). 

Os critérios ICOMPLBIC, CAIC e ICOMP registaram taxas de sucesso de 60%; quanto 

às taxas de sobre-ajustamento o menor valor verificou-se para o critério ICOMPLBIC 

(21%), seguindo-se dos critérios, CAIC (34%) e ICOMP (35%). 

Tabela 5.36. Síntese das condições experimentais do design GS/3/1/M/N 

 

Os critérios MDL2 e AIC3 recuperaram o verdadeiro número de grupos em 59% das 

amostras; a taxa de sobre-ajustamento foi de 15% para o critério MDL2 e de 37% para o 

critério AIC3. O critério AWE registou uma taxa de sucesso de 56% e uma taxa de sub-

ajustamento de apenas 8%. 

Os critérios AIC e AICc apresentaram taxas de sucesso de 52% e taxas de sobre-

ajustamento de 45%. O critério CLC registou uma taxa de sucesso de 48% e de sobre-

ajustamento de 47%. 

 

Tipo de design Grupo satélite (GS) 

Número de segmentos 3 

Número de grupos satélite 1 

Grau de separação entre o grupo satélite e o grupo principal Média (M) 

Distribuição dos termos de perturbação Normal (N) 
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Tabela 5.35. Resultados para o design GS/3/1/E/N  

Critério Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

AIC 2% 58% 40%
AIC3 4% 78% 18%
AIC4 5% 77% 18%

AICc 2% 59% 39%

BIC 5% 77% 18%

CAIC 5% 77% 18%

CAICF 23% 59% 18%

ICOMP 4% 56% 40%
MDL2 6% 77% 17%
MDL5 24% 71% 5%

HQ 5% 77% 18%
Es 36% 55% 9%

E 69% 29% 2%

LP 65% 33% 2%

AWE 14% 77% 9%

NEC 45% 53% 2%

CL 9% 40% 51%

CLC 13% 48% 39%

ICLBIC 13% 77% 10%

ICOMPLBIC 13% 77% 10%

PC 66% 27% 7%

PE 69% 19% 12%

NPE 69% 19% 12%

NFI 65% 20% 15%
MEANht 45% 49% 6%
MINht 22% 33% 45%

C
R

IT
ÉR

IO
S 

D
E 

IN
FO

R
M

A
Ç

Ã
O

C
R

IT
ÉR

IO
S 

D
E 

C
LA

SS
IF

IC
A

Ç
Ã

O

 

 



Capítulo 5. Desempenho de Critérios de Informação e de Classificação: Resultados 

260 

Tabela 5.34. Síntese das condições experimentais do design GS/3/1/E/N 

 

Os critérios de informação que registaram taxas de sobre-ajustamento mais elevadas 

foram os critérios os critérios AIC, ICOMP (40%) e AICc (39%).  

O critério de classificação probabilístico com o melhor desempenho foi o critério 

MEANht, com uma taxa de sucesso de 49% e uma taxa de sobre-ajustamento de 6%. 

Os critérios que registaram as taxas de sucesso mais reduzidas foram os critérios PE, 

NPE (19%) e NFI (20%). 

Relativamente aos critérios de classificação probabilística observa-se que o critério Es 

registou uma taxa de sucesso de 55% e de sobre-ajustamento de 9%, o critério NEC 

taxas de 53% e 2%, o critério CLC taxas de 77% e 10% e o critério ICLBIC taxas de 

77% e 10%, respectivamente. 

A Tabela 5.35. apresenta uma síntese dos resultados para o design GS/3/1/E/N. 

5.3.2 ‘Design do Grupo satélite 1’ com Grau de Separação Médio e Erros Normais 

(GS/3/1/M/N) 

No ‘design do grupo satélite 1’ com grau de separação médio e erros normais, ou design 

GS/3/1/M/N assumem-se três grupos, um grupo independente e um grupo principal com 

o seu satélite; o grupo independente e o grupo principal possuem um grau de separação 

elevado (1,5), enquanto que o grupo principal e o seu satélite caracterizam-se por um 

grau de separação médio (1,0); o grupo principal possui uma dimensão entre 40-50%, o 

grupo independente entre 40%-55% e a o grupo satélite entre 5%-10%.  

Tipo de design Grupo satélite (GS) 

Número de segmentos 3 

Número de grupos satélite 1 

Grau de separação entre o grupo satélite e o grupo principal Elevada (E) 

Distribuição dos termos de perturbação Normal (N) 
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Tabela 5.33. Síntese das condições experimentais nos designs do grupo satélite e 
benchmarking 

 

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

(GS/3/1/E/N) 

No ‘design do grupo satélite 1’ com grau de separação elevado e erros normais, ou 

design GS/3/1/E/N, são considerados 3 grupos, nomeadamente um grupo independente, 

um grupo principal e o seu satélite. O grupo principal possui uma dimensão entre 40-

50%, o grupo independente entre 40%-55% e a dimensão do grupo satélite é gerada no 

intervalo entre 5%-10%. O grau de separação entre o grupo principal e o grupo 

independente é elevado (1,5), assim como o grau de separação entre o grupo principal e 

o seu satélite (1,5); são geradas seis variáveis explicativas, três discretas e três 

contínuas; são consideradas amostras com 300 consumidores e 10 observações por 

consumidor; a variação não explicada é de 20% e a distribuição dos erros aleatórios é 

normal. A Tabela 5.34. apresenta uma síntese das condições experimentais deste design, 

cuja descrição exaustiva consta da Tabela 4.6.   

Neste cenário o critério que apresentou o melhor desempenho foi o critério AIC3, com 

uma taxa de sucesso de 78% e uma taxa de sobre-ajustamento de 18%. Um conjunto de 

critérios registou uma taxa de sucesso de 77%, mas taxas de sobre-ajustamento diversas, 

a referir: AWE (9%), ICLBIC e ICOMPLBIC (10%), MDL2 (17%), AIC4, BIC, CAIC e 

HQ (18%).  

Condição experimental Níveis 

Tipo de design 
Design do Grupo Satélite (GS); Design 

Benchmarking (B) 

Número de segmentos 2, 3, 5 

Número de grupos satélite 1,2 

Grau de separação entre o(s) grupo(s) 

satélite e o(s) grupo(s) principal(ais) 
Baixo (B); Médio (M); Elevado (E) 

Distribuição dos termos de perturbação Normal (N); Uniforme (U) 
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Tabela 5.32. Diferença na taxa de sucesso nos critérios nos ‘designs com 5 grupos’ 

e erros normais e uniformes 

Critério Dif. tx de 
sucesso Critério Dif. tx de 

sucesso

AIC 11% Es -6%

AIC3 12% E 1%
AIC4 13% LP 4%
AICc 12% AWE 12%

BIC 14% NEC 0%

CAIC 14% CL 22%

CAICF 4% CLC 17%

ICOMP 11% ICLBIC 13%
MDL2 12% ICOMPLBIC 13%
MDL5 9% PC 2%

HQ 14% PE 5%

NPE 9%

NFI 6%
MEANht 4%
MINht 4%
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Para efeito de organização destes designs, cada um recebe uma ‘etiqueta’, síntese das 

opções computacionais consideradas, assumindo a seguinte forma: 

Tipo de design/ Número de grupos/ Número de grupos satélite/ Grau de separação entre 

o(s) grupo(s) satélite e o(s) grupo(s) principal(ais)/ Distribuição dos erros aleatórios.  

A Tabela que se apresenta de seguida sintetiza as opções para estas variáveis 

experimentais (Tabela 5.33.). 

 

 

 

 



Capítulo 5. Desempenho de Critérios de Informação e de Classificação: Resultados 

257 

ICLBIC, ICOMPLBIC e AIC3 e AIC nos dois designs, respectivamente; o quarto lugar 

foi ocupado pelos critérios MDL2 e AWE e AICc, respectivamente e o quinto lugar no 

ranking pelos critérios ICOMP e CLC nos dois ‘designs com 5 grupos’, 

respectivamente. 

Tabela 5.31. Ranking de critérios nos ‘designs com cinco grupos’ e erros normais e 
uniformes 

Ranking Design  com 5 grupos e erros 
normais

Design  com 5 grupos e erros 
uniformes

 1º HQ HQ, AIC4, AIC3

 2º BIC, CAIC, AIC4
ICLBIC, ICOMPLBIC, MDL2, 

BIC, CAIC, MDL2, ICOMP

 3º ICLBIC, ICOMPLBIC, AIC3 AIC

 4º MDL2 AWE, AICc

 5º ICOMP CLC
 

Dos critérios que registaram uma taxa de sucesso superior a 50% no cenário de erros 

normais, as maiores diminuições na taxa de desempenho (Tabela 5.32.), ocorreram para 

os critérios CL (22 p.p.), CLC (17 p.p.), BIC, (14 p.p.), CAIC (14 p.p.), HQ (14 p.p.), 

ICLBIC (13 p.p.), ICOMPLBIC (13 p.p.), AIC4 (13 p.p.), MDL2 (12 p.p.), AWE (12 

p.p.), AICc (12 p.p.), ICOMP (11 p.p.) e AIC (11 p.p.).  

5.3 ‘Designs do Grupo Satélite’ 

De seguida apresenta-se o conjunto de ‘designs do grupo satélite’; como já foi referido, 

este conjunto de designs propõe-se avaliar o desempenho das medidas na presença de 

um (ou mais) grupo(s) de pequena dimensão, ‘o(s) grupo(s) satélite’; cada grupo satélite 

é definido por forma a possuir um grau de separação baixo, médio ou elevado em 

relação a um grupo, designado de grupo principal, numa solução em que coexiste um 

grupo de maior dimensão bem separado do grupo principal, a que se designa de grupo 

independente. Todos os designs são construídos para um cenário de erros normais e de 

erros uniformes. Adicionalmente são construídos designs benchmarking, que 

correspondem a soluções em que é extraído o grupo satélite. 
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Tabela 5.30. Resultados para o ‘design com 5 grupos’ e erros uniformes 

Critério Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

AIC 15% 55% 30%
AIC3 20% 57% 23%
AIC4 21% 57% 22%
AICc 16% 54% 30%

BIC 23% 56% 21%

CAIC 23% 56% 21%

CAICF 63% 31% 6%

ICOMP 16% 56% 28%
MDL2 27% 56% 17%
MDL5 53% 43% 4%

HQ 21% 57% 22%
Es 63% 22% 15%

E 84% 8% 8%

LP 83% 8% 9%

AWE 32% 54% 14%

NEC 75% 18% 7%

CL 13% 39% 48%

CLC 17% 45% 38%

ICLBIC 25% 56% 19%

ICOMPLBIC 25% 56% 19%

PC 83% 8% 9%

PE 84% 8% 8%

NPE 86% 7% 7%

NFI 76% 11% 13%
MEANht 84% 14% 2%
MINht 48% 25% 27%
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Em termos de ranking observa-se (Tabela 5.31.) que o critério com a maior taxa de 

sucesso no ‘design com 5 grupos’ e erros normais foi o critério HQ e no ‘design com 5 

grupos’ e erros uniformes os critérios HQ, AIC4 e AIC3. O segundo lugar em termos de 

ranking foi ocupado pelos critérios BIC, CAIC e AIC4 no ‘design com 5 grupos’ e erros 

normais e pelos critérios ICLBIC, ICOMPLBIC, MDL2, BIC, CAIC e ICOMP no 

‘design com 5 grupos’ e erros uniformes; o terceiro lugar foi ocupado pelos critérios 
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Tabela 5.29. Resultados para o ‘design com 5 grupos’ e erros normais 

Critério Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

AIC 12% 66% 22%
AIC3 17% 69% 14%
AIC4 17% 70% 13%
AICc 12% 66% 22%

BIC 18% 70% 12%

CAIC 18% 70% 12%

CAICF 58% 35% 7%

ICOMP 9% 67% 24%
MDL2 21% 68% 11%
MDL5 46% 52% 2%

HQ 17% 71% 12%
Es 52% 16% 32%

E 68% 9% 23%

LP 67% 12% 21%

AWE 27% 66% 7%

NEC 65% 18% 17%

CL 9% 61% 30%

CLC 12% 62% 26%

ICLBIC 19% 69% 12%

ICOMPLBIC 19% 69% 12%

PC 67% 10% 23%

PE 68% 9% 23%

NPE 72% 10% 18%

NFI 55% 15% 30%
MEANht 76% 18% 6%
MINht 36% 29% 35%
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5.2.3 Comparação dos ‘Designs com 5 Grupos’ com Erros Normais e Uniformes 

Quando comparados os resultados dos ‘designs com 5 grupos’ e erros normais e erros 

uniformes, observa-se que o critério com o melhor desempenho nos dois cenários foi o 

critério HQ.  
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O critério MDL5 registou uma tendência para a subestimação do número de grupos, em 

46% das amostras simuladas. Também os critérios probabilísticos E, LP e NEC 

apresentaram uma grande tendência para a subestimação, seleccionando um número de 

grupos inferior a 5 em 68%, 67% e de 66% das amostras, respectivamente.  

Em termos gerais os critérios de classificação difusos registam uma tendência para a 

subestimação do número de segmentos de mercado. Em termos de taxa de sucesso, os 

melhores desempenhos verificaram-se para os critérios MINht (29%), MEANht (18%) e 

NFI (15%). 

A Tabela 5.29. apresenta uma síntese dos resultados para este design. 

5.2.2 ‘Design com 5 Grupos’ e Erros Uniformes 

De seguida pretende-se avaliar o impacto de uma ‘má especificação’ dos erros 

aleatórios na taxa de sucesso dos critérios, considerando uma distribuição uniforme para 

o ‘design com 5 grupos’. As condições experimentais deste design encontram-se na 

Tabela 4.5. 

Neste segundo cenário os critérios que apresentaram as maiores taxas de sucesso foram 

os critérios HQ, AIC3 e AIC4, ambos com taxas de sucesso de 57%; com taxas de 

desempenho de 56% registam-se os critérios BIC, CAIC, ICOMP, MDL2, ICLBIC e 

ICOMPLBIC; segue-se os critérios AIC (55%), AICc (54%) e AWE (54%).  

Os critérios CL e CLC apresentaram taxas de sucesso de 45% e 39%, respectivamente. 

Os índices probabilísticos E, LP, NEC e Es apresentaram uma tendência elevada para a 

subestimação, seleccionando menos de cinco grupos em 84%, 83%, 75% e de 63% das 

amostras, respectivamente; também os índices difusos apresentaram resultados fracos: 

os critérios PC e MEANht registaram uma taxa de subabjustamento de 83% e de 84%, 

respectivamente e os critérios PE e NPE de 68% e 72%, respectivamente. 

Os resultados deste design constam da Tabela 5.30. 
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5.2 ‘Designs com 5 Grupos’ 

5.2.1 ‘Design com 5 Grupos’ e Erros Normais 

No ‘design com 5 grupos’ e erros normais, cujas condições experimentais se encontram 

descritas na Tabela 4.4., são considerados 5 grupos, 6 variáveis explicativas de natureza 

mista, um grau de separação entre os coeficientes elevado (1,5), 400 consumidores e 10 

observações por consumidor, dimensão mínima para o segmento de menor dimensão 

entre 10-20%, variação não explicada do modelo de 20% e erros aleatórios 

normalmente distribuídos.   

Do caso do ‘design com 5 grupos’ e erros normais observam-se, em termos gerais, bons 

resultados tanto para os critérios de informação como para os critérios de classificação 

probabilísticos. 

Os critérios de informação que em mais amostras simuladas recuperaram o verdadeiro 

número de segmentos foram os critérios consistentes HQ (com uma taxa de sucesso de 

71%) e CAIC (70%), o critério bayesiano BIC (70%), os critérios que estimam a 

distância de K-L, AIC4 (70%) e AIC3 (69%) e o critério MDL2 (68%). Este conjunto de 

critérios apresenta igualmente taxas de sobre-ajustamento reduzidas, entre 11% (MDL2) 

e 14% (AIC3). 

Relativamente aos critérios probabilísticos destacam-se os resultados dos critérios 

ICLBIC e ICOMPLBIC, ambos com uma taxa de sucesso de 69% e do critério AWE, 

com uma taxa de desempenho de 66%. Estes critérios apresentaram taxas de sobre-

ajustamento de 12% (ICLBIC e ICOMPLBIC) e de 7% (AWE). 

Um segundo conjunto de critérios apresentou um bom desempenho, distinguindo-se do 

primeiro grupo por registar taxas de sucesso ligeiramente inferiores e tendência superior 

para a sobreestimação do número de grupos; neste contexto, refiram-se os critérios AIC 

e AICc, ambos com taxas de sucesso de 66% e taxas de sobre-ajustamento de 22%, o 

critério ICOMP, com uma taxa de sucesso de 67% e uma taxa de sobre-ajustamento de 

24%, e os critérios CL e CLC, com taxas de sucesso de 61% e 62%, e taxas de sobre-

ajustmento de 30% e 26%, respectivamente.  
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Tabela 5.28. Síntese dos resultados da estimação de modelos logit para os 26 

critérios 

Critério C F1 (2) F2 (2) F2 (6) F3 
(métrica)

F8 (não 
métrica) F4 (0,5) F5 (1,0) F6 (100) F7 (5) F6 

(20%)
F8 (5-
10%)

F8 (10-
20%)

F9 
(normal)

AIC + + - - - + - +

AIC3 + + + + + - - - - + -

AIC4 + + + + - + - - - - + -

AICc + + + + - - - - + - +

BIC + + + - + - - - - + - -

CAIC - + + + - + - - - - + - -

CAICF - + + + - + - - - - + - -

ICOMP + + + + - - - - + - - +

MDL2 - + + + - + - - - - + - -

MDL5 - + + + - + - - - - + - -

HQ + + + + - + - - - - + - -

Es - + + + - + - - - - + + + +

E - + + - + - - - + + + +

LP - + + - + - - - + + + +

AWE - + + + - + - - - + - -

NEC - + + - + - - - + + +

CL - + + + - - - - + +

CLC - + + + - - - - - + +

ICLBIC - + + + + - - - + -

ICOMPLBIC - + + + - + - - - + -

PC - + + + - - + + + +

PE - + + + - - + +

NPE - + + + - - - + + -

NFI - + + + - - + + + -

MEANht - + - - - - + + +

MINht - + - - - +  
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Quanto ao factor 8 – dimensão do segmento de menor dimensão - observa-se que, para 

a totalidade dos critérios de informação, a taxa de sucesso é inferior em todos os 

critérios na presença de um segmento de menor dimensão entre 5-10% relativamente a 

20-30%; quanto aos critérios de classificação, tal apenas se verificou para os critérios 

AWE, ICLBIC e ICOMPLBIC; para os restantes critérios, em que o nível experimental 

se revelou estatisticamente significativo (Es, L, LP, NEC, PC, PE, NPE, NFI, MEANht e 

MINht), observa-se que a taxa de sucesso foi superior no cenário em que o segmento de 

menor dimensão representa 5-10%, relativamente a 10-20%; quando se compara o 

cenário de dimensão do segmento de menor dimensão entre 10-20% relativamente a 20-

30%, apenas não se verificou em relação aos critérios AIC, AIC3m AIC4 e AICc uma 

taxa de sucesso inferior (e estatisticamente significativa); quanto aos critérios de 

classificação observa-se que a taxa de sucesso apenas é inferior no critério AWE; nos 

restantes critérios (em que a variável é estatisticamente significativa) a taxa de sucesso é 

superior no cenário de 10-20% relativamente a 20-30%; para os critérios Es, E, LP, 

NEC, CL, ICOMPLBIC; NFI e MEANht observa-se que estes critérios registaram uma 

taxa de sucesso superior no cenário em que o segmento de menor dimensão possui 

dimensão entre 10-20% relativamente a 20-30%; 

Quanto ao factor 9, conclui-se que apenas se verificou que a taxa de sucesso é superior 

na presença de erros normais relativamente a uniformes nos critérios AIC, AICc, 

ICOMP, Es, E, LP, CL, PC; para os critérios NPE e NFI verificou-se o inverso. 

A Tabela que se segue apresenta, para as variáveis estatisticamente significativas nos 26 

modelos logit estimados, o sinal observado para estimativas obtidas para cada condição 

experimental, positivo (+) ou negativo (-). 
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Relativamente ao factor 3 – escala de medida das variáveis explicativas - observa-se que 

a taxa de sucesso é inferior num cenário em que se consideram variáveis explicativas de 

natureza métrica relativamente a variáveis explicativas de natureza mista em todos os 

critérios, com excepção dos critérios AIC, AIC3, AICc, ICOMP, CL, ICLBIC, PC, PE, 

NPE e NFI (em que se rejeitou a hipótese nula no teste significância individual da 

respectiva variável explicativa); não obstante, conclui-se por uma taxa de desempenho 

superior no cenário de variáveis explicativas de natureza não métrica relativamente a 

mista para todos os critérios com excepção dos critérios AIC, ICOMP, CL, CLC, 

MEANht e MINht (em que a variável indicativa da presença de variáveis explicativas não 

métricas não é estatisticamente significativa). 

Relativamente ao factor 4 – grau de separação médio entre os coeficientes dos 

segmentos - observa-se que a taxa de sucesso foi superior (de forma estatisticamente 

significativa) no cenário de grau de separação baixo relativamente a elevado em todos 

os critérios com excepção do critério NFI; quanto a um grau de separação médio 

relativamente a elevado observa-se que a taxa de sucesso é superior (de forma 

estatisticamente significativa) para todos os critérios com excepção dos critérios AIC, 

AWE, ICLBIC, ICOMPLBIC, PC, PE e MINht. 

No que concerne ao factor 5 – número de consumidores - observa-se que todos os 

critérios, com excepção dos critérios E, LP, NEC, PC, PE, NPE, NFI, MEANht e MINht  

(em que a variável binária indicativa da existência de 100 consumidores não se revelou 

estatisticamente significativa) registaram taxas de sucesso inferiores (de forma 

estatisticamente significativa) no cenário de uma amostra com 100 consumidores 

relativamente a 300. 

Quanto ao factor 6 - número de observações por consumidor - conclui-se que a taxa de 

sucesso é inferior no cenário de 5 observações por consumidor relativamente a 10 em 

todos os critérios (de forma estatisticamente significativa). 

Em relação ao factor 7 – variação não explicada - verifica-se que a taxa de sucesso é 

superior para uma variação não explicada de 20% relativamente a 60% em todos os 

critérios. 
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A taxa de sucesso do critério MINht não é influenciada de forma estatisticamente 

significativa na presença de 2 (51%) variáveis explicativas relativamente a 10 (48%), 

variáveis explicativas métricas (47%) e não métricas (48%) relativamente a mistas 

(47%), grau de separação médio (49%) em relação a elevado (48%), dimensão do 

segmento de menor dimensão entre 5-10% (48%) e entre 10-20% (48%) relativamente a 

20-30% (45%) e estrutura de erros normais (48%) relativamente a erros uniformes 

(47%). 

A taxa de sucesso deste critério é superior quando se consideram 2 segmentos (90%)  

relativamente a 3 (24%) e variação não explicada de 20% (53%) relativamente a 60% 

(42%).  

A taxa de sucesso do critério MINht é inferior na presença de 6 variáveis explicativas 

(44%) relativamente a 10 (48%), grau de separação baixo (45%) relativamente a 

elevado (48%) e 5 observações por consumidor (46%) relativamente a 10 (49%). 

 

A título de síntese, conclui-se que os vários critérios registaram taxas de sucesso 

superiores na presença de 2 segmentos de mercado relativamente a 3; a variável 

indicativa da presença (ou ausência) de 2 segmentos, revelou-se estatisticamente 

significativa para todos os critérios, com excepção apenas dos critérios AIC e AICc. 

Quanto ao factor 2 – número de variáveis explicativas - conclui-se que todos os 

critérios, com excepção dos critérios MEANht e MINht (em que a variável indicativa da 

presença ou ausência de 2 variáveis explicativas não se revelou estatisticamente 

significativa), registaram uma taxa de desempenho superior no cenário com 2 variáveis 

explicativas relativamente a 10; com excepção dos critérios AIC, E, LP, NEC, PC, PE, 

NPE e NFI (em que a variável indicativa da presença ou ausência de 6 variáveis 

explicativas não se revelou estatisticamente significativa) e dos critérios MEANht e 

MINht (em que as taxas de sucesso são inferiores para 6 variáveis explicativas 

relativamente a 10), as taxas de sucesso dos vários critérios são superiores num cenário 

de 6 variáveis explicativas relativamente a 10 variáveis explicativas. 
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Tabela 5.27. Resultados da estimação de modelos logit para os critérios NFI, 

MEANht e MINht 

-1,238 -1,769 -1,764
(0,175) * (0,214) * (0,186) *
0,746 3,849 2,714

(0,094) * (0,136) * (0,100) *
0,590 0,104 0,185

(0,114) * (0,138) (0,119)
0,121 -0,095 -0,213

(0,116) (0,138) * (0,119) ***
-0,165 -0,209 -0,036
(0,115) (0,138) (0,119)
0,196 0,217 0,028

(0,113) *** (0,138) (0,119)
-0,065 -0,967 -0,228
(0,114) (0,141) * (0,119) **
-0,013 -0,301 0,028
(0,113) (0,137) ** (0,119)
-0,047 0,095 -0,147
(0,093) (0,112) (0,097)
-0,288 -0,523 -0,185
(0,093) * (0,114) * (0,097) ***
0,904 1,492 0,677

(0,095) * (0,125) * (0,099) *
0,395 0,265 0,185

(0,114) * (0,138) ** (0,119)
0,251 0,312 0,171

(0,115) ** (0,138) ** (0,119)
-1,565 0,183 0,071
(0,098) * (0,112) (0,097)

% classif. correctas 78% 84% 79%

LR 481 1512 978

NFI MEANht MINht

* α<1%; ** α<5%; *** α<10%

F3 (métrica)

F3 (não métrica)

F9 (normal)

F2 (6)

F7 (20%)

F8 (5-10%)

Factor/ Nível

C

F1 (2)

F4 (0,5)

F8 (10-20%)

F4 (1,0)

F5 (100)

F6 (5)

F2 (2)
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A taxa de sucesso do critério NFI não é afectada de forma estatisticamente significativa 

na presença de 6 variáveis explicativas (30%) relativamente a 10 (28%), variáveis 

explicativas de natureza métrica (29%) relativamente a mista (32%), graus de separação 

baixo (31%) e médio (32%) relativamente a elevado (33%), e uma amostra de 100 

consumidores (32%) relativamente a 300 (32%). 

A taxa de sucesso deste critério é superior quando se consideram 2 segmentos (39%) em 

relação a 3 (25%), 2 variáveis explicativas (39%) em relação a 10 (28%), variáveis 

explicativas não métricas (35%) relativamente a mistas (32%), variação não explicada 

de 20% (40%) relativamente a 60% (24%), dimensão do segmento de menor dimensão 

entre 5-10% (35%) e entre 10-20% (33%) relativamente a 20-30% (28%).  

A taxa de sucesso do critério NFI é inferior nos seguintes cenários: 5 observações por 

consumidor (29%) em relação a 10 (35%) e erros normais (17%) relativamente a erros 

uniformes (47%).  

Relativamente ao critério MEANht observa-se que a sua taxa de sucesso não é 

influenciada de forma estatisticamente significativa pela existência de 2 variáveis 

explicativas (58%) relativamente a 10 (57%), variáveis explicativas de natureza métrica 

(54%) e não métrica (59%) relativamente a mista (57%), 100 observações por 

consumidor (57%) em relação a 300 (56%) e erros normais (58%) relativamente a erros 

uniformes (56%). 

A taxa de sucesso deste critério é superior quando se consideram 2 segmentos (90%) em 

relação a 3 (24%), dimensão do segmento de menor dimensão entre 5-10% (58%) e 10-

20% (58%) relativamente a 20-30% (54%) e variação não explicada de 20% (66%) 

relativamente a 60% (48%). 

A taxa de sucesso do critério MEANht é inferior quando se considera um grau de 

separação baixo (50%) ou médio (58%) relativamente a elevado (62%) e 5 observações 

por consumidor (54%) em relação a 10 (60%). 
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Tabela 5.26 Resultados da estimação de modelos logit para os critérios 

ICOMPLBIC, PC, PE e NPE 

-1,324 -3,231 -3,974 -3,986
(0,279) * (0,288) * (0,406) * (0,423) *
6,747 5,453 7,238 7,587

(0,298) * (0,196) * (0,297) * (0,334) *
1,066 0,335 0,571 0,537

(0,191) * (0,171) ** (0,236) ** (0,234) **
0,367 -0,118 -0,140 -0,111

(0,183) ** (0,172) (0,237) (0,236)
-0,352 -0,192 -0,166 -0,111
(0,184) ** (0,172) (0,236) (0,236)
0,575 0,320 0,434 0,537

(0,188) * (0,171) *** (0,234) *** (0,234) **
-1,970 -1,091 -1,100 -1,269
(0,201) * (0,179) * (0,248) * (0,251) *
-0,257 -0,203 -0,218 -0,375
(0,192) (0,170) (0,234) (0,232) ***
-0,764 0,078 0,036 0,000
(0,155) * (0,140) (0,190) (0,190)
-1,156 -0,588 -0,664 -0,773
(0,160) * (0,142) * (0,197) * (0,199) *
4,036 1,866 1,957 2,330

(0,206) * (0,178) * (0,266) * (0,298) *
-1,352 0,382 0,437 0,381
(0,193) * (0,172) ** (0,235) ** (0,234) ***
-0,231 0,324 0,247 0,301
(0,189) (0,172) *** (0,235) (0,234)
0,125 0,352 -0,364 -0,583

(0,151) (0,141) ** (0,192) (0,195) *

% classif. correctas 92% 90% 95% 95%

LR 2075 2169 2.734 2750

ICOMPLBIC PC PE

* α<1%; ** α<5%; *** α<10%

NPE

F9 (normal)

F7 (20%)

F8 (5-10%)

F8 (10-20%)

F3 (métrica)

F3 (não métrica)

Factor/ Nível

C

F1 (2)

F4 (0,5)

F4 (1,0)

F5 (100)

F6 (5)

F2 (2)

F2 (6)
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relativamente a 20-30% (50%) e distribuição normal (50%) relativamente a uniforme 

(51%).  

A taxa de sucesso deste critério é superior na presença de 2 segmentos (96%) 

relativamente a 3 (5%), 2 variáveis explicativas (52%) relativamente a 10 (50%), 

variáveis explicativas de natureza não métrica (52%) relativamente a mista (50%), 

variação não explicada de 20% (54%) relativamente a 60% (47%), e dimensão do 

segmento de menor dimensão entre 5-10% (52%) relativamente a 20-30% (50%).  

A taxa de sucesso é inferior no cenário de grau de separação baixa (48%) relativamente 

a elevada (52%) e 5 observações (49%) por consumidor relativamente a 10 (52%). 

Relativamente ao critério NPE, verifica-se que a sua taxa de sucesso não se altera de 

forma significativa com a passagem de 6 (50%) para 10 variáveis explicativas (50%), a 

existência de variáveis explicativas de natureza métrica (50%) para variáveis 

explicativas de natureza mista (50%), 100 observações por consumidor (51%) 

relativamente a 300 (51%), dimensão do segmento de menor dimensão entre 10-20% 

(51%) relativamente a 20-30% (50%). 

A taxa de sucesso deste critério é superior (de forma estatisticamente significativa), 

quando se consideram 2 segmentos (96%) em relação a 3 (6%), 2 variáveis explicativas 

(53%) relativamente a 10 (50%), variáveis explicativas de natureza não métrica (53%) 

relativamente a mista (50%), variação não explicada de 20% (55%) relativamente a 

60% (47%) e dimensão do segmento de menor dimensão de 5-10% (52%) relativamente 

a 20-30% (50%).  

A taxa de sucesso deste critério é inferior nos cenários de separação baixa (48%) e 

média (52%) relativamente a elevada (53%), 5 observações por consumidor (49%) 

relativamente a 10 (53%) e distribuição normal (50%) relativamente a uniforme (52%). 

Os resultados da estimação dos modelos logit para os critérios NFI, MEANht e MINht 

constam da Tabela 5.27.  
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A taxa de sucesso deste critério é superior nos seguintes cenários: 2 segmentos (98%) 

relativamente a 3 (39%), 2 (72%) e 6 (68%) variáveis explicativas relativamente a 10 

(65%), variáveis explicativas não métricas (72%) relativamente a mistas (68%) e 

variação não explicada de 20% (85%) relativamente a 60% (52%). 

A taxa de sucesso deste critério é inferior quando se consideram variáveis explicativas 

métricas (66%) relativamente a mistas (68%), grau de separação entre os segmentos 

baixo (60%) em relação a elevado (73%), 100 consumidores (66%) relativamente a 300 

(71%), 5 observações por consumidor (65%) relativamente a 10 (72%) e dimensão do 

segmento de menor dimensão entre 5-10% (63%) relativamente a 20-30% (72%). 

Relativamente ao índice difuso PC, verifica-se que a sua taxa de sucesso não varia de 

forma estatisticamente significativa no cenário em que se consideram 6 variáveis 

explicativas (51%) relativamente a 10 (52%), variáveis explicativas de natureza métrica 

(50%) relativamente a mista (52%), um grau de separação entre os coeficientes dos 

segmentos médio (54%) relativamente a elevado (55%), 100 consumidores (52%) 

relativamente a 300 (52%) e erros normais (53%) relativamente a uniformes (51%). 

A taxa de sucesso deste critério é superior no cenário em que se consideram 2 grupos 

(92%) relativamente a 3 (12%), 2 variáveis explicativas (54%) relativamente a 10 

(52%), variáveis explicativas não métricas (54%) em relação a mistas (52%), variação 

não explicada de 20% (59%) relativamente a 60% (45%), e dimensão do segmento de 

menor dimensão entre 5-10% (53%) e 10-20% (5%) relativamente a 20-30% (50%).  

A taxa de sucesso do critério PC é inferior quando se considera um grau de separação 

baixo (47%) relativamente a elevado (55%) e 5 observações por consumidor (50%) 

relativamente a 10 (54%). 

Quanto ao critério PE, a sua taxa de sucesso não é influenciada nos seguintes cenários: 

6 variáveis explicativas (49%) relativamente a 10 (50%), variáveis explicativas de 

natureza métrica (50%) relativamente a mista (50%), grau de separação médio (52%) 

relativamente a elevado (52%), 100 observações por consumidor (51%) relativamente a 

300 (51%), dimensão do segmento de menor dimensão entre 10-20% (51%) 
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Tabela 5.25 Resultados da estimação de modelos logit para os critérios NEC, CL, 

CLC, ICLBIC 

-2,039 -0,026 -0,306 -1,094
(0,208) * (0,153) (0,162) ** (0,272) *
3,402 0,577 1,378 6,694

(0,130) * (0,082) * (0,089) * (0,303) *
0,546 0,646 0,610 1,142

(0,132) * (0,101) * (0,108) * (0,191) *
0,178 0,272 0,262 0,366

(0,130) (0,100) * (0,106) ** (0,183) **
-0,372 -0,076 -0,251 -0,050
(0,131) * (0,100) (0,107) ** (0,183)
0,411 -0,086 -0,086 0,650

(0,131) * (0,100) (0,107) (0,187) *
-1,226 -0,630 -0,613 -1,885
(0,135) * (0,101) * (0,108) * (0,199) *
-0,368 -0,283 -0,256 -0,197
(0,131) * (0,101) * (0,108) ** (0,189)
-0,045 -0,334 -0,266 -0,883
(0,107) (0,082) * (0,087) * (0,155) *
-0,499 -0,387 -0,440 -1,318
(0,108) * (0,082) * (0,088) * (0,161) *
1,898 0,414 0,868 3,889

(0,123) * (0,082) * (0,088) * (0,199) *
0,298 -0,045 -0,057 -1,377

(0,131) ** (0,100) (0,106) (0,192) *
0,349 0,156 0,184 -0,210

(0,131) * (0,101) (0,107) *** (0,187)
0,080 0,168 0,099 0,136

(0,107) (0,082) ** (0,087) (0,150)

% classif. correctas 80% 63% 70% 91%

LR 1377 199 443 2015

* α<1%; ** α<5%; *** α<10%

NEC CL CLC ICLBIC

F9 (normal)

F7 (20%)

F8 (5-10%)

F8 (10-20%)

F3 (métrica)

F3 (não métrica)

F4 (1,0)

F5 (100)

F6 (5)

F4 (0,5)

F2 (2)

F2 (6)

Factor/ Nível

C

F1 (2)
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Quanto ao critério ICLBIC observa-se que a sua taxa de sucesso não é influenciada de 

forma estatisticamente significativa pela existência de variáveis explicativas de natureza 

métrica (68%) relativamente a mista (68%), um grau de separação médio (73%) 

relativamente a elevado (75%), uma dimensão do segmento de menor dimensão entre 

10-20% (72%) relativamente a 20-30% (73%) e erros normais (70%) relativamente a 

erros uniformes (69%).  

A taxa de sucesso deste critério é superior (de forma estatisticamente significativa) nos 

cenários em que se consideram 2 segmentos (98%) relativamente a 3 (42%), 2 (74%) e 

6 (69%) variáveis explicativas relativamente a 10 (66%), variáveis explicativas não 

métricas (73%) relativamente a mistas (68%) e variação não explicada de 20% (86%) 

relativamente a 60% (54%). 

A taxa de sucesso do critério ICLBIC é inferior (de forma estatisticamente significativa) 

quando se considera um grau de separação baixo (61%) relativamente a elevado (75%), 

uma amostra com 100 consumidores (67%) relativamente a 300 (73%), 5 observações 

por consumidor (65%) relativamente a 10 (74%) e dimensão do segmento de menor 

dimensão entre 5-10% (64%) relativamente a 20-30% (73%). 

Os resultados da estimação dos modelos logit para os critérios ICOMPLBIC, PC, PE e 

NPE constam da Tabela 5.26. 

Quanto ao critério ICOMPLBIC conclui-se que a sua taxa de sucesso não é influenciada 

de forma significativa quando se considera um grau de separação médio (72%) 

relativamente a elevado (73%), quando a dimensão do segmento de menor dimensão é 

de 10-20% (70%) relativamente a 20-30% (72%) e na presença de erros normais (69%) 

relativamente a erros uniformes (68%). 
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(54%) relativamente a variáveis explicativas de natureza mista (55%), e quando se 

considera uma dimensão do segmento de menor dimensão entre 5-10% (52%) e 10-20% 

(57%) relativamente a 20-30% (53%).  

Estes critérios registam taxas de sucesso mais elevadas nos cenários em que se 

consideram 2 segmentos (61%) relativamente a 3 (47%), 2 (62%) e 6 (53%) variáveis 

explicativas relativamente a 10 (47%), variação não explicada de 20% (59%) 

relativamente a 60% (49%) e erros normais (56%) relativamente a erros uniformes 

(52%). 

O critério CL possui taxas de sucesso inferiores quando se considera um grau de 

separação baixo (47%) ou médio (55%) relativamente a elevado (61%), uma amostra 

com 100 consumidores (50%) relativamente a 300 (58%), 5 observações por 

consumidor (50%) relativamente a 10 (59%). 

Quanto ao critério CLC, constata-se que a taxa de sucesso deste critério não é 

influenciada de forma estatisticamente significativa quando se consideram variáveis 

explicativas de natureza não métrica (60%) relativamente a variáveis explicativas de 

natureza mista (61%), uma dimensão para o segmento de menor dimensão entre 5-10% 

(57%) relativamente a 20-30% (58%), e erros normais (60%) relativamente a erros 

uniformes (58%).  

A taxa de sucesso do critério CLC é superior (de forma estatisticamente significativa) 

quando se consideram 2 segmentos (74%) relativamente a 3 (44%), 2 (66%) e 6 (59%) 

variáveis explicativas relativamente a 10 (53%), uma variação não explicada de 20% 

(68%) relativamente a 60% (50%) e dimensão do segmento de menor dimensão entre 

10-20% (62%) relativamente a 20-30% (58%) - no entanto neste caso apenas para um 

nível de significância de 10%.  

O desempenho do critério em análise é inferior nos cenários em que se consideram 

variáveis explicativas métricas (56%) relativamente a mistas (61%), graus de separação 

baixo (53%) e médio (60%) relativamente a elevado (65%), 100 consumidores (56%) 

relativamente a 300 (62%), 5 observações por consumidor (55%) relativamente a 10 

(64%). 
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A taxa de sucesso deste critério é superior quando se consideram 2 segmentos (99%) 

relativamente a 3 (30%), 2 (70%) e 6 (63%) variáveis explicativas relativamente a 10 

(60%), variáveis explicativas não métricas (67%) relativamente a mistas (64%), 

variação não explicada de 20% (78%) relativamente a 60% (51%). 

A taxa de sucesso do critério AWE é inferior quando se consideram variáveis 

explicativas métricas (62%) relativamente a variáveis explicativas de natureza mista 

(64%), grau de separação baixo (57%) relativamente a elevado (69%), 5 observações 

por consumidor (61%) relativamente a 10 (68%) e dimensão do segmento de menor 

dimensão entre 5-10% (60%) e 10-20% (56%), relativamente a 20-30% (51%).  

Os resultados da estimação de modelos logit para os critérios NEC, CL, CLC e ICLBIC 

constam da Tabela 5.25.  

Quanto ao critério NEC observa-se que a sua taxa de sucesso não é influenciada de 

forma estatisticamente significativa quando se consideram 6 variáveis explicativas 

(53%) relativamente a 10 (51%), 100 consumidores (54%) relativamente a 300 (55%), e 

uma estrutura de erros normais (55%) relativamente a uma estrutura de erros uniformes 

(54%).  

A taxa de sucesso deste critério é superior (de forma estatisticamente significativa) com 

a presença de 2 segmentos (83%) relativamente a 3 (25%), quando se consideram 2 

(58%) e 6 (53%) variáveis explicativas relativamente a 10 (51%), variáveis explicativas 

de natureza não métrica (60%) relativamente a mista (54%), uma variação não 

explicada de 20% (67%) relativamente a 60% (41%), e dimensão do segmento de 

menor dimensão entre 5-10% (55%) e 10-20% (56%) relativamente a 20-30% (51%). 

A taxa de sucesso do critério NEC é influenciada de forma negativa (estatisticamente 

significativa)  quando se consideram variáveis explicativas de natureza métrica (49%) 

relativamente a mista (54%) e graus de separação entre os coeficientes baixo (45%) e 

médio (57%) relativamente a elevado (62%). 

A taxa de sucesso do critério CL não é influenciada de forma estatisticamente 

significativa quando se consideram variáveis de natureza não métrica (53%) ou métrica 



Capítulo 5. Desempenho de Critérios de Informação e de Classificação: Resultados 

239 

Tabela 5.24. Resultados da estimação de modelos logit para os critérios Es, E, LP e 

AWE 

-2,297 -3,422 -3,439 -2,562
(0,195) * (0,304) * (0,291) * (0,365) *
2,743 5,855 5,545 1,073

(0,111) * (0,220) * (0,206) * (0,557) *
0,404 0,557 0,522 2,136

(0,122) * (0,177) * (0,169) * (0,246) *
0,088 -0,032 -0,029 0,706

(0,121) (0,178) (0,169) (0,224) *
-0,485 -0,349 -0,273 -0,441
(0,122) * (0,179) ** (0,170) ** (0,223) **
0,205 0,354 0,464 0,639

(0,121) ** (0,176) ** (0,169) * (0,224) *
-0,792 -1,212 -1,195 -2,565
(0,123) * (0,187) * (0,177) * (0,254) *
-0,278 -0,290 -0,322 -0,291
(0,121) ** (0,175) *** (0,168) ** (0,221)
-0,044 0,062 0,094 -1,567
(0,099) (0,144) (0,137) (0,197) *
-0,367 -0,647 -0,626 -1,631
(0,099) * (0,147) * (0,140) * (0,198) *
1,540 2,128 2,141 5,233

(0,107) * (0,196) * (0,184) * (0,318) *
0,712 0,329 0,356 -1,811

(0,123) * (0,178) ** (0,169) ** (0,239) *
0,595 0,391 0,441 -0,565

(0,122) * (0,178) ** (0,170) * (0,224) *
0,250 0,416 0,511 0,065

(0,099) * (0,145) * (0,139) * (0,181)

% classif. correctas 77% 91% 90% 94%

LR 1094 2256 2.150 2575

AWE

* α<1%; ** α<5%; *** α<10%

F9 (normal)

Es E LPFactor/ Nível

C

F1 (2)

F4 (0,5)

F4 (1,0)

F5 (100)

F2 (2)

F2 (6)

F7 (20%)

F8 (5-10%)

F3 (métrica)

F3 (não métrica)

F6 (5)

F8 (10-20%)
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explicada de 20% (60%) em relação a 60% (46%), dimensão do segmento de menor 

dimensão entre 5-10% (54%) relativamente a 20-30% (51%) e de 10-20% (54%) 

relativamente a 20-30% (51%) e erros normais (54%) relativamente a erros uniformes 

(51%). 

A taxa de sucesso do critério E é inferior quando se consideram variáveis explicativas 

métricas (50%) relativamente a mistas (53%), grau de separação baixo (48%) e médio 

(54%) relativamente a elevado (57%) e 5 observações por consumidor (51%) em 

relação a 10 (55%). 

A taxa de sucesso do critério LP não é influenciada de forma estatisticamente 

significativa com a existência de 6 variáveis explicativas (52%) relativamente a 10 

(52%) e com a existência de uma amostra com 100 consumidores (53%) relativamente a 

300 (53%).  

A taxa de sucesso deste critério é superior nos cenários em que se consideram 2 

segmentos (92%) relativamente a 3 (14%), 2 variáveis explicativas (56%) relativamente 

a 10 (52%), variáveis explicativas de natureza não métrica (56%) relativamente a mistas 

(53%), variação não explicada de 20% (61%) relativamente a 60% (45%), dimensão do 

segmento de menor dimensão entre 5-10% (54%) e entre 10-20% (55%) relativamente a 

20-30% (51%) e erros normais (55%) relativamente a erros uniformes (51%). 

A taxa de sucesso do critério LP é inferior no cenário em que se consideram variáveis 

explicativas métricas (50%) relativamente a variáveis mistas (53%) e um grau de 

separação baixo (48%) e médio (55%) relativamente a elevado (57%). 

Quanto ao critério AWE, observa-se que a sua taxa de sucesso não é influenciada de 

forma estatisticamente significativa nos cenários em que se considera um grau de 

separação entre os coeficientes dos segmentos médio (68%) relativamente a elevado 

(69%) e de erros normais (65%) relativamente a erros uniformes (64%). 
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A taxa de sucesso do critério HQ regista uma diminuição nos cenários em que se 

consideram variáveis explicativas de natureza métrica (64%) relativamente a variáveis 

explicativas mistas (69%), grau de separação entre os coeficientes baixo (52%) e médio 

(73%) relativamente a elevado (81%), uma amostra com 100 consumidores (62%) 

relativamente a 300 (75%), 5 observações por consumidor (61%) relativamente a 10 

(76%) e uma dimensão do segmento de menor dimensão entre 5-10% (59%) e 10-20% 

(72%) relativamente a 20-30% (75%). 

Os resultados da estimação dos modelos logit para os critérios Es, L, LP e AWE 

constam da Tabela 5.24. 

A taxa de sucesso do critério Es não é influenciada de forma estatisticamente 

significativa pela existência de 6 variáveis explicativas (47%) relativamente a 10 (46%) 

e por 100 consumidores (48%) relativamente a 300 (49%). 

A taxa de sucesso do critério Es é superior nos cenários em que se consideram 2 

segmentos (74%) relativamente a 3 (23%), 2 variáveis explicativas (52%) relativamente 

a 10 (46%), variáveis explicativas de natureza não métrica (53%) relativamente a mista 

(50%), variação não explicada de 20% (61%) relativamente a 60% (36%) e dimensão 

do segmento de menor dimensão entre 5-10% (53%) e 10-20% (51%) relativamente a 

20-30% (42%) e erros normais (51%) relativamente a erros uniformes (47%). 

A taxa de desempenho do critério Es é inferior quando se consideram variáveis 

explicativas métricas (42%) relativamente a variáveis explicativas de natureza mista 

(50%), graus de separação baixo (42%) e médio (50%) relativamente a elevado (54%), 

5 observações por consumidor (46%) relativamente a 10 (52%). 

A taxa de sucesso do critério E não é influenciada de forma estatisticamente 

significativa pela existência de 6 variáveis explicativas (51%) relativamente a 10 (52%), 

e de uma amostra com 100 consumidores (53%) relativamente a 300 (53%).  

A taxa de sucesso deste critério é superior quando se consideram 2 segmentos (93%) em 

relação a 3 (12%), 2 variáveis explicativas (56%) em relação a 10 (52%), variáveis 

explicativas de natureza não métrica (56%) em relação a mista (53%), variação não 
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Tabela 5.23. Resultados da estimação de modelos logit para os critérios MDL2, 

MDL5 e HQ 

-1,545 -3,828 1,052
(0,246) * (0,316) * (0,219) *
2,595 2,559 2,268

(0,161) * (0,181) * (0,137) *
2,778 3,775 1,360

(0,189) * (0,238) * (0,152) *
1,150 1,252 0,476

(0,167) * (0,198) * (0,142) *
-0,405 -0,395 -0,398
(0,162) ** (0,186) ** (0,144) *
0,620 0,888 0,355

(0,162) * (0,183) * (0,147) **
-3,798 -4,417 -2,501
(0,212) * (0,259) * (0,164) *
-0,741 -1,286 -0,746
(0,160) * (0,177) * (0,154) *
-1,883 -2,369 -1,220
(0,147) * (0,177) * (0,124) *
-1,766 -2,092 -1,370
(0,146) * (0,171) * (0,126) *
5,025 5,703 3,291

(0,212) * (0,271) * (0,154) *
-1,930 -1,903 -1,427
(0,176) * (0,199) * (0,150) *
-0,599 -0,678 -0,244
(0,161) * (0,180) * (0,149) ***
0,017 0,078 0,112

(0,132) (0,149) (0,118)

% classif. correctas 88% 90% 85%

LR 2092 1938 1425

HQMDL2 MDL5

F4 (1,0)

F5 (100)

F6 (5)

F2 (2)

F2 (6)

F3 (métrica)

F3 (não métrica)

Factor/ Nível

C

F1 (2)

F4 (0,5)

* α<1%; ** α<5%; *** α<10%

F9 (normal)

F7 (20%)

F8 (5-10%)

F8 (10-20%)
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observações por consumidor (38%) em relação a 10 (53%) e uma dimensão para o 

segmento de menor dimensão de 5-10% (36%) e 10-20% (48%) relativamente a 20-

30% (53%).  

No que diz respeito ao critério MDL5, observa-se que a sua taxa de sucesso apenas não 

se altera de forma estatisticamente significativa na presença de erros normais (29%) 

relativamente a erros uniformes (28%). 

A taxa de sucesso deste critério é superior (de forma estatisticamente significativa), com 

2 segmentos (38%), relativamente a 3 (20%), 2 (44%) e 6 (25%) variáveis explicativas 

relativamente a 10 (17%), variáveis explicativas de natureza não métrica (34%) 

relativamente a mista (27%) e variação não explicada de 20% (51%) relativamente a 

60% (7%). 

A taxa de sucesso do critério MDL5 é inferior (de forma estatisticamente significativa) 

na presença apenas de variáveis explicativas métricas (25%) relativamente variáveis 

explicativas de natureza mista (27%), na presença de um grau de separação baixo (12%) 

ou médio (32%) relativamente a elevado (42%), 100 consumidores (20%) relativamente 

a 300 (37%), 5 observações por consumidor (21%) em relação a 10 (36%) e uma 

dimensão para o segmento de menor dimensão de 5-10% (22%) e 10-20% (30%) 

relativamente a 20-30% (35%).  

Quanto ao critério HQ, conclui-se que a sua taxa de sucesso não é influenciada de forma 

estatisticamente significativa na presença de uma estrutura de erros normais (69%) 

relativamente a uma estrutura de erros uniformes (68%).  

A taxa de sucesso deste critério é influenciada de forma positiva (e estatisticamente 

significativa) quando se consideram 2 segmentos (81%) relativamente a 3 (56%), 2 

(77%) e 6 (67%) variáveis explicativas relativamente a 10 (62%), variáveis explicativas 

de natureza não métrica (73%) relativamente a variáveis explicativas de natureza mista 

(69%) e uma variação não explicada de 20% (88%) relativamente a 60% (49%).  
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Quanto ao critério ICOMP observa-se que a sua taxa de sucesso não é influenciada de 

forma estatisticamente significativa, com a existência de 2 segmentos (66%) 

relativamente a 3 (64%) e com a existência de variáveis explicativas métricas (66%) e 

não métricas (64%) relativamente a mistas (65%). 

A sua taxa de sucesso assume um valor superior (e estatisticamente significativo) 

quando se consideram modelos com 2 (74%) e 6 (63%) variáveis explicativas 

relativamente a 10 (58%), uma variação não explicada de 20% (75%) relativamente a 

60% (55%) e uma estrutura de erros normais (67%) relativamente a uniformes (63%). 

A taxa de sucesso do critério ICOMP regista um valor inferior (estatisticamente 

significativo) num cenário em que se consideram graus de separação baixo (57%) e 

médio (67%) relativamente a elevado (71%), uma amostra com 100 consumidores 

(62%) relativamente a 300 (69%), 5 observações por consumidor (58%) relativamente a 

10 (73%) e um grau de separação entre as componentes de 5-10% (57%) e 10-20% 

(67%) relativamente a 20-30% (72%). 

Os resultados da estimação dos modelos logit para os critérios MDL2, MDL5 e HQ 

constam da Tabela 5.23.  

Relativamente ao critério MDL2 verifica-se que a sua taxa de sucesso apenas não se 

altera de forma estatisticamente significativa na presença de erros normais (46%) 

relativamente a erros uniformes (45%). 

A taxa de sucesso deste critério é superior (de forma estatisticamente significativa), com 

2 segmentos (57%) relativamente a 3 (34%), 2 (59%) e 6 (44%) variáveis explicativas 

relativamente a 10 (34%), variáveis explicativas de natureza não métrica (50%) 

relativamente a mista (45%) e variação não explicada de 20% (72%) relativamente a 

60% (19%). 

A taxa de sucesso do critério MDL2 é inferior (de forma estatisticamente significativa) 

na presença apenas de variáveis explicativas métricas (41%) relativamente a mistas 

(45%), na presença de um grau de separação baixo (25%) ou médio (52%) 

relativamente a elevado (59%), 100 consumidores (37%) relativamente a 300 (54%), 5 
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Tabela 5.22. Resultados da estimação de modelos logit para os critérios BIC, 

CAIC, CAICF e ICOMP  

-0,089 -0,500 -1,253 0,902
(0,229) (0,231) ** (0,237) * (0,166) *
2,636 2,619 2,725 0,082

(0,153) * (0,154) * (0,158) * (0,088)
2,040 2,260 2,670 0,803

(0,170) * (0,174) * (0,182) * (0,111) *
0,762 0,975 1,179 0,226

(0,154) * (0,157) * (0,162) * (0,105) **
-0,317 -0,263 -0,581 0,082
(0,154) ** (0,155) *** (0,159) * (0,109)
0,805 0,799 0,624 -0,012

(0,158) * (0,158) * (0,158) * (0,108)
-3,240 -3,383 -3,859 -0,724
(0,189) * (0,194) * (0,207) * (0,109) *
-0,823 -0,822 -0,852 -0,202
(0,158) * (0,158) * (0,156) * (0,111) ***
-1,534 -1,670 -1,800 -0,339
(0,136) * (0,139) * (0,142) * (0,089) *
-1,719 -1,608 -1,642 -0,760
(0,139) * (0,138) * (0,140) * (0,089) *
4,484 4,612 4,578 0,967

(0,189) * (0,193) * (0,196) * (0,090) *
-1,882 -1,837 -1,621 -0,727
(0,167) * (0,167) * (0,167) * (0,109) *
-0,557 -0,474 -0,499 -0,239
(0,157) * (0,157) * (0,157) * (0,111) **
0,040 -0,032 -0,099 0,223

(0,126) (0,127) (0,128) (0,088) **

% classif. correctas 87% 87% 88% 68%

LR 1924 1976 2.029 351

C

BIC CAICFactor/ Nível CAICF ICOMP

F2 (2)

F2 (6)

F7 (20%)

F1 (2)

F4 (0,5)

F4 (1,0)

F5 (100)

F8 (5-10%)

F8 (10-20%)

F3 (métrica)

F3 (não métrica)

F6 (5)

* α<1%; ** α<5%; *** α<10%

F9 (normal)
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(61%) relativamente a variáveis explicativas de natureza mista (54%) e variação não 

explicada de 20% (56%) relativamente a 60% (55%).  

A taxa de sucesso do critério CAIC é inferior (de forma estatisticamente significativa) 

na presença de variáveis explicativas de natureza métrica (51%) relativamente a mista 

(54%), apesar de neste caso apenas para um nível de significância de 10%, um grau de 

separação baixo (36%) e um grau de separação médio (61%) relativamente a um grau de 

separação elevado (69%), 100 consumidores (47%) relativamente a 300 (64%), 5 

observações por consumidor (48%) relativamente a 10 (63%) e uma dimensão do 

segmento de menor dimensão entre 5-10% (45%) e entre 10-20% (58%) relativamente a 

20-30% (63%).  

A taxa de sucesso do critério CAICF não é influenciada de forma estatisticamente 

significativa na presença de erros normais (46%) relativamente a erros uniformes 

(47%).  

A taxa de sucesso deste critério é superior (de forma estatisticamente significativa) na 

presença de 2 segmentos (60%) relativamente a 3 (34%), 2 (60%) e 6 (46%) variáveis 

explicativas relativamente a 10 (35%), variáveis explicativas não métricas (53%) 

relativamente a mistas (47%) e variação não explicada de 20% (72%) relativamente a 

60% (22%). 

A taxa de sucesso do critério CAICF é inferior (de forma estatisticamente significativa) 

na presença de variáveis métricas (41%) relativamente a mistas (47%), um grau de 

separação entre os coeficientes baixo (25%) e médio (54%) relativamente a elevado 

(62%), 100 consumidores (38%) relativamente a 300 (55%), 5 observações por 

consumidor (39%) relativamente a 10 (55%) e um segmento de menor dimensão entre 

5-10% (38%) e 10-20% (49%) relativamente a 20-30% (54%). 
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No entanto, quando se compara a taxa de sucesso dos critérios AIC e AICc para 100 

consumidores e 5 observações por consumidor conclui-se que o critério AICc recupera 

em mais amostras o número correcto de segmentos, relativamente ao critério AIC: a 

taxa de sucesso dos critérios AIC e AICc quando se consideram amostras com 100 

consumidores é de 61% e 63%, respectivamente e no cenário de 5 observações por 

consumidor de 64% e 56%, respectivamente. 

Os resultados da estimação dos modelos logit para os critérios BIC, CAIC, CAICF e 

ICOMP constam da Tabela 5.22. 

A taxa de sucesso do critério BIC não varia de forma estatisticamente significativa nos 

cenários com erros normais (58%) e erros uniformes (58%).  

A taxa de sucesso deste critério regista um aumento (estatisticamente significativo) no 

cenário em que existem 2 segmentos (71%) relativamente a 3 (45%), 2 (69%) e 6 (56%) 

variáveis explicativas relativamente a 10 (49%), variáveis explicativas de natureza não 

métrica (64%) relativamente a variáveis explicativas de natureza mista (56%) e variação 

não explicada de 20% (83%) relativamente a 60% (33%).  

A taxa de sucesso do critério BIC regista uma diminuição (estatisticamente 

significativa) no cenário de variáveis explicativas de natureza métrica (53%) 

relativamente a mista (56%), um grau de separação entre as componentes baixo (39%) e 

médio (64%) relativamente a elevado (71%), 100 consumidores (50%) relativamente a 

300 (65%), 5 observações por consumidor (49%) relativamente a 10 (66%) e dimensão 

do segmento de menor dimensão entre 5-10% (47%) e entre 10-20% (61%) 

relativamente a 20-30% (66%). 

A taxa de sucesso do critério CAIC não é influenciada de forma estatisticamente 

significativa com a presença de uma estrutura de erros normais (55%) relativamente a 

uma estrutura de erros uniformes (56%).  

A taxa de sucesso deste critério é superior (de forma estatisticamente significativa) na 

presença de 2 segmentos (68%) relativamente a 3 (42%), 2 (67%) e 6 (55%) variáveis 

explicativas relativamente a 10 (45%), variáveis explicativas de natureza não métrica 
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Tabela 5.21. Resultados da estimação de modelos logit para os critérios AIC, AIC3, 

AIC4 e AICc  

1,147 1,257 0,897 1,191
(0,163) * (0,203) * (0,220) * (0,166) *
-0,041 1,569 2,330 0,130
(0,086) (0,116) * (0,139) * (0,087)
0,360 0,759 1,480 0,293

(0,106) * (0,135) * (0,155) * (0,107) *
0,130 0,338 0,482 0,107

(0,104) (0,130) * (0,143) * (0,106)
-0,017 -0,153 -0,311 -0,017
(0,105) (0,131) (0,144) ** (0,107)
-0,055 0,406 0,425 0,006
(0,105) (0,135) ** (0,148) * (0,107)
-0,735 -1,861 -2,554 -0,869
(0,105) * (0,141) * (0,166) * (0,107) *
-0,098 -0,463 -0,698 -0,170
(0,108) (0,141) * (0,154) * (0,110)
-0,224 -0,951 -1,337 -0,221
(0,086) * (0,111) * (0,126) * (0,087) **
-0,898 -1,201 -1,419 -0,905
(0,087) * (0,113) * (0,127) * (0,089) *
0,516 2,311 3,364 0,664

(0,086) * (0,125) * (0,157) * (0,088) *
-0,547 -1,148 -1,385 -0,614
(0,104) * (0,135) * (0,151) * (0,106) *
0,046 -0,171 -0,146 0,024

(0,107) (0,138) (0,150) (0,110)
0,180 0,147 0,156 0,168

(0,086) ** (0,108) (0,119) (0,087) ***

% classif. correctas 66% 83% 85% 69%

LR 260 1.007 1470 296

F4 (0,5)

F4 (1,0)

F9 (normal)

F7 (20%)

F8 (5-10%)

F8 (10-20%)

F3 (métrica)

F5 (100)

F6 (5)

F3 (não métrica)

F2 (6)

C

F1 (2)

AIC AIC3

F2 (2)

Factor/ Nível
AIC4 AICc

* α<1%; ** α<5%; *** α<10%
 

 



Capítulo 5. Desempenho de Critérios de Informação e de Classificação: Resultados 

229 

A taxa de sucesso do critério AIC4 é reduzida (de forma estatisticamente significativa) 

na presença de variáveis explicativas de natureza métrica (64%) relativamente a mista 

(68%), um grau de separação entre os coeficientes baixo (51%) relativamente a elevado 

(80%) e médio (73%) relativamente a elevado (80%), a existência de 100 consumidores 

na amostra (61%) relativamente a 300 (75%), a existência de 5 observações por 

consumidor (60%) relativamente a 10 (76%) e um segmento de menor dimensão com 

dimensão entre 5-10% (58%) relativamente a 20-30% (74%).  

Quanto ao critério AICc, observa-se que a sua taxa de sucesso não é influenciada de 

forma estatisticamente significativa com a existência de 2 grupos (66%) relativamente a 

3 (64%), com a existência de 6 variáveis explicativas (64%) relativamente a 10 (62%), 

na presença de variáveis explicativas de natureza apenas métrica (65%) ou não métrica 

(65%) relativamente a variáveis explicativas de natureza mista (65%), um grau de 

separação entre os segmentos médio (69%) relativamente a elevado (72%) e dimensão 

do segmento de menor dimensão entre 10-20% (70%) relativamente a 20-30% (69%). 

A taxa de sucesso deste critério é afectada de forma positiva (e estatisticamente 

significativa) com a presença de 2 variáveis explicativas (68%) relativamente a 10 

(62%), uma variação não explicada de 20% (72%) relativamente a 60% (58%) e com 

uma estrutura de erros normais (67%) relativamente a erros uniformes (63%).  

A taxa de sucesso do critério AICc diminui (de forma estatisticamente significativa) 

com um grau de separação entre os coeficientes baixo (54%) relativamente a elevado 

(72%) e dimensão do segmento de menor dimensão entre 5-10% (56%) relativamente a 

20-30% (69%). Curiosamente, o critério AIC ajustado para amostras de pequena 

dimensão regista uma diminuição na taxa de sucesso com a passagem de 300 (67%) 

para 100 consumidores (63%) e de 10 (74%) para 5 (56%) observações por consumidor.  
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Quanto ao critério AIC3, observa-se que a taxa de sucesso deste critério não é afectada 

de forma estatisticamente significativa com a existência de variáveis explicativas 

métricas (68%) relativamente a variáveis de natureza mista (70%), de um segmento de 

menor dimensão no intervalo 10-20% (75%) relativamente a 20-30% (77%), e de erros 

normais (72%) relativamente a uniformes (70%).  

A taxa de sucesso deste critério regista um aumento (estatisticamente significativo) com 

a existência de 2 segmentos (81%), relativamente a 3 (60%), com a existência de 2 

variáveis explicativas (76%) relativamente a 10 (66%), com a existência de 6 variáveis 

explicativas (71%) relativamente a 10 (66%), com a existência de variáveis explicativas 

de natureza não métrica (75%) relativamente a mista (70%) e na presença de uma 

variação não explicada de 20% (87%), relativamente a 60% (55%). 

O desempenho do critério AIC3 é afectado de forma negativa (e estatisticamente 

significativa), com um grau de separação entre os coeficientes baixo (56%) 

relativamente a elevado (81%), com grau de separação médio  relativamente a elevado 

(81%), com a existência de uma amostra composta por 100  consumidores (65%) em 

relação a 300 (77%), na presença de 5 observações por consumidor (63%) relativamente 

a 10 (79%) e no cenário de dimensão do segmento de menor dimensão entre 5-10% 

(61%) relativamente a 20-30% (77%). 

Em relação ao critério AIC4 observa-se que a sua taxa de sucesso não é influenciada de 

forma estatisticamente significativa apenas na presença de uma dimensão do segmento 

de menor dimensão entre 10-20% (72%) relativamente a 20-30% (74%), e na presença 

de erros normais (69%) relativamente a uniformes (67%). 

A taxa de sucesso deste critério é superior (de forma estatisticamente significativa), com 

a existência de 2 segmentos (81%) relativamente a 3 (85%), 2 variáveis explicativas 

(77%) relativamente a 10 (61%), 6 variáveis explicativas (66%) relativamente a 10 

(61%), variáveis explicativas apenas não métricas (72%), relativamente a variáveis 

explicativas de natureza mista (68%) e uma variação não explicada de 20% (88%) 

relativamente a 60% (48%). 
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Nas Tabelas que se seguem são apresentados os resultados para os 26 modelos 

estimados, indicando-se as estimativas para os coeficientes das variáveis explicativas 

dos modelos logit, os desvios padrões dos estimadores (entre parêntesis) e a 

probabilidade de significância (p-value), dividida em três níveis (* se a variável é 

estatisticamente significativa para um nível de significância de 1%, ** se a variável é 

estatisticamente significativa para um nível de significância de 5% e *** se a variável é 

estatisticamente significativa apenas para um nível de significância de 10%). 

Apresentam-se ainda dois indicadores da qualidade do ajustamento. 

A Tabela 5.21. apresenta os resultados dos modelos logit para os critérios AIC, AIC3, 

AIC4 e AICc. 

Relativamente ao critério AIC conclui-se que a sua taxa de sucesso não é afectada de 

forma estatisticamente significativa com a passagem de 2 (63%) para 3 segmentos 

(64%), da existência de 6 variáveis explicativas (63%) relativamente a 10 (60%), da 

presença de variáveis explicativas de natureza métrica (64%) relativamente a mista 

(64%) e de natureza não métrica (63%) relativamente a mista (64%), de um grau de 

separação entre os coeficientes de médio (67%) para um grau de separação elevado 

(69%) e da presença de um segmento de menor dimensão com uma dimensão entre 10-

20% (68%) para 20-30% (67%). 

O critério AIC apresenta uma maior taxa de sucesso num cenário em que se consideram 

2 variáveis explicativas (67%) relativamente a 10 variáveis explicativas (60%), uma 

variação não explicada de 20% (69%) relativamente a 60% (58%), e uma estrutura de 

erros normais (65%) relativamente a uniformes (61%). 

O critério AIC regista taxas de sucesso menores (e estatisticamente significativas) num 

cenário em que se considera um grau de separação baixo (53%) relativamente a um grau 

de separação elevado (69%) entre os coeficientes dos segmentos, 100 consumidores 

(61%) relativamente a 300 (66%), 5 observações por consumidor (54%) relativamente a 

10 (73%), uma dimensão para o segmento de menor dimensão entre 5-10% (55%) 

relativamente a um cenário em que se considera uma dimensão mínima entre 20-30% 

(67%). 
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Tabela 5.20. Ranking dos critérios de informação e de classificação por condição 

experimental 

1º 2º 3º

F1 Número de segmentos

2 AWE ICLBIC, ICOMPLBIC PE, NPE

3 AIC, AICc, ICOMP AIC3 HQ

F2 Número de variáveis explicativas

2 AIC4, HQ AIC3 ICOMP, ICLBIC

6 AIC3 ICLBIC ICOMPLBIC

10 AIC3, ICLBIC ICOMPLBIC AICc, HQ

F3 Escala de medida das variáveis 
explicativas
métrica AIC3, ICLBIC ICOMP, ICOMPLBIC AICc

não métrica AIC3 HQ, ICLBIC AIC4, ICOMPLBIC

mista AIC3 HQ AIC4, ICLBIC, ICOMPLBIC

F4 Separação média entre os 
coeficientes dos segmentos 
baixa (0,5) ICLBIC ICOMLPBIC AWE, ICOMP

média (1,0) AIC3 AIC4, HQ, ICLBIC ICOMPLBIC

elevada (1,5) AIC3, HQ AIC4 ICLBIC

F5 Número de indivíduos

100 ICLBIC ICOMPLBIC AIC3

300 AIC3 AIC4, HQ ICLBIC

F6 Número de observações por 
indivíduo
5 ICLBIC, ICOMPLBIC AIC3 HQ, AWE

10 AIC3 AIC4, HQ ICLBIC

F7 Variação não explicada

20% (R2=80%) AIC4, HQ AIC3 ICLBIC

60% (R2=40%) AIC, AICc AIC3, ICOMP ICLBIC

F8 Dimensão do segmento de menor 
dimensão
5-10% ICLBIC ICOMLPBIC AIC3

10-20% AIC3 AIC4, HQ, ICLBIC AICC, ICOMPLBIC

20-30% AIC3 HQ AIC4

F9 Distribuição dos erros

normal AIC3 ICLBIC AIC4, HQ, ICOMPLBIC

uniforme AIC3 ICLBIC HQ, ICOMPLBIC

AIC3 ICLBIC HQ

Ranking
Factor/Nível

Global
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Relativamente ao factor 8 – dimensão do segmento de menor dimensão, observa-se que, 

quando este representa 5-10% da amostra, o primeiro lugar no ranking é ocupado pelo 

critério ICLBIC, o segundo lugar pelo critério ICOMPLBIC e o terceiro pelo critério 

AIC3; no cenário em que o segmento de menor dimensão representa 10-20%, o critério 

com o melhor desempenho foi o critério AIC3, o segundo lugar é ocupado pelos 

critérios AIC4, HQ e ICLBIC e o terceiro lugar pelos critérios ICOMPLBIC e AICc; 

quando o segmento de menor dimensão possui uma dimensão entre 20-30%, a maior 

taxa de sucesso foi obtida pelo critério AIC3, seguindo-se dos critérios HQ e AIC4.  

Por fim, quanto ao factor 9 – distribuição dos erros, o primeiro e o segundo lugar são 

ocupados, respectivamente, pelos critérios AIC3 e ICLBIC, tanto quando se considera 

uma estrutura de erros normais como uniformes; o terceiro lugar é ocupado pelos 

critérios ICOMPLBIC, AIC4 e HQ e para uma estrutura de erros normais e pelos 

critérios HQ e ICOMPLBIC para erros uniformes. 

5.1.11 Influência das Condições Experimentais na Taxa de Sucesso dos Critérios  

De seguida, pretendendo-se avaliar de que forma as taxas de sucesso dos critérios são 

influenciadas pelos vários factores e respectivos níveis, são estimados modelos logit 

para cada um dos 26 critérios, em que a variável dependente é definida como assumindo 

o valor 1 se o critério recupera o número correcto de segmentos e 0, caso contrário; as 

variáveis explicativas são também variáveis dummy, relativas a cada um dos níveis dos 

factores, representando a presença (caso em que a variável assume o valor 1), ou a 

ausência de cada condição experimental (cenário ao qual corresponde o valor 0); por 

exemplo, relativamente ao factor 1, a variável F1 (2) assume o valor 1 caso o verdadeiro 

modelo possua 2 segmentos e 0, caso contrário (i.e., 3 segmentos).  
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variáveis métricas e metade binárias, o critério AIC3 registou o melhor desempenho, 

seguindo-se do critério HQ, sendo o terceiro lugar ocupado pelos critérios AIC4, 

ICLBIC e ICOMPLBIC.  

No que diz respeito ao factor 4 – separação média entre os coeficientes dos segmentos 

observa-se o seguinte: para um grau de separação baixo (0,5) o melhor desempenho foi 

do critério ICLBIC, seguindo-se do critério ICOMPLBIC e dos critérios AWE e 

ICOMP; quando se considera um grau de separação médio (1,0), o critério AIC3 ocupa 

o primeiro lugar, os critérios ICLBIC, AIC4 e HQ o segundo lugar e o critério 

ICOMPLBIC o terceiro; para um grau de separação elevado (1,5), os critérios com o 

melhor desempenho foram os critérios HQ e AIC3, seguindo-se do critério AIC4 e do 

critério ICLBIC. 

No que concerne ao factor 5 – número de consumidores, quando são considerados 100 

consumidores o melhor desempenho foi do critério ICLBIC, seguindo-se o critério 

ICOMPLBIC e do critério AIC3; para 300 consumidores, o critério AIC3 ocupa o 

primeiro lugar, os critérios AIC4 e HQ o segundo e o critério ICLBIC o terceiro. 

No que respeita ao factor 6 – número de observações por consumidor, num cenário em 

que se consideram 5 observações os critérios com a taxa de sucesso mais elevada foram 

os critérios ICLBIC e ICOMPLBIC, seguindo-se do critério AIC3 e, por fim, dos 

critérios HQ e AWE, que ocupam o terceiro lugar no ranking; quando se consideram 10 

observações por consumidor, o critério AIC3 ocupa o primeiro lugar, os critérios AIC4 e 

HQ o segundo e o critério ICLBIC o terceiro. 

Relativamente ao factor 7 – variação não explicada, no cenário em que se considera 

20% de variação não explicada, os critérios AIC4 e HQ registam a maior taxa de 

sucesso, seguindo-se do critério AIC3 e, por fim, do critério ICLBIC, que ocupa o 

terceiro lugar no ranking; quando a percentagem de variação não explicada aumenta 

para 60%, os critérios que recuperaram o número correcto de segmentos em mais 

amostras foram os critérios AICc e AIC, seguindo-se dos critérios AIC3 e ICOMP e, por 

fim, do critério ICLBIC. 
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5.1.10 Ranking dos Critérios de Informação e de Classificação 

Os resultados obtidos para o ‘design principal’ permitiram concluir que os critérios com 

as melhores taxas de sucesso globais foram os critérios AIC3, ICLBIC e HQ, com taxas 

de sucesso de 71%, 70% e 69%, respectivamente. No entanto, uma análise das taxas de 

sucesso por condição experimental revela que não é possível a identificação de um 

critério que apresente o melhor desempenho para todos os factores/ níveis que 

presidiram à geração das amostras simuladas (vide Tabela 5.20.).  

Em termos de ranking, relativamente ao factor 1 - número de segmentos, observa-se 

que, quando se consideram apenas 2 segmentos, o critério AWE registou o melhor 

desempenho, sendo o segundo lugar ocupado pelos critérios ICLBIC e ICOMPLBIC  e 

o terceiro lugar pelos critérios PE e NPE; no cenário em que existem 3 segmentos são 

os critérios de informação que recuperaram o número correcto de segmentos em mais 

amostras simuladas; o primeiro lugar no ranking foi ocupado pelos critérios AIC, AICc 

e ICOMP, o segundo pelo critério AIC3 e o terceiro lugar pelo critério HQ. 

Quanto ao factor 2 – número de variáveis explicativas, no cenário em que apenas se 

consideram 2 variáveis explicativas, são os critérios AIC4 e HQ que ocupam o primeiro 

lugar no ranking, seguindo-se do critério AIC3 e dos critérios ICLBIC e ICOMP, que se 

posicionam em terceiro lugar; para 6 variáveis explicativas, o primeiro, segundo e 

terceiro lugar são ocupados, respectivamente, pelos critérios AIC3, ICLBIC e 

ICOMPLBIC; no cenário com 10 variáveis explicativas o primeiro lugar é ocupado 

pelos critérios AIC3 e ICLBIC, o segundo lugar pelo critério ICOMPLBIC e o terceiro 

lugar no ranking pelos critérios AICc e HQ. 

O critério AIC3 ocupa o primeiro lugar independentemente dos níveis considerados para 

o factor 3 - escala de medida das variáveis explicativas (métrica, não métrica ou mista); 

deste modo, quando se consideram apenas variáveis explicativas de natureza métrica, os 

melhores desempenhos são dos critérios ICLBIC e AIC3, seguindo-se dos critérios 

ICOMPLBIC e ICOMP e do critério AICc, que ocupa o terceiro lugar; quando se 

consideram variáveis explicativas apenas de natureza não métrica o primeiro lugar é 

ocupado pelo critério AIC3, o segundo lugar pelos critérios ICLBIC e HQ e o terceiro 

pelos critérios AIC4 e ICOMPLBIC; no cenário em que se consideram metade das 
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Tabela 5.19. Resultados de simulação para o factor experimental distribuição dos 

erros (factor 9): critérios de classificação 

Critério Distribuição dos Erros Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

Normais 38% 51% 11%
Uniformes 42% 47% 11%
Normais 31% 54% 14%

Uniformes 30% 51% 19%
Normais 29% 55% 16%

Uniformes 29% 51% 20%
Normais 34% 65% 1%

Uniformes 35% 64% 1%
Normais 23% 55% 23%

Uniformes 22% 54% 24%
Normais 8% 56% 36%

Uniformes 9% 52% 39%
Normais 12% 60% 28%

Uniformes 12% 58% 30%
Normais 27% 70% 3%

Uniformes 28% 69% 2%
Normais 28% 69% 3%

Uniformes 29% 68% 3%
Normais 29% 53% 18%

Uniformes 28% 51% 21%
Normais 50% 50% 0%

Uniformes 30% 51% 19%
Normais 50% 50% 0%

Uniformes 32% 52% 15%
Normais 83% 17% 0%

Uniformes 37% 47% 16%
Normais 32% 58% 10%

Uniformes 35% 56% 9%
Normais 17% 48% 35%

Uniformes 16% 47% 38%

ICLBIC

CL

CLC

Es

E

LP

AWE

NEC

ICOMPLBIC

PC

PE

NPE

NFI

MINht

MEANht

 

Os resultados para o factor 9 são particularmente interessantes, na medida em que 

revelam que, na presença de uma “má especificação do modelo” e, em, particular, na 

presença de erros distribuídos de acordo com uma distribuição uniforme os critérios de 

informação e de classificação não observam reduções na taxa de sucesso substanciais. 
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Em relação aos critérios de informação, refira-se que a maior variação na taxa de 

sucesso da passagem de erros normais para erros uniformes ocorreu para os critérios 

AIC, ICOMP e AICc (4 p.p.), seguindo-se dos critérios AIC3 e AIC4 (2 p.p.) e dos 

critérios HQ e MDL5 (1 p.p.). Os critérios BIC, CAIC e MDL2 não foram afectados, em 

termos de taxa de sucesso, pela presença de erros distribuídos de forma uniforme.   

Tabela 5.18. Resultados de simulação para o factor experimental distribuição dos 

erros (factor 9): critérios de informação 

Critério Distribuição dos Erros Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

Normais 10% 65% 25%
Uniformes 12% 61% 26%
Normais 22% 72% 6%

Uniformes 24% 70% 6%
Normais 28% 69% 3%

Uniformes 30% 67% 3%
Normais 12% 67% 21%

Uniformes 14% 63% 23%
Normais 40% 58% 2%

Uniformes 41% 58% 2%
Normais 43% 55% 2%

Uniformes 43% 56% 1%
Normais 52% 46% 1%

Uniformes 52% 47% 1%
Normais 13% 67% 20%

Uniformes 15% 63% 22%
Normais 53% 46% 1%

Uniformes 54% 45% 1%
Normais 71% 29% 1%

Uniformes 71% 28% 1%
Normais 27% 69% 4%

Uniformes 29% 68% 3%

MDL5

HQ

CAICF

ICOMP

MDL2

AIC4

AICc

BIC

CAIC

AIC

AIC3

 

Relativamente aos critérios de classificação, apenas alguns critérios assistiram a uma 

diminuição da taxa de sucesso com a passagem de erros normais para erros uniformes, a 

referir: Es, LP e CL (4 p.p.), E (3 p.p.), PC, CLC e MEANht (2 p.p.) e NEC, ICLBIC, 

ICOMPLBIC e MINht (1 p.p.). 

Note-se que o critério NFI aumentou a sua taxa de sucesso de 17% para 47% com a 

passagem de erros normais para erros uniformes. 
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O aumento da dimensão do segmento de menor dimensão de 5%-10% para 20%-30% 

resultou num acréscimo da taxa de sucesso dos critérios de informação de 19 p.p. 

relativamente ao critério BIC, 18 p.p, relativamente ao critério CAIC, 17 p.p. 

relativamente aos critérios AIC, AIC4 e HQ e 15 p.p. relativamente aos critérios CAICF, 

ICOMP e MDL5. Os critérios menos afectados em termos de taxa de sucesso foram os 

critérios AICc e MDL5 (13 p.p) e o critério AIC (12 p.p.). 

Quanto aos critérios de classificação a influência desta condição experimental foi menos 

acentuada relativamente aos critérios de informação. Como exemplo, note-se que a 

maior variação na taxa de sucesso dos critérios de classificação (de 9 p.p.) ocorreu para 

os critérios AWE, ICLBIC e ICOMPLBIC. 

5.1.9 Factor 9: Distribuição dos Erros 

Em geral os critérios de informação e de classificação apresentam melhores resultados 

no cenário de erros normais relativamente ao cenário de erros uniformes. No entanto, o 

impacto deste factor nas taxas de sucesso é inferior ao esperado. Os resultados 

relativamente ao factor experimental 9 são apresentados na Tabela 5.18. para os 

critérios de informação e na Tabela 5.19. para os critérios de classificação. 

No cenário de erros normais os critérios com a taxa de sucesso mais elevada foram os 

critérios AIC3 (72%), ICLBIC (70%), ICOMPLBIC (69%), AIC4 (69%), HQ (69%), 

AICc (67%), ICOMP (67%), AWE (65%) e AIC (65%). As taxas de sobre-ajustamento 

neste conjunto foram variáveis, tendo registado os critérios AIC3 (6%), AIC4 (3%), HQ 

(4%), AWE (1%), ICLBIC (3%) e ICOMPLBIC (3%) as menores tendências para a 

sobreestimação do número de grupos e os critérios AICc (21%), ICOMP (20%) e AIC 

(25%) as maiores taxas de sobre-ajustamento. 

No cenário de erros uniformes as melhores taxas de sucesso verificaram-se em relação 

aos critérios AIC3 (70%), ICLBIC (69%), HQ (68%), ICOMPLBIC (68%), AIC4 (67%), 

AWE (64%), ICOMP (63%), AICc (63%) e AIC (61%). As taxas de sobre-ajustamento 

deste conjunto de critérios foram variáveis, a referir: 1% (AWE), 2% (ICLBIC), (3%) 

ICOMPLBIC, HQ e AIC4), 6% (AIC3), 22% (ICOMP), 23% (AICc) e 26% (AIC). 
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Tabela 5.17. Resultados de simulação para o factor experimental dimensão do 

segmento de menor dimensão (factor 8): critérios de classificação 

Critério
Dimensão do 

Segmento de Menor 
Dimensão

Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

5%-10% 36% 53% 11%
10%-20% 40% 51% 9%
20%-30% 44% 42% 14%
5%-10% 31% 54% 16%

10%-20% 30% 54% 16%
20%-30% 31% 51% 18%
5%-10% 30% 54% 16%

10%-20% 29% 55% 17%
20%-30% 29% 51% 20%
5%-10% 38% 60% 3%

10%-20% 33% 66% 1%
20%-30% 32% 68% 0%
5%-10% 22% 55% 23%

10%-20% 21% 56% 23%
20%-30% 25% 51% 24%
5%-10% 8% 52% 40%

10%-20% 8% 57% 36%
20%-30% 9% 53% 37%
5%-10% 12% 57% 31%

10%-20% 11% 62% 27%
20%-30% 13% 58% 29%
5%-10% 31% 64% 5%

10%-20% 26% 72% 2%
20%-30% 26% 73% 0%
5%-10% 32% 63% 6%

10%-20% 27% 70% 3%
20%-30% 27% 72% 1%
5%-10% 29% 53% 18%

10%-20% 28% 53% 19%
20%-30% 29% 50% 20%
5%-10% 40% 52% 9%

10%-20% 40% 51% 9%
20%-30% 40% 50% 10%
5%-10% 41% 52% 7%

10%-20% 41% 51% 7%
20%-30% 41% 50% 9%
5%-10% 58% 35% 7%

10%-20% 60% 33% 8%
20%-30% 62% 28% 10%
5%-10% 31% 58% 11%

10%-20% 33% 58% 9%
20%-30% 36% 54% 9%
5%-10% 15% 48% 37%

10%-20% 16% 48% 36%
20%-30% 17% 45% 37%

Es

E

LP

AWE

NEC

CL

CLC

ICLBIC

ICOMPLBIC

PC

PE

NPE

NFI

MINht

MEANht
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Tabela 5.16. Resultados de simulação para o factor experimental dimensão do 

segmento de menor dimensão (factor 8): critérios de informação 

Critério
Dimensão do 

Segmento de Menor 
Dimensão

Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

5%-10% 14% 55% 31%
10%-20% 10% 68% 22%
20%-30% 9% 67% 24%
5%-10% 29% 61% 10%

10%-20% 20% 75% 5%
20%-30% 19% 77% 4%
5%-10% 35% 58% 7%

10%-20% 27% 72% 1%
20%-30% 25% 74% 1%
5%-10% 17% 56% 27%

10%-20% 12% 70% 19%
20%-30% 10% 69% 20%
5%-10% 48% 47% 5%

10%-20% 39% 61% 1%
20%-30% 34% 66% 0%
5%-10% 51% 45% 4%

10%-20% 41% 58% 1%
20%-30% 37% 63% 0%
5%-10% 59% 38% 3%

10%-20% 51% 49% 1%
20%-30% 46% 54% 0%
5%-10% 18% 57% 25%

10%-20% 12% 67% 21%
20%-30% 11% 72% 18%
5%-10% 61% 36% 3%

10%-20% 52% 48% 1%
20%-30% 47% 53% 0%
5%-10% 77% 22% 1%

10%-20% 70% 30% 0%
20%-30% 65% 35% 0%
5%-10% 34% 59% 7%

10%-20% 26% 72% 1%
20%-30% 24% 75% 1%

MDL2

MDL5

HQ

AIC

AIC3

AIC4

AICc

BIC

CAIC

CAICF

ICOMP
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5.1.8 Factor 8: Dimensão do Segmento de Menor Dimensão 

Da análise das Tabelas 5.16. (critérios de informação) e 5.17. (critérios de classificação) 

constata-se que quanto maior a dimensão do segmento de menor dimensão, maior a taxa 

de sucesso dos critérios de informação e de alguns dos critérios de classificação.  

Para uma dimensão do segmento de menor dimensão entre 5-10%, os melhores 

resultados foram obtidos com os critérios ICLBIC (64%), ICOMPLBIC (63%), AIC3 

(61%) e AWE (60%). As taxas de sobre-ajustamento destes critérios são reduzidas, 5%, 

6%, 10% e 3%, respectivamente.  

Neste cenário, um conjunto de critérios de informação registou taxas de sucesso 

inferiores a 50%, a referir: MDL5 (22%), MDL2 (36%), CAICF (38%), CAIC (45%) e 

BIC (47%). Num cenário em que se considera a dimensão do segmento de menor 

dimensão entre 5% e 10%, este conjunto de critérios registou uma tendência para a 

subestimação do número de componentes.  

Relativamente aos critérios de classificação, os desempenhos mais reduzidos ocorreram 

para os critérios NFI (35%) e MINht (48%). 

Para uma dimensão do segmento de menor dimensão entre 10-20%, os critérios que 

registaram o melhor desempenho foram os critérios AIC3 (75%), AIC4 (72%), ICLBIC 

(72%), HQ (72%), AICc (70%) e ICOMPLBIC (70%). As taxas de sobre-ajustamento 

neste grupo de critérios foram reduzidas para os critérios AIC3 (5%), AIC4 (1%), 

ICLBIC (2%), HQ (1%) e ICOMPLBIC (3%), com excepção do critério AICc (19%). 

Para uma dimensão do segmento de menor dimensão entre 20%-30%, os critérios com o 

melhor desempenho foram os critérios AIC3 (77%), HQ (75%), AIC4 (74%), ICLBIC 

(73%), ICOMP (72%) e ICOMPLBIC (72%). Com excepção do critério ICOMP, que 

sobreestimou o número de segmentos em 18% das amostras, todos os restantes critérios 

apresentaram taxas de sobre-ajustamento reduzidas, nomeadamente 4% (AIC3), 1% 

(HQ), 1% (AIC4), 0% (ICLBIC) e 1% (ICOMPLBIC).   
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Tabela 5.15. Resultados de simulação para o factor experimental variação não 

explicada (factor 7): critérios de classificação 

Critério Variação Não 
Explicada

Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

20% 25% 61% 14%
60% 56% 36% 8%
20% 34% 60% 6%
60% 27% 46% 27%
20% 32% 61% 7%
60% 26% 45% 28%
20% 20% 78% 2%
60% 48% 51% 1%
20% 23% 67% 9%
60% 21% 41% 37%
20% 2% 59% 39%
60% 15% 49% 36%
20% 4% 68% 28%
60% 20% 50% 30%
20% 12% 86% 3%
60% 44% 54% 2%
20% 13% 85% 3%
60% 44% 52% 3%
20% 32% 59% 9%
60% 25% 45% 30%
20% 42% 54% 4%
60% 38% 47% 15%
20% 43% 55% 2%
60% 39% 47% 14%
20% 49% 40% 11%
60% 71% 24% 6%
20% 29% 66% 5%
60% 38% 48% 14%
20% 18% 53% 29%
60% 15% 42% 43%

PE

NPE

CLC

ICLBIC

ICOMPLBIC

PC

LP

AWE

NEC

CL

Es

E

NFI

MINht

MEANht

 

Deste modo conclui-se que os critérios mais sensíveis ao factor 7 – variação não 

explicada foram os critérios de informação consistentes MDL2, CAICF e CAIC e o 

critério bayesiano BIC. 
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(50 p.p.); os critérios de informação menos afectados foram os critérios ICOMP (20 

p.p.), AICc (14 p.p.) e AIC (11 p.p.). 

O critério AIC3 registou uma diminuição da taxa de sucesso de 32 p.p., o critério HQ de 

39 p.p. e o critério AIC4 de 40 p.p.  

Tabela 5.14. Resultados de simulação para o factor experimental variação não 

explicada (factor 7): critérios de informação 

Critério Variação Não 
Explicada

Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

20% 2% 69% 29%
60% 20% 58% 22%
20% 5% 87% 8%
60% 41% 55% 4%
20% 7% 88% 5%
60% 51% 48% 1%
20% 3% 72% 26%
60% 23% 58% 18%
20% 13% 83% 3%
60% 67% 33% 0%
20% 16% 81% 3%
60% 70% 29% 0%
20% 26% 72% 2%
60% 78% 22% 0%
20% 4% 75% 21%
60% 24% 55% 21%
20% 26% 72% 2%
60% 81% 19% 0%
20% 48% 51% 1%
60% 93% 7% 0%
20% 6% 88% 5%
60% 50% 49% 1%

MDL5

HQ

BIC

CAIC

CAICF

ICOMP

MDL2

AIC

AIC3

AIC4

AICc

 

Quanto aos critérios de classificação os critérios mais afectados em termos de 

desempenho com o aumento da variação não explicada foram os critérios ICOMPLBIC 

(33 p.p.) e ICLBIC (32 p.p.), seguindo-se dos critérios AWE (27 p.p.), NEC (26 p.p.) e 

Es (25 p.p.)  
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(36%); no contexto dos critérios de classificação os piores desempenhos foram 

observados para os critérios NFI (35%) e MINht (49%). 

5.1.7 Factor 7: Variação Não Explicada 

Em geral os critérios de informação e de classificação apresentam melhores resultados 

na presença de uma variação não explicada de 20% (R2=80%), relativamente a uma 

variação não explicada de 60% (R2=40%). Os resultados para este factor experimental 

são apresentados na Tabela 5.14. para os critérios de informação e na Tabela 5.15. para 

os critérios de classificação. 

Para uma variação não explicada de 20% (R2=80%) os melhores desempenhos foram 

registados para os seguintes critérios: critérios AIC4 (88%), HQ (88%), AIC3 (87%), 

ICLBIC (86%), ICOMPLBIC (85%), BIC (83%) e CAIC (81%). Este conjunto de 

critérios registou taxas de sobre-ajustamento reduzidas: AIC4 (5%), HQ (5%), AIC3 

(8%), ICLBIC (3%), ICOMPLBIC (3%), BIC (3%) e CAIC (3%). 

As taxas de sucesso mais reduzidas neste cenário verificaram-se para os critérios MDL5 

(51%) e NFI (40%). Estes critérios registaram taxas de sub-ajustamento de 48% e 49%, 

respectivamente.  

Para uma variação não explicada de 60% (R2=40%), os melhores resultados foram 

verificados para os critérios AIC (58%), AICc (58%), AIC3 (55%), ICOMP (55%), 

ICLBIC (54%), ICOMPLBIC (52%) e AWE (51%). Deste conjunto de critérios as taxas 

de sobre-ajustamento mais reduzidas foram registadas pelos critérios AIC3 (4%), 

ICOMPLBIC (3%), ICLBIC (2%), e AWE (1%) e as mais elevadas foram obtidas pelos 

critérios AIC (22%), ICOMP (21%) e AICc (18%). 

As taxas de desempenho mais reduzidas quando se considera um aumento na variação 

não explicada observam-se para os critérios de informação MDL5 (7%), MDL2 (19%), 

CAICF (22%), CAIC (29%), BIC (33%) e AIC4 (48%).   

Relativamente aos critérios de informação conclui-se que os critérios cuja taxa de 

sucesso sofreu o maior decréscimo com o aumento da variação não explicada de 20% 

para 60% foram os critérios MDL2 (53 p.p.), CAIC (52 p.p.), BIC (50 p.p.) e CAICF 
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Tabela 5.13. Resultados de simulação para o factor experimental número de 

observações por consumidor (factor 6): critérios de classificação 

Critério Número de Observações 
por Consumidor

Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

5 44% 46% 11%
10 37% 52% 12%
5 33% 51% 17%

10 28% 55% 16%
5 31% 51% 18%

10 28% 56% 17%
5 38% 61% 1%

10 30% 68% 1%
5 22% 51% 27%

10 22% 58% 20%
5 11% 50% 39%

10 6% 59% 36%
5 15% 55% 30%

10 9% 64% 27%
5 32% 65% 2%

10 23% 74% 2%
5 32% 65% 4%

10 25% 72% 3%
5 30% 50% 20%

10 27% 54% 19%
5 41% 49% 10%

10 39% 52% 9%
5 42% 49% 9%

10 40% 53% 7%
5 62% 29% 8%

10 57% 35% 8%
5 34% 54% 13%

10 33% 60% 7%
5 17% 46% 37%

10 16% 49% 35%

NPE

ICOMPLBIC

PC

PE

AWE

NEC

CL

CLC

ICLBIC

Es

E

LP

NFI

MINht

MEANht

 

Apenas um critério de informação, o critério MDL5, registou uma taxa de sucesso 

inferior a 50% num cenário em que se consideram 10 observações por consumidor 
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Tabela 5.12. Resultados de simulação para o factor experimental número de 

observações por consumidor (factor 6): critérios de informação 

Critério Número de Observações 
por Consumidor

Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

5 14% 54% 33%
10 8% 73% 19%
5 29% 63% 8%

10 17% 79% 4%
5 37% 60% 3%

10 21% 76% 3%
5 17% 56% 28%

10 9% 74% 16%
5 50% 49% 1%

10 31% 66% 2%
5 51% 48% 1%

10 35% 63% 2%
5 60% 39% 1%

10 44% 55% 2%
5 16% 58% 27%

10 12% 73% 15%
5 62% 38% 1%

10 45% 53% 1%
5 78% 21% 0%

10 63% 36% 1%
5 36% 61% 3%

10 21% 76% 3%

AIC4

AICc

BIC

CAIC

CAICF

ICOMP

MDL5

MDL2

AIC

AIC3

HQ
 

Num cenário em que se consideram 10 observações por consumidor as melhores taxas 

de sucesso verificaram-se para os critérios AIC3 (79%), HQ (76%), AIC4 (76%), 

ICLBIC (74%), AICc (74%), AIC (73%), ICOMP (73%) e ICOMPLBIC (72%). Estes 

critérios registaram taxas de sobre-ajustamento diversas: os critérios AIC3, HQ, AIC4, 

ICLBIC e ICOMPLBIC sobreestimaram o número de componentes em 4%, 3%, 3%, 

2% e 3% das amostras, respectivamente, e os critérios AICc, AIC e ICOMP em 16%, 

19% e 15%, respectivamente. 
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ICOMPLBIC (71%). Neste cenário os vários critérios registam taxas de sobre-

ajustamento (reduzidas) de 6%, 3%, 3%, 3% e 4%, respectivamente. 

No contexto dos critérios de informação a menor taxa de sucesso para um cenário com 

300 consumidores foi registada pelo critério MDL5 (37%) e no contexto dos critérios de 

classificação pelo critério NFI (32%). Estes critérios registaram uma tendência para a 

subestimação do número de componentes em 62% e 59% das amostras, 

respectivamente. 

5.1.6 Factor 6: Número de Observações por Consumidor 

Em termos gerais o desempenho dos critérios melhora no cenário com mais observações 

por consumidor. Os resultados para os critérios de informação constam da Tabela 5.12. 

e para os critérios de classificação da Tabela 5.13. 

No cenário em que se consideram 5 observações por consumidor os critérios que 

registaram as melhores taxas de sucesso foram os critérios ICLBIC (65%), 

ICOMPLBIC (65%), AIC3 (63%), AWE (61%), HQ (61%), e AIC4 (60%). Estes 

critérios registaram taxas de sobre-ajustamento reduzidas, de 2%, 4%, 8%, 1%, 3% e 

3%, respectivamente.  

Neste cenário cinco critérios de informação registaram taxas de sucesso inferiores a 

50%, nomeadamente os critérios MDL5 (21%), MDL2 (38%), CAICF (39%), CAIC 

(48%) e BIC (49%). Estes critérios registaram taxas de sub-ajustamento elevadas de 

78%, 62% e 60%, 51% e 50%, respectivamente. 

Relativamente aos critérios de classificação cinco critérios registaram taxas de sucesso 

inferiores a 50%, a referir: NFI (29%), MINht (46%), Es (46%), PE (49%) e NPE (49%).  



Capítulo 5. Desempenho de Critérios de Informação e de Classificação: Resultados 

210 

Tabela 5.11. Resultados de simulação para o factor experimental número de 

consumidores (factor 5): critérios de classificação 

Critério Número de 
Consumidores

Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

100 40% 48% 11%
300 40% 49% 11%
100 28% 53% 19%
300 33% 53% 14%
100 27% 53% 20%
300 32% 53% 15%
100 38% 61% 1%
300 30% 68% 2%
100 20% 54% 26%
300 25% 55% 21%
100 6% 50% 44%
300 11% 58% 31%
100 10% 56% 34%
300 14% 62% 24%
100 31% 67% 2%
300 25% 73% 3%
100 32% 66% 3%
300 25% 71% 4%
100 26% 52% 22%
300 31% 52% 17%
100 39% 51% 10%
300 41% 51% 8%
100 40% 51% 9%
300 42% 51% 7%
100 61% 32% 8%
300 59% 32% 9%
100 31% 57% 12%
300 37% 56% 7%
100 12% 46% 42%
300 21% 49% 31%

ICLBIC

ICOMPLBIC

PC

MEANht

PE

NPE

NFI

Es

E

LP

AWE

NEC

CL

CLC

MINht

 

Com o aumento do número de consumidores assiste-se a um aumento da taxa de 

desempenho de grande parte dos critérios, como já foi referido. Os melhores resultados 

são obtidos com os critérios AIC3 (77%), HQ (75%), AIC4 (75%), ICLBIC (73%) e 
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Quando se consideram amostras de 100 consumidores os piores desempenhos no 

contexto dos critérios de informação foram registados pelos critérios MDL5 (20%), 

MDL2 (37%) e CAICF (38%). Estes critérios registaram taxas de sobre-ajustamento 

reduzidas, nomeadamente de 1% (MDL2 e CAICF) e 0% (MDL5). Relativamente aos 

critérios de classificação o pior desempenho foi observado pelo critério NFI (32%), que 

subestimou o número de grupos em 61% das amostras. 

Tabela 5.10. Resultados de simulação para o factor experimental número de 

consumidores (factor 5): critérios de informação 

Critério Número de 
Consumidores

Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

100 15% 61% 24%
300 7% 66% 27%
100 29% 65% 6%
300 16% 77% 6%
100 36% 61% 3%
300 21% 75% 3%
100 19% 63% 19%
300 7% 67% 26%
100 48% 50% 2%
300 33% 65% 2%
100 51% 47% 1%
300 35% 64% 2%
100 61% 38% 1%
300 43% 55% 2%
100 18% 62% 21%
300 10% 69% 22%
100 62% 37% 1%
300 45% 54% 1%
100 80% 20% 0%
300 62% 37% 1%
100 35% 62% 3%
300 22% 75% 3%

AICc

BIC

CAIC

CAICF

ICOMP

MDL2

AIC

AIC3

AIC4

MDL5

HQ
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Relativamente aos critérios de classificação difusos o melhor desempenho foi registado 

pelo critério MEANht (62%). Todos os restantes critérios neste grupo, com excepção do 

critério MINht, registaram uma tendência para a subestimação do número de segmentos. 

Esta tendência também é igualmente observada relativamente aos critérios de 

classificação probabilísticos definidos apenas em função da matriz de classificação 

probabilística (critérios Es, E e LP). 

5.1.5 Factor 5: Número de Consumidores 

Em termos gerais, o desempenho dos critérios melhora com o aumento do número de 

consumidores que integram a amostra, de 100 para 300.  

Note-se que mesmo o critério AICc (definido como um ajustamento do critério AIC para 

amostras de pequena dimensão), melhora a taxa de sucesso de 63% para 67% com o 

aumento do número de consumidores que integram a amostra de 100 para 300. No 

entanto, note-se que, para um cenário com 100 consumidores, a taxa de sucesso do 

critério AICc (63%) é superior à do critério AIC (61%). Relativamente aos critérios de 

informação consistentes, assiste-se a um aumento de 17 p.p. nos critérios CAIC, 

CAICF, MDL2 e MLD5 com a passagem de 100 para 300 consumidores, 14 p.p. no 

critério AIC4, 13 p.p. no critério HQ, 12 p.p. relativamente ao critério AIC3, 8 p.p. no 

critério CL, 7 p.p. no critério AWE e 6 p.p. nos critérios ICLBOC e ICOMPLBIC. 

Os resultados para o factor 5 e para os critérios de informação constam da Tabela 5.10. 

e os resultados para os critérios de classificação da Tabela 5.11. 

Para o conjunto de amostras constituídas por 100 consumidores as melhores taxas de 

sucesso foram registadas pelos critérios ICLBIC (67%), ICOMPLBIC (66%), AIC3 

(65%), AICc (63%), HQ (62%), ICOMP (62%), AWE (61%), AIC4 (61%) e AIC (61%). 

Neste conjunto os critérios com as menores taxas de sobre-ajustamento foram os 

critérios ICLBIC (2%), ICOMPLBIC (3%), AIC4 (3%), HQ (3%) e AIC3 (6%) e os 

critérios com as maiores taxas de sobre-ajustamento os critérios AIC (24%), ICOMP 

(21%) e AICc (19%).  
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Tabela 5.9. Resultados de simulação para o factor experimental grau de separação 

entre os coeficientes dos segmentos (factor 4): critérios de classificação 

Critério Separação média 
entre os segmentos

Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

Baixa (0,5) 42% 42% 16%
Média (1,0) 40% 50% 11%

Elevada (1,5) 39% 54% 7%
Baixa (0,5) 36% 48% 16%
Média (1,0) 30% 54% 15%

Elevada (1,5) 25% 57% 18%
Baixa (0,5) 35% 48% 18%
Média (1,0) 29% 55% 17%

Elevada (1,5) 25% 57% 18%
Baixa (0,5) 42% 57% 1%
Média (1,0) 31% 68% 1%

Elevada (1,5) 29% 69% 2%
Baixa (0,5) 26% 45% 29%
Média (1,0) 22% 57% 21%

Elevada (1,5) 19% 62% 19%
Baixa (0,5) 10% 47% 44%
Média (1,0) 8% 55% 37%

Elevada (1,5) 7% 61% 32%
Baixa (0,5) 14% 53% 34%
Média (1,0) 12% 60% 28%

Elevada (1,5) 11% 65% 24%
Baixa (0,5) 36% 61% 3%
Média (1,0) 25% 73% 2%

Elevada (1,5) 22% 75% 3%
Baixa (0,5) 36% 60% 4%
Média (1,0) 26% 72% 2%

Elevada (1,5) 23% 73% 3%
Baixa (0,5) 34% 47% 19%
Média (1,0) 28% 54% 18%

Elevada (1,5) 24% 55% 21%
Baixa (0,5) 43% 48% 9%
Média (1,0) 40% 52% 9%

Elevada (1,5) 38% 52% 10%
Baixa (0,5) 44% 48% 8%
Média (1,0) 41% 52% 8%

Elevada (1,5) 39% 53% 7%
Baixa (0,5) 58% 31% 11%
Média (1,0) 60% 32% 8%

Elevada (1,5) 62% 33% 5%
Baixa (0,5) 35% 50% 15%
Média (1,0) 34% 58% 8%

Elevada (1,5) 33% 62% 6%
Baixa (0,5) 20% 45% 36%
Média (1,0) 17% 49% 34%

Elevada (1,5) 12% 48% 39%

Es

E

LP

AWE

NEC

CL

CLC

ICLBIC

ICOMPLBIC

MINht

PC

MEANht

PE

NPE

NFI
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Tabela 5.8. Resultados de simulação para o factor experimental grau de separação 

entre os coeficientes dos segmentos (factor 4): critérios de informação 

Critério Separação média 
entre os segmentos

Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

Baixa (0,5) 20% 53% 27%
Média (1,0) 9% 67% 24%

Elevada (1,5) 5% 69% 26%
Baixa (0,5) 40% 56% 5%
Média (1,0) 18% 76% 6%

Elevada (1,5) 10% 81% 8%
Baixa (0,5) 48% 51% 2%
Média (1,0) 23% 73% 3%

Elevada (1,5) 16% 80% 4%
Baixa (0,5) 23% 54% 23%
Média (1,0) 10% 69% 21%

Elevada (1,5) 6% 72% 22%
Baixa (0,5) 61% 39% 1%
Média (1,0) 35% 64% 2%

Elevada (1,5) 26% 71% 3%
Baixa (0,5) 64% 36% 0%
Média (1,0) 37% 61% 1%

Elevada (1,5) 28% 69% 3%
Baixa (0,5) 75% 25% 0%
Média (1,0) 45% 54% 1%

Elevada (1,5) 36% 62% 2%
Baixa (0,5) 23% 57% 20%
Média (1,0) 11% 67% 21%

Elevada (1,5) 7% 71% 22%
Baixa (0,5) 75% 25% 0%
Média (1,0) 47% 52% 1%

Elevada (1,5) 39% 59% 2%
Baixa (0,5) 88% 12% 0%
Média (1,0) 68% 32% 0%

Elevada (1,5) 56% 42% 1%
Baixa (0,5) 47% 52% 2%
Média (1,0) 23% 73% 3%

Elevada (1,5) 15% 81% 5%

AIC

AIC3

AIC4

AICc

BIC

CAIC

CAICF

ICOMP

MDL2

MDL5

HQ
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foram os critérios Es (42%), NEC e MINht (45%), PC e CL (47%) e LP, PE e NPE 

(48%). 

Num cenário de grau de separação médio (1,0), os critérios com o melhor desempenho 

foram os critérios AIC3 (76%), AIC4 (73%), HQ (73%), ICLBIC (73%) e ICOMPLBIC 

(72%). As taxas de sobre-ajustamento destes cinco critérios foram reduzidas, de 6%, 

3%, 3%, 2% e 2%, respectivamente. 

Um segundo conjunto de critérios, registou igualmente taxas de sucesso boas, mas 

inferiores às do primeiro conjunto: AICc (69%), AWE (68%), AIC (67%), ICOMP 

(67%), BIC (64%), CAIC (61%) e CLC (60%). Neste conjunto a menor taxa de sobre-

ajustamento foi obtida pelos critérios AWE e CAIC (1%) e BIC (2%) e os critérios com 

as maiores taxas de sobre-ajustamento foram os critérios CLC (28%), AIC (24%), AICc 

e ICOMP (21%). 

Adicionalmente, note-se que os critérios de informação consistentes BIC, CAIC e 

CAICF registaram um aumento substancial na sua taxa de sucesso com a passagem de 

um grau de separação baixo (0,5) para médio (1,0): o critério BIC aumentou de 39% 

para 64% o número de amostras em que recuperou o verdadeiro número de segmentos, 

o critério CAIC de 36% para 61% e o critério CAICF de 25% para 54%. 

O critério de informação com a menor taxa de desempenho foi o critério MDL5 (32%) e 

o critério de classificação o NFI (32%). 

No cenário de grau de separação elevado entre todos os segmentos (1,5) os melhores 

desempenhos forma registados para os critérios de informação AIC3 e HQ (81%) e AIC4 

(80%). A taxa de sobre-ajustamento destes critérios foi de 8%, 5% e 4%, 

respectivamente. 

Outros critérios registaram igualmente taxas de sucesso elevadas tais como os critérios 

ICLBIC (75%), ICOMPLBIC (73%), AICc (72%), BIC (71%) e ICOMP (71%). As 

taxas de sobre-ajustamento destes critérios foram de 3%, 3%, 22%, 3% e 22%, 

respectivamente. 
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Num cenário em que se consideram variáveis mistas os melhores desempenhos foram 

registados relativamente aos critérios AIC3 (70%), HQ (69%), AIC4 (68%), ICLBIC 

(68%) e ICOMPLBIC (68%). As taxas de sobre-ajustamento destes critérios foram de 

6%, 3%, 2%, 2% e 3%, respectivamente.  

Num cenário de variáveis explicativas de natureza mista, os critérios de informação com 

as menores taxas de sucesso foram os critérios MDL5 (27%), MDL2 (45%) e CAICF 

(47%), e os critérios de classificação os critérios NFI (32%) e MINht (47%). 

5.1.4 Factor 4: Grau de Separação entre os Coeficientes dos Segmentos 

Tal como esperado, todos os critérios melhoraram a sua taxa de sucesso quando o grau 

de separação entre os coeficientes dos segmentos aumenta. Os resultados para o factor 4 

são apresentados nas Tabelas 5.8. (critérios de informação) e 5.9. (critérios de 

classificação). 

Para um grau de separação baixo (0,5), os critérios com a maior taxa de sucesso foram 

os critérios de classificação ICLBIC e ICOMPLBIC, com taxas de sucesso de 61% e 

60%, respectivamente. Estes critérios sobreestimaram o número de grupos em 3 % e 4% 

das amostras, respectivamente.  

Outros critérios registaram igualmente um bom desempenho, a referir: AWE (57%), 

ICOMP (57%), AIC3 (56%), AICc (54%), AIC (53%), CLC (53%), HQ (52%), AIC4 

(51%) e MEANht (50%). Alguns destes critérios registaram taxas de sobre-ajustamento 

reduzidas, nomeadamente os critérios AWE (1%), HQ (2%), AIC4 (2%) e AIC3 (5%); 

outros critérios registaram uma tendência para a sobreestimação do número de 

componentes, tal como os critérios MEANht (15%), ICOMP (20%), AICc (23%), AIC 

(27%) e CLC (34%). 

No contexto dos critérios de informação, os critérios com taxas de sucesso mais 

reduzidas foram os critérios MDL5 (12%), MDL2 (25%), CAICF (25%), CAIC (36%) e 

BIC (39%). 

No contexto dos critérios de classificação a menor taxa de sucesso foi registada pelo 

critério NFI (31%). Outros critérios com taxas de sucesso reduzidas e inferiores a 50% 



Capítulo 5. Desempenho de Critérios de Informação e de Classificação: Resultados 

203 

Tabela 5.7. Resultados de simulação para o factor experimental escala de medida 

das variáveis explicativas (factor 3): critérios de classificação 

Critério
Escala de Medida 

das Variáveis 
Explicativas

Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

Métrica 46% 42% 12%
Não Métrica 36% 53% 11%

Mista 39% 50% 11%
Métrica 29% 50% 21%

Não Métrica 34% 56% 10%
Mista 29% 53% 18%

Métrica 28% 50% 22%
Não Métrica 32% 56% 11%

Mista 28% 53% 20%
Métrica 36% 62% 2%

Não Métrica 32% 67% 1%
Mista 35% 64% 1%

Métrica 23% 49% 28%
Não Métrica 22% 60% 18%

Mista 22% 54% 24%
Métrica 9% 54% 37%

Não Métrica 7% 53% 40%
Mista 9% 55% 35%

Métrica 12% 56% 32%
Não Métrica 12% 60% 29%

Mista 13% 61% 26%
Métrica 29% 68% 3%

Não Métrica 25% 73% 2%
Mista 29% 68% 2%

Métrica 30% 66% 5%
Não Métrica 27% 72% 2%

Mista 29% 68% 3%
Métrica 27% 50% 23%

Não Métrica 32% 54% 14%
Mista 27% 52% 21%

Métrica 39% 50% 12%
Não Métrica 42% 52% 6%

Mista 39% 50% 11%
Métrica 40% 50% 10%

Não Métrica 43% 53% 4%
Mista 40% 50% 9%

Métrica 63% 29% 8%
Não Métrica 55% 35% 9%

Mista 61% 32% 7%
Métrica 35% 54% 11%

Não Métrica 31% 59% 9%
Mista 34% 57% 9%

Métrica 15% 47% 38%
Não Métrica 17% 48% 35%

Mista 16% 47% 36%
MINht

MEANht

PC

PE

NPE

NFI

CL

CLC

ICLBIC

ICOMPLBIC

AWE

NEC

Es

E

LP
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Quando se consideram todas as variáveis explicativas de natureza não métrica, apenas 

um critério de informação (MDL5) registou uma taxa de sucesso inferior a 50% e dois 

critérios de classificação, o NFI (35%) e o MINht (48%). 

Tabela 5.6. Resultados de simulação para o factor experimental escala de medida 

das variáveis explicativas (factor 3): critérios de informação 

Critério
Escala de Medida 

das Variáveis 
Explicativas

Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

Métrica 14% 64% 22%
Não Métrica 7% 63% 30%

Mista 12% 64% 24%
Métrica 27% 68% 6%

Não Métrica 18% 75% 7%
Mista 24% 70% 6%

Métrica 33% 64% 3%
Não Métrica 24% 72% 3%

Mista 30% 68% 2%
Métrica 16% 65% 19%

Não Métrica 9% 65% 26%
Mista 14% 65% 21%

Métrica 45% 53% 2%
Não Métrica 34% 64% 2%

Mista 42% 56% 1%
Métrica 47% 51% 2%

Não Métrica 37% 61% 1%
Mista 45% 54% 1%

Métrica 57% 41% 2%
Não Métrica 46% 53% 1%

Mista 52% 47% 1%
Métrica 16% 66% 17%

Não Métrica 11% 64% 24%
Mista 13% 65% 22%

Métrica 57% 41% 2%
Não Métrica 49% 50% 1%

Mista 54% 45% 1%
Métrica 75% 25% 1%

Não Métrica 66% 34% 0%
Mista 72% 27% 0%

Métrica 32% 64% 3%
Não Métrica 24% 73% 4%

Mista 29% 69% 3%

AIC

AIC3

AIC4

AICc

BIC

CAIC

CAICF

ICOMP

MDL2

MDL5

HQ
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Nos critérios de classificação as maiores reduções na taxa de desempenho com o 

aumento de 2 para 10 variáveis explicativas verificaram-se nos critérios CL (15 p.p.), 

CLC (12 p.p.), NFI (11 p.p.) e AWE (10 p.p.).   

5.1.3 Factor 3: Escala de Medida das Variáveis Explicativas 

Em termos gerais, observa-se que a quase totalidade dos critérios registou taxas de 

sucesso superiores quando são consideradas apenas variáveis não métricas, 

relativamente a variáveis métricas ou de natureza mista.  

Os resultados para o factor experimental escala de medida das variáveis explicativas são 

apresentados nas Tabelas 5.6. (critérios de informação) e 5.7. (critérios de 

classificação). 

Num cenário em que se consideram apenas variáveis explicativas de natureza métrica os 

critérios com o desempenho mais elevado foram os critérios ICLBIC (68%), AIC3 

(68%), ICOMPLBIC (66%), ICOMP (66%), AICc (65%), AIC (64%), AIC4 (64%), HQ 

(64%) e AWE (62%). As taxas de sobreestimação dos critérios AIC3, ICOMPLBIC, 

AIC4, HQ, ICLBIC e AWE foram reduzidas (de 6%, 5%, 3%, 3%, 3% e 2%, 

respectivamente), enquanto que os critérios ICOMP, AICc e AIC registaram uma 

tendência para a sobreestimação do número de componentes (em 17%, 19% e 22% das 

amostras, respectivamente).   

Quando se considera a totalidade das variáveis de natureza métrica três critérios de 

informação registaram taxas de sucesso inferiores a 50%, a referir: MDL5 (25%), MDL2 

e CAICF (41%). Quanto aos critérios de classificação observa-se que quatro critérios 

estimaram o número correcto de segmentos em menos de 50% das amostras, os critérios 

NFI (29%), Es (42%), MINht (47%) e NEC (49%). 

Num cenário em que se consideram apenas variáveis explicativas de natureza não 

métrica os critérios que registaram o desempenho mais elevado foram os critérios AIC3 

(75%), ICLBIC (73%), HQ (73%), ICOMPLBIC (72%) e AIC4 (72%). As taxas de 

sobre-ajustamento destes critérios foram de 7%, 2%, 4%, 2% e 3%, respectivamente. 



Capítulo 5. Desempenho de Critérios de Informação e de Classificação: Resultados 

200 

Tabela 5.5. Resultados de simulação para o factor experimental número de 

variáveis explicativas (factor 2): critérios de classificação  

Critério
Número de 
variáveis 

explicativas

Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

2 31% 52% 16%
6 43% 47% 9%

10 46% 46% 8%
2 36% 56% 8%
6 30% 51% 19%

10 26% 52% 22%
2 35% 56% 9%
6 29% 52% 20%

10 24% 52% 24%
2 29% 70% 1%
6 35% 63% 1%

10 39% 60% 1%
2 27% 58% 14%
6 22% 53% 25%

10 18% 51% 31%
2 12% 62% 27%
6 8% 53% 39%

10 6% 47% 47%
2 16% 66% 19%
6 12% 59% 29%

10 9% 53% 38%
2 23% 74% 2%
6 28% 69% 3%

10 32% 66% 2%
2 25% 72% 3%
6 28% 68% 4%

10 32% 65% 3%
2 34% 54% 11%
6 28% 51% 21%

10 23% 52% 25%
2 42% 52% 5%
6 40% 49% 11%

10 38% 50% 13%
2 43% 53% 4%
6 41% 50% 9%

10 39% 50% 10%
2 51% 39% 11%
6 62% 30% 8%

10 67% 28% 6%
2 34% 58% 8%
6 35% 56% 10%

10 32% 57% 11%
2 21% 51% 28%
6 16% 44% 40%

10 12% 48% 41%

Es

E

LP

AWE

NEC

CL

NPE

NFI

MINht

CLC

ICLBIC

ICOMPLBIC

PC

MEANht

PE
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os critérios CAICF e MDL2, 22 p.p. para o critério CAIC, 20 p.p. no critério BIC, 16 

p.p. nos critérios ICOMP e AIC4, 15 p.p. no critério HQ, 10 p.p. no critério AIC3 e 

apenas 8 p.p. e 6 p.p. nos critérios AIC e AICc, respectivamente.  

Tabela 5.4. Resultados de simulação para o factor experimental número de 

variáveis explicativas (factor 2): critérios de informação 

Critério
Número de 
variáveis 

explicativas

Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

2 10% 67% 22%
6 11% 63% 26%

10 11% 60% 29%
2 17% 76% 7%
6 24% 71% 6%

10 28% 66% 6%
2 19% 77% 4%
6 31% 66% 3%

10 36% 61% 3%
2 11% 68% 21%
6 13% 64% 22%

10 15% 62% 23%
2 29% 69% 2%
6 42% 56% 2%

10 50% 49% 1%
2 31% 67% 2%
6 44% 55% 2%

10 54% 45% 1%
2 38% 60% 2%
6 53% 46% 1%

10 65% 35% 1%
2 13% 74% 13%
6 12% 63% 25%

10 17% 58% 25%
2 40% 59% 2%
6 55% 44% 1%

10 66% 34% 1%
2 55% 44% 1%
6 75% 25% 0%

10 83% 17% 0%
2 19% 77% 4%
6 30% 67% 3%

10 35% 62% 3%

MDL5

HQ

CAIC

CAICF

ICOMP

MDL2

AIC3

AIC4

AICc

BIC

AIC
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5.1.2 Factor 2: Número de Variáveis Explicativas 

Em geral, os critérios registam um melhor desempenho em modelos com um menor 

número de variáveis explicativas. Os resultados para os critérios de informação para 2, 6 

ou 10 variáveis explicativas constam da Tabela 5.4. e para os critérios de classificação 

da Tabela 5.5. 

Para um cenário em que se consideram apenas 2 variáveis explicativas os melhores 

resultados são obtidos com os critérios AIC4 (77%), HQ (77%), AIC3 (76%), ICLBIC 

(74%), ICOMP (74%), ICOMPLBIC (72%) e AWE (70%). As taxas de sobre-

ajustamento destes critérios foram de 4%, 4%, 7%, 2%, 13%, 3% e 1%, 

respectivamente. 

Apenas um critério de informação (MDL5) e um critério de classificação (NFI) 

registaram taxas de sucesso inferiores a 50% na presença de modelos com 2 variáveis 

explicativas. 

Para um cenário em que se consideram 6 variáveis explicativas, a melhor taxa de 

sucesso é observada para o critério AIC3 (71%); seguem-se os critérios ICLBIC (69%), 

ICOMPLBIC (68%), HQ (67%), AIC4 (66%), AICc (64%), AWE (63%) e ICOMP 

(63%). As taxas de sobre-ajustamento destes critérios são de 6%, 3%, 4%, 3%, 3%, 

22%, 1% e 25%, respectivamente. 

Num cenário com 10 variáveis explicativas os critérios que registaram as maiores taxas 

de sucesso foram os critérios AIC3 (66%), ICLBIC (66%), ICOMPLBIC (65%), HQ 

(62%), AICc (62%) AIC4 (61%) e AWE (60%) e AIC (60%). Os critérios deste grupo 

que registaram as taxas de sobre-ajustamento mais reduzidas foram os critérios AWE 

(1%), ICLBIC (2%), ICOMPLBIC (3%), HQ (3%), AIC4 (3%), AIC3 (6%) e os critérios 

com as taxas de ajustamento mais elevadas AIC (29%) e AICc (23%). Note-se que a 

passagem de 2 para 10 variáveis explicativas conduziu a uma redução na taxa de 

desempenho dos critérios de informação de 27 p.p.1 para o critério MDL5, 25 p.p. para 

                                                 

1 p.p. denota pontos percentuais. 
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Os critérios de classificação que recuperaram os 3 grupos num maior número de 

amostras foram os critérios CL (47%), CLC (44%), ICLBIC (42%), ICOMPLBIC 

(39%). As taxas de sobre-ajustamento destes critérios foram de 36%, 31%, 3% e 4%, 

respectivamente. Os restantes critérios de classificação registaram elevadas taxas de 

sub-ajustameto do número de grupos.  

Tabela 5.3. Resultados de simulação para o factor experimental número de 

segmentos (factor 1): critérios de classificação 

Critério Número de 
Segmentos

Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

2 0% 74% 26%
3 55% 23% 23%
2 0% 93% 7%
3 61% 12% 26%
2 0% 92% 8%
3 59% 14% 27%
2 0% 99% 1%
3 69% 30% 2%
2 0% 83% 17%
3 45% 25% 30%
2 0% 61% 39%
3 17% 47% 36%
2 0% 74% 26%
3 24% 44% 31%
2 0% 98% 2%
3 56% 42% 3%
2 0% 98% 2%
3 57% 39% 4%
2 0% 92% 8%
3 57% 12% 31%
2 0% 96% 4%
3 80% 5% 15%
2 0% 96% 4%
3 82% 6% 12%
2 0% 61% 39%
3 58% 25% 16%
2 0% 90% 10%
3 67% 24% 9%
2 0% 76% 24%
3 32% 19% 49%

Es

E

PC

PE

LP

AWE

NEC

CL

MEANht

MINht

NFI
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Os critérios de informação com as taxas de sucesso mais elevadas (64%) na recuperação 

de 3 grupos foram os critérios ICOMP, AICc, AIC; estes critérios registaram igualmente 

taxas de sobre-ajustamento de 17%, 18% e 21%, respectivamente.  

Seguem-se os critérios AIC3, HQ e AIC4, com taxas de sucesso de 60%, 56% e 55% e 

taxas de sobre-ajustamento de 8%, 5% e 5%, respectivamente.  

Os critérios BIC, CAIC, CAICF, MDL2 e MDL5 recuperaram a solução com 3 grupos 

em menos de metade das amostras, registando taxas de sucesso de 45%, 42%, 34%, 

34% e 20%, respectivamente. Estes critérios registaram taxas de sobre-ajustamento de 

3%, 3%, 2%, 2% e 1%, respectivamente. 

Tabela 5.2. Resultados de simulação para o factor experimental número de 

segmentos (factor 1): critérios de informação 

Critério Número de 
Segmentos

Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

2 6% 63% 31%
3 16% 64% 21%
2 14% 81% 5%
3 32% 60% 8%
2 18% 81% 1%
3 40% 55% 5%
2 7% 66% 26%
3 19% 64% 18%
2 29% 71% 0%
3 52% 45% 3%
2 32% 68% 0%
3 55% 42% 3%
2 40% 60% 0%
3 64% 34% 2%
2 8% 66% 26%
3 19% 64% 17%
2 43% 57% 0%
3 64% 34% 2%
2 62% 38% 0%
3 79% 20% 1%
2 18% 81% 1%
3 39% 56% 5%

AIC

AIC3

AIC4

AICc

BIC

CAIC

CAICF

ICOMP

MDL2

MDL5

HQ
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Os critérios de classificação com melhores desempenhos na recuperação de soluções 

com dois segmentos foram os critérios AWE (99%), ICLBIC (98%), ICOMPLBIC 

(98%), PE (96%), NPE (96%), E (93%), LP (92%), PC (92%) e MEANht (90%). Outros 

critérios com taxas de sucesso próximas deste grupo são os critérios NEC (83%), MINht 

(76%), Es (74%) e CLC (74%). Os critérios neste grupo (critérios de classificação) com 

as taxas de sucesso mais baixas (61%) foram os critérios CL e NFI.  

Relativamente aos critérios de informação, as maiores taxas de sucesso (81%) foram 

obtidas com os critérios AIC4, HQ e AIC3. Os critérios AIC4 e HQ registaram taxas de 

sobre-ajustamento de 1%, enquanto que o critério AIC3 sobreestimou o número de 

grupos em 5% dos casos. O critério BIC registou uma taxa de sucesso de 71% e o 

critério CAIC de 68%. Ambos os critérios não sobreestimaram o número de 

componentes em nenhuma das amostras simuladas. Adicionalmente, surge um conjunto 

de critérios com taxas de sucesso mais reduzidas e com taxas de sobre-ajustamento mais 

elevadas em relação a este primeiro grupo de critérios: os critérios AICc e ICOMP 

registaram ambos uma taxa de sucesso de 66% e uma taxa de sobre-ajustamento de 26% 

e o critério AIC taxas de 63% e 31%, respectivamente.  

O critério CAICF registou uma taxa de sucesso de 60% e o critério MDL2 de 57%, não 

tendo estes critérios sobreestimado o número de componentes em nenhuma das 

amostras.  

O critério de informação com a menor taxa de sucesso (38%) foi o critério MDL5, que 

subestimou o número de componentes nos restantes casos. 

Quando se considera um cenário em que existem 3 grupos, observa-se, em termos 

gerais, uma diminuição do número de amostras em que os critérios de informação e de 

classificação recuperam o verdadeiro número de grupos. Enquanto no cenário em que se 

consideram 2 grupos são os critérios de classificação que obtêm as maiores taxas de 

sucesso, no cenário em que se consideram 3 grupos são os critérios de informação que 

registam o melhor desempenho. 
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Relativamente aos critérios de classificação, os critérios que sobreestimaram o número 

de segmentos em mais amostras foram os critérios CL (38%), MINht (36%), e CLC 

(29%). Todos os restantes critérios de classificação observaram uma tendência para a 

subestimação do número de segmentos, em particular os critérios NFI (60%), NPE 

(41%), Es (40%) e PE (40%).  

De seguida efectua-se uma análise de desempenho para cada uma das condições 

experimentais: número de segmentos (factor 1), número de variáveis explicativas (factor 

2), escala de medida das variáveis explicativas (factor 3), separação média entre os 

coeficientes (factor 4), número de consumidores (factor 5), número de observações por 

consumidor (factor 6), variação não explicada (factor 7), separação média entre os 

coeficientes dos segmentos (factor 8) e distribuição dos erros aleatórios (factor 9). 

5.1.1 Factor 1: Número de Segmentos 

Em termos gerais observa-se que os critérios registam taxas de sucesso mais elevadas na 

recuperação de soluções com 2 grupos, relativamente a cenários em que se consideram 

3 grupos.  

Conclui-se ainda que os critérios de classificação apresentam melhores resultados na 

recuperação de uma solução com 2 grupos, relativamente aos critérios de informação. A 

título de exemplo, refira-se que a taxa de sucesso mais elevada neste cenário nos 

critérios de classificação foi de 99% (AWE), enquanto que nos critérios de classificação 

foi de 81% (AIC3, AIC4 e HQ).  

Quando são consideradas soluções com 3 segmentos o resultado inverte-se, e são os 

critérios de informação que registam taxas de sucesso mais elevadas. No contexto dos 

critérios de informação a maior taxa de sucesso (64%) é registada pelos critérios AIC, 

AICc e ICOMP, enquanto que para os critérios de classificação o melhor desempenho é 

registado pelo critério CL (47%). 

As taxas de sucesso, sub-ajustamento e sobre-ajustamento para o factor 1 – número de 

segmentos constam das Tabelas 5.2. (critérios de informação) e 5.3. (critérios de 

classificação).  



Capítulo 5. Desempenho de Critérios de Informação e de Classificação: Resultados 

193 

Tabela 5.1. Taxas de sucesso global no ‘design principal’ 

Critério Taxa de sub-
ajustamento Taxa de sucesso Taxa de sobre-

ajustamento

AIC 11% 63% 26%
AIC3 23% 71% 6%
AIC4 29% 68% 3%
AICc 13% 65% 22%

BIC 40% 58% 2%

CAIC 43% 55% 2%

CAICF 52% 47% 1%

ICOMP 14% 65% 21%
MDL2 53% 45% 1%
MDL5 71% 29% 1%

HQ 28% 69% 3%
Es 40% 49% 11%

E 31% 53% 16%

LP 29% 53% 18%

AWE 34% 64% 1%

NEC 22% 54% 23%

CL 8% 54% 38%

CLC 12% 59% 29%

ICLBIC 28% 70% 2%

ICOMPLBIC 28% 68% 3%

PC 29% 52% 19%

PE 40% 51% 9%

NPE 41% 51% 8%

NFI 60% 32% 8%
MEANht 34% 57% 10%
MINht 16% 47% 36%
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Conclui-se ainda que alguns critérios de informação registaram uma tendência para a 

sobreestimação do número de segmentos, tais como os critérios AIC (26%), AICc (22%) 

e ICOMP (21%) e outros para a subestimação do número de componentes, 

nomeadamente os critérios MDL5 (71%) e MLD2 (53%), seguindo-se dos critérios 

CAICF (52%), CAIC (43%) e BIC (40%). 
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Dada a natureza diferente dos vários designs, são geradas 7.776 amostras para o ‘design 

principal’ e 200 amostras para cada um dos designs complementares.  

5.1 ‘Design Principal’ 

Nesta secção analisam-se os resultados para o ‘design principal’, identificando-se as 

taxas de sucesso globais dos 26 critérios de informação e de classificação, as taxas de 

sucesso por factor experimental e o impacto de cada condição experimental na taxa de 

sucesso dos vários critérios. 

Em termos globais, considerando a totalidade das condições experimentais, os critérios 

com as maiores taxas de sucesso foram os critérios AIC3 (71%), ICLBIC (70%), HQ 

(69%), AIC4 (68%) e ICOMPLBIC (68%). O critério AIC3 registou uma taxa de sobre-

ajustamento de 6%, o critério ICLBIC de 2% e os critérios HQ, AIC4 e ICOMPLBIC de 

3%. 

Um segundo conjunto de critérios registou igualmente taxas elevadas de sucesso 

(próximas do primeiro grupo). Neste contexto, refiram-se os critérios ICOMP, AICc, 

AWE, e AIC, com taxas de sucesso de 65%, 65%, 64% e 63%, respectivamente. O 

critério AWE apresentou uma taxa de sobre-ajustamento reduzida, de 1%, enquanto que 

os critérios ICOMP, AICc, e AIC registaram uma tendência para a sobreestimação do 

número de componentes em 21%, 22% e 26% das amostras, respectivamente.  

As taxas de sucesso, sub-ajustamento e sobre-ajustamento globais dos 26 critérios são 

apresentadas na Tabela 5.1.  

Os critérios que registaram as taxas de sucesso mais baixas (e inferiores a 50%) foram 

os critérios MDL5 (29%), NFI (32%), MDL2 (45%), MINht e CAICF (47%) e Es (49%). 

Estes critérios registaram taxas de sobre-ajustamento de 1%, 8%, 1%, 36% e 1% e 11%, 

respectivamente. 

No contexto dos critérios de classificação difusos o critério com o melhor desempenho 

foi o critério MEANht, com uma taxa de sucesso de 57% e de sobre-ajustamento de 

10%. 
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CAPÍTULO 5. DESEMPENHO DE CRITÉRIOS DE INFORMAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO: 

RESULTADOS 

No presente capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados para os 17 designs 

descritos no Capítulo 4, a referir: ‘design principal’, dois ‘designs com 5 grupos’ e 

catorze ‘designs do grupo satélite’, utilizados na avaliação do desempenho de um 

conjunto de 26 critérios de informação e de classificação na recuperação do número 

correcto de segmentos de mercado. 

Como já foi referido, o denominado ‘design principal’ é um design factorial completo, 

em que se manipulam 9 factores, correspondendo a um total de 22 níveis: 

• Número de segmentos (2 ou 3); 

• Número de variáveis explicativas (2, 6 ou 10); 

• Escala de medida das variáveis explicativas (métrica, não métrica ou mista); 

• Separação média entre os coeficientes dos segmentos (baixa – 0,5, média – 1,0 

ou elevada – 1,5); 

• Número de consumidores (100 ou 300); 

• Número de observações por consumidor (5 ou 10); 

• Variação não explicada (20% ou 60%); 

• Dimensão do segmento de menor dimensão (5-10%, 10-20% ou 20-30%); 

• Distribuição dos erros (normal ou uniforme). 

Na tese apresentam-se ainda, como já foi referido, dois estudos complementares, (i) dois 

‘designs com 5 grupos’ e (ii) catorze ‘designs do grupo satélite’, que se propõem 

avaliar, respectivamente, a eficácia dos 26 critérios em estudo na recuperação de 

soluções em cenários com mais segmentos de mercado (cinco) e o seu desempenho na 

recuperação de nichos de mercado, frequentes em estudos de segmentação de mercado. 

Em particular, estuda-se o cenário em que o nicho de mercado é definido como um 

grupo de pequena dimensão, com um grau de separação variável (baixo, médio ou 

elevado) em relação a um grupo de maior dimensão, num cenário em que coexistem 

grupos de maior dimensão com grau de separação elevado. 


