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Em termos metodológicos, revela-se interessante a construção de uma abordagem que 

forneça pistas sobre o número adequado de segmentos incorporando não só indicadores 

como os considerados neste trabalho (critérios de informação e de classificação), mas 

igualmente relacionados com o orçamento da estratégia de Marketing e incluindo uma 

avaliação das propriedades desejáveis para os segmentos de mercado. 
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A título de síntese, considerando a totalidade dos cenários experimentais incluídos no 

‘design principal’ e nos designs complementares denominados por ‘designs com 5 

grupos’ e ‘designs do grupo satélite’, não foi possível a identificação de um critério que 

registasse o melhor desempenho em todos os cenários. No entanto, conclui-se que os 

critérios com o melhor desempenho na selecção do número de grupos quando são 

usados, em problemas de segmentação de mercado, modelos mistura de regressão para 

variáveis normais foram os critérios AIC3, AIC4 e HQ, seguidos dos critérios ICLBIC e 

ICOMPLBIC; quando se consideram amostras de grande dimensão os critérios BIC e 

CAIC também apresentaram bons resultados. 

Deste modo, sugere-se, com base nos resultados da presente dissertação, o cálculo da 

solução sugerida pelos critérios AIC3, AIC4, HQ, ICLBIC e ICOMPLBIC e pelos 

critérios BIC e CAIC (no cenário de amostras de grande dimensão). Caso os vários 

critérios forneçam diferentes soluções quanto ao número de segmentos, as soluções 

deverão ser avaliadas em termos de propriedades desejáveis para os segmentos de 

mercado identificadas no Capítulo 1. Esta abordagem permitirá reduzir os riscos de uma 

incorrecta escolha do número de segmentos de mercado a reter para interpretação e 

como base para a definição de decisões estratégias de Marketing. 

Os contributos para o auxílio na selecção do número de segmentos de mercado em 

modelos mistura de regressão poderão ser estendidos de várias formas. 

Desde logo, poderão ser considerados designs experimentais para modelos formulados 

com outro tipo de variáveis dependentes (por exemplo relativos a escolhas, frequências 

de compra ou medidas em escalas de intervalo).  

Relativamente às condições experimentais e, em particular, à distribuição de 

probabilidade assumida (normal) seria igualmente interessante avaliar os desvios no 

achatamento (distribuição platicúrtica e leptocúrtica) e na assimetria (distribuição 

assimétrica à esquerda e à direita). 

Quanto aos critérios, poderá ser comparado o desempenho dos critérios de optimização 

para os quais se obteve neste trabalho o melhor desempenho com as abordagens 

baseadas em testes de hipótese ou computacionalmente mais exigentes (simulação). 
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número de consumidores e de observações por consumidor, uma maior variação 

explicada, variáveis não métricas relativamente a mistas e a métricas, maior dimensão 

do segmento de menor dimensão, maior separação entre as componentes e estrutura de 

erros normais relativamente a erros uniformes.  

Relativamente ao factor distribuição de probabilidade dos erros, consideraram-se 

estruturas de erros normais e estruturas de erros uniformes. Apesar de nalguns critérios 

se observar que a taxa de sucesso é superior na presença de erros normais relativamente 

a erros uniformes, a influência desta condição experimental foi inferior ao esperado, 

exercendo uma influência bastante inferior a outras condições experimentais, tais como 

o grau de separação entre os segmentos ou o número de segmentos.  

Os ‘designs com 5 grupos’ e erros normais e uniformes permitiram avaliar a robustez 

dos critérios na recuperação de mais segmentos (sendo também considerada uma 

dimensão da amostra superior à do ‘design principal’). Em termos gerais, os critérios 

com as melhores taxas de sucesso nestes dois designs foram os critérios HQ, AIC3, 

AIC4, BIC, CAIC, ICLBIC e ICOMPLBIC. De referir a presença entre os melhores 

critérios dos critérios BIC, CAIC (e também dos critérios MDL2 e ICOMP) 

Por fim, foram analisados os resultados dos ‘designs do grupo satélite’, que se 

propuseram, como já foi referido, avaliar o desempenho dos critérios na recuperação de 

nichos de mercado (cenário experimental denominado de ‘grupo satélite’). Conclui-se 

que a taxa de sucesso dos critérios é maior quanto maior o grau de separação entre o 

grupo satélite e o grupo principal. 

No contexto dos ‘designs do grupo satélite’ foram ainda construídos ‘designs 

benchmarking’, em que se consideraram 2 e 3 grupos com grau de separação elevado. É 

interessante notar que nestes designs as taxas de sucesso de grande parte dos critérios 

são elevadas. 

Tal como no ‘design principal’, não foi possível identificar um critério que apresentasse 

o melhor desempenho em todas as condições experimentais. Considerando-se os três 

primeiros lugares no ranking, observou-se que os critérios com os melhores 

desempenhos foram os critérios AIC3, AIC4, HQ, BIC, CAIC e ICLBIC.  
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Em termos gerais, os critérios com as maiores taxas globais de sucesso no ‘design 

principal’ foram critérios de informação e de classificação, a referir: AIC3 (71%), 

ICLBIC (70%), HQ (69%), AIC4 (68%) e ICOMPLBIC (68%). É interessante notar 

que, com excepção do critério HQ que é um critério de validação geral de modelos, os 

restantes quatro critérios foram desenvolvidos no contexto específico dos modelos 

mistura. 

Um segundo conjunto de critérios registou igualmente taxas de sucesso elevadas 

(próximas do primeiro grupo), a referir: ICOMP (65%), AICc (65%), AWE (64%) e 

AIC (64%). No entanto, observa-se que os critérios ICOMP, AICc e AIC registam uma 

tendência para a sobre-estimação do número de segmentos, enquanto que o critério 

AWE registou uma elevada taxa de sub-ajustamento. 

De seguida foram analisadas as taxas de sucesso dos 26 critérios por factor (9 factores) 

e nível (22 níveis). Observou-se que não é possível a identificação de um critério que 

apresente o melhor desempenho em todas as condições experimentais. De facto, os 

critérios acima referidos partilham posições nos três primeiros lugares do ranking. 

Observou-se ainda que os critérios que ocupam com maior frequência um dos três 

primeiros lugares no ranking são os critérios AIC3 e ICLBIC, seguidos dos critérios 

HQ, AIC4 e ICOMPLBIC. Deste modo, sugere-se a utilização deste conjunto de 

critérios na determinação do número de grupos. Contudo, para certas situações 

específicas (definidas pelos factores e respectivos níveis) pode ser identificável um 

melhor critério distinto. Por exemplo, o critério AWE registou a melhor taxa de sucesso 

quando se consideram 2 segmentos, os critérios AIC, AICc e ICOMP apresentaram o 

melhor desempenho no cenário em que se consideram 3 grupos e os critérios AIC e 

AICc igualmente ocuparam o primeiro lugar no ranking para uma variação não 

explicada de 40%. 

No Capítulo 5 foram ainda estimados, para o ‘design principal’, modelos logit para cada 

um dos 26 critérios de informação e de classificação, com o propósito de avaliação da 

influência na taxa de sucesso de cada factor/nível experimental. Em termos gerais, 

observou-se que os critérios registam taxas de sucesso superiores na presença de um 

menor número de grupos, um menor número de variáveis explicativas, um maior 
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denominados de ‘design principal’, ‘designs com 5 grupos’ e ‘designs do grupo 

satélite’. 

O primeiro design considerado, a que se designou por ‘design principal’, foi concebido 

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

de informação e de classificação em que se manipulam 9 factores, aos quais se associa 

um total de 22 níveis. Como factores e respectivos níveis, foram considerados o número 

de segmentos (2 ou 3), o número de variáveis explicativas (2, 6 ou 10), a natureza das 

variáveis explicativas (métrica, não métrica ou mista), a separação média entre os 

coeficientes dos segmentos (baixa, média ou elevada), o número de consumidores (100 

ou 300), o número de observações por consumidor (5 ou 10), a variação não explicada 

(20% ou 60%), a dimensão do segmento de menor dimensão (5-10%, 10-20% ou 20-

30%) e a distribuição dos erros (normal ou uniforme). Para este design escolheu-se um 

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

todos os níveis dos factores foram combinados (Cox e Reid, 2000 e Montgomery, 

2005), resultando num total de 2592 combinações possíveis. Deste modo, foi possível 

avaliar a taxa de sucesso de cada critério, bem como da influência de factores e dos 

respectivos níveis.  

No Capítulo 4 é ainda descrita a metodologia relativa aos designs complementares, 

nomeadamente os dois ‘designs com 5 grupos e os 14 ‘designs do grupo satélite’. Os 

‘designs com 5 grupos’ propuseram-se avaliar a robustez dos 26 critérios na 

recuperação de um número de segmentos de mercado superior (5) ao considerado no 

‘design principal’ (2 e 3). 

Os ‘designs do grupo satélite’ propuseram-se avaliar o desempenho dos 26 critérios na 

recuperação de nichos de mercado, frequentes em estudos de Marketing. Mais 

especificamente, avaliou-se o desempenho dos critérios na recuperação de um grupo de 

pequena dimensão (denominado grupo satélite) que possui um grau de separação 

variável (baixo, médio ou elevado) em relação a outro grupo (denominado de grupo 

principal).  

No Capítulo 5 – Desempenho de Critérios de Informação e de Classificação: 

Resultados - apresentaram-se os resultados para os 17 designs construídos. 
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Apesar do grande número de critérios de validação disponíveis, existem poucos estudos 

que comparam o seu desempenho relativo. Foram apenas identificados dois estudos na 

literatura sobre a comparação do desempenho de critérios em modelos mistura de 

regressão para variáveis normais: o estudo de Andrews e Currim (2003b), divulgado na 

literatura de Marketing, e o estudo de Hawkins (1999) e Hawkins et al. (2001), 

publicado na literatura Estatística. O estudo de Andrews e Currim (2003b) comparou o 

desempenho de 7 critérios com 8 condições experimentais e o estudo de Hawkins 

(1999) e Hawkins et al. (2001) avaliou o desempenho de 12 critérios base com 2 

condições experimentais.  

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

Metodologia - foi descrita a metodologia utilizada para responder à segunda questão de 

investigação desta dissertação. A comparação do desempenho do conjunto de 26 

critérios de informação e de classificação no fornecimento de pistas sobre o número 

adequado de segmentos de mercado (quando são usados modelos mistura de regressão 

para variáveis normais) e a apreciação do impacto do conjunto de condições 

experimentais assumidas no desempenho destes critérios é efectuada com recurso a 

designs experimentais e à respectiva simulação em computador (programa Gauss 6.0).  

Como já foi referido, não é possível, com base na análise de uma amostra, saber qual é 

o ‘verdadeiro’ número de segmentos de mercado. Deste modo, recorreu-se à geração de 

um conjunto de dados pressupondo um determinado número de grupos. De seguida, 

para cada amostra simulada, foram estimados modelos mistura de regressão para 

diferentes cenários quanto ao número de segmentos e calculado o valor assumido pelos 

diferentes critérios. Por fim, identificou-se o número de segmentos que optimizou cada 

critério. Deste modo, foi possível calcular o número de amostras em que os critérios 

recuperaram o número de segmentos que presidiu à geração de cada amostra simulada, 

i.e., calcular a sua taxa de sucesso. 

Foram desenvolvidos três conjuntos de designs experimentais, por forma a incluir todas 

as condições experimentais consideradas relevantes e susceptíveis de afectar a 

recuperação do número de segmentos de mercado. Estes designs experimentais foram 
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De seguida identificaram-se, dispersos na literatura da Estatística e do Marketing, os 

critérios que podem ser utilizados no fornecimento de pistas sobre o número adequado 

de segmentos quando são usados modelos mistura de regressão na segmentação de 

mercado. Dada a diversidade de critérios e metodologias identificadas, foi proposta a 

sua organização em função da respectiva perspectiva de desenvolvimento teórica. De 

seguida, foram descritos em detalhe os critérios organizados em dois grupos: critérios 

de informação e critérios de classificação. Os critérios de informação incluem os 

critérios utilizados com maior frequência e baseiam-se numa penalização função de 

verosimilhança, procurando balancear o acréscimo obtido no ajustamento contra o 

maior número de parâmetros estimados para modelos com mais grupos. Os critérios 

enquadrados no contexto dos critérios de informação foram ainda organizados em três 

grupos, a referir: critérios que estimam a distância de Kullback-Leibler, incluindo os 

critérios AIC (Akaike, 1973), AICc (Sugiura, 1978; Hurvich e Tsai, 1989), TIC 

(Takeuchi, 1976), AIC3, AIC4 (Bozdogan, 1994), QAIC e QAICc (Lebreton et al., 

1992), critérios derivados num quadro bayesiano, destacando-se o critério BIC 

(Schwarz, 1978) e critérios de informação consistentes, tais como os critérios CAIC, 

CAICF (Bozdogan, 1987), HQ (Hannan e Quinn, 1979), ICOMP (Bozdogan, 1988, 

1990, 1993 e 1994), MDL2 e MDL5 (Liang et al., 1992). 

Os critérios de classificação procuram assegurar que os segmentos são suficientemente 

separados na solução seleccionada, sendo baseados numa estatística baseada na 

entropia, que avalia o grau de separação na estimação das probabilidades à posteriori. 

Os critérios de classificação incluem critérios provenientes da literatura dos modelos 

mistura e da literatura dos modelos de classificação difusa (‘fuzzy’). No contexto dos 

índices probabilísticos refiram-se os critérios Es (DeSarbo et al., 1992), E, LP 

(Biernacki, 1997), CL, CLC (Biernacki e Govaert, 1997), NEC (Celeux e Soromenho, 

1996), AWE (Banfield e Raftery, 1993), ICLBIC (Biernacki e Celeux, 1998) e 

ICOMPLBIC (Dias, 2004). Como exemplos de índices difusos refiram-se os critérios 

PC (Bezdek, 1981), PE (Bezdek, 1974a,b, 1981), NPE (Bezdek, 1981), NFI (Roubens, 

1978), MEANht e MINht (Rivera et al., 1990). 

No Capítulo 3 determinou-se ainda a frequência de utilização de cada critério na 

literatura de Marketing.  
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modelos mistura de regressão. Os modelos mistura de regressão são modelos de 

natureza estatística, que permitem simultaneamente a classificação probabilística dos 

consumidores e a estimação de regressões intra-segmento. Estes modelos são assim de 

grande utilidade, na medida em que permitem a identificação de segmentos de mercado 

homogéneos na forma como respondem às variáveis do marketing mix. No Capítulo 1 

foi ainda descrito o modelo geral GLIMMIX - Generalized Linear Mixture Model 

(Wedel e DeSarbo, 1995) e sintetizadas algumas das aplicações divulgadas na literatura 

de Marketing, organizadas em função da natureza da variável dependente estudada. 

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

identificaram-se os principais contributos para o desenvolvimento destes modelos 

(nomeadamente as switching regressions, as clusterwise regressions e os modelos 

mistura finitos). De seguida, apresentou-se a formulação do modelo mistura de 

regressão base desenvolvido para variáveis dependentes normais (DeSarbo e Cron, 

1988; Wedel e DeSarbo, 1995) e as estratégias utilizadas para a estimação dos seus 

parâmetros. Discutiram-se ainda a extensões ao modelo base a um contexto 

multivariado, propostas por Ramaswamy et al. (1993) e DeSarbo et al. (1992). 

O Capítulo 3, denominado por Critérios de Selecção do Número de Segmentos em 

Modelos Mistura - responde à primeira questão de investigação desta dissertação – a 

identificação, descrição e proposta de um esquema de organização dos critérios que 

podem ser utilizados para o fornecimento de pistas sobre o número adequado de 

segmentos quando, num problema de segmentação de mercado, são usados modelos 

mistura de regressão.  

Neste capítulo efectuou-se um enquadramento da problemática da selecção do número 

de segmentos no contexto geral da teoria de validação de modelos. Neste contexto 

assume-se que nos estudos de modelização se procura a descoberta do melhor ‘modelo 

aproximado’, pelo que o método deve observar o princípio da parcimónia, e 

operacionalmente usar um conjunto de critérios de validação. Daqui resulta a 

importância desta investigação no sentido de identificar critérios de validação, os 

respectivos graus de eficácia e as condições em que os critérios são úteis para os estudos 

em geral. 
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CONCLUSÃO 

A presente dissertação discute a problemática da segmentação de mercado e da selecção 

do número de grupos quando são utilizados modelos mistura de regressão para variáveis 

normais. 

De seguida apresentam-se os principais conceitos e métodos adoptados nesta 

dissertação, percorrendo os seus 5 capítulos. Depois é apresentado um resumo 

conclusivo da investigação efectuada e indicadas algumas pistas de investigação futura. 

Em termos de estrutura, foi efectuada uma organização dos temas abordados neste 

trabalho em cinco capítulos. 

No Capítulo 1 - Segmentação de Mercado e Modelos Mistura de Regressão – discutiu-

se o conceito de segmentação de mercado, as propriedades desejáveis para os segmentos 

de mercado (nomeadamente a identificabilidade, a substancialidade, a acessibilidade, a 

estabilidade, o grau de resposta e a accionabilidade), bem como as duas dimensões que 

tradicionalmente estruturam a investigação em segmentação de mercado: bases de 

segmentação e métodos de classificação dos consumidores em grupos homogéneos. 

Observou-se a existência de um grande número de bases de segmentação – i.e., 

conjuntos de variáveis usadas para afectar os consumidores a grupos homogéneos – que 

foram organizadas em quatro grupos (bases gerais observáveis, bases específicas do 

produto observáveis, bases gerais não observáveis e bases específicas do produto não 

observáveis) e avaliadas de acordo com as propriedades desejáveis para os segmentos 

de mercado. Observa-se a utilização de várias bases em estudos de segmentação de 

mercado, com o objectivo de preenchimento de todos os requisitos para uma 

segmentação efectiva.  

No entanto, os resultados de um estudo de segmentação de mercado dependem não só 

da selecção da base de segmentação, mas também da opção sobre o método de 

classificação dos indivíduos (consumidores) em grupos homogéneos. Os vários métodos 

de classificação foram organizados em quatro classes, a referir: à priori descritivos, à 

priori predictivos, post hoc descritivos e post hoc predictivos. No contexto dos métodos 

post hoc predictivos, destaca-se o uso, em problemas de segmentação de mercado, dos 


