
Metodologia de Segmentação de Mercado pela Associação Direta entre Produtos e Clientes 
 
Autoria: Ana Augusta Ferreira de Freitas e Luiz Fernando Mählmann Heineck 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo a proposição de uma metodologia para análise de 
segmentação de mercado. A técnica utilizada para segmentar o mercado, Chi-Square 
Automatic Interaction Detection (CHAID), e a abordagem proposta permitem que a 
associação entre produtos e pessoas seja feita de modo a dar suporte às decisões relacionadas 
às estratégias de marketing de maneira inovadora, a medida que consideram a associação 
entre estes de maneira direta. Uma ilustração da proposta é desenvolvida com base em um 
banco de dados contendo cerca de 3000 entrevistas com potenciais clientes do mercado 
imobiliário. Neste caso, a associação entre imóveis e famílias, fruto da aplicação da técnica e 
da metodologia proposta, traz resultados que se mostram muito mais úteis do que os relatados 
pela literatura prévia sobre o assunto. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Partindo do artigo seminal de segmentação de mercado produzido por SMITH (1956), é 
possível documentar que empresas dos diversos setores industriais da economia têm usado os 
conceitos de segmentação na definição das suas estratégias de marketing. As razões para 
aplicação destes conceitos residem na necessidade de reação à produção em massa e 
conseqüente implementação da proposta de individualização da oferta, como fruto do 
reconhecimento da heterogeneidade das preferências dos consumidores. 

Tal reconhecimento se deu tanto nos países desenvolvidos como naqueles em 
desenvolvimento. Nos primeiros, ela assumiu importância devido ao aumento generalizado do 
poder aquisitivo da população e o conseqüente aumento do seu poder discricionário de 
compra (ENGEL et al., 1968). Já em países como o Brasil, JANUZZI (1997) analisa os dados 
demográficos e econômicos da população e suas associações com as decisões de marketing, 
enquanto defende que no atual estágio de competitividade das empresas brasileiras, é 
extremamente importante estudar as características qualitativas e quantitativas do consumidor, 
a fim de identificar oportunidades de mercado. 

A concepção antiga de produção em série considerava que a adoção de uma estratégia (e 
produto) único, principalmente no setor industrial, propiciaria uma redução de custos que 
poderia ser repassada aos preços, possibilitando assim a criação de um amplo mercado para o 
produto. Assim sendo, ignorava-se a existência de distintos grupos de consumidores, com 
diferentes necessidades e exigências em relação ao produto ou ao serviço que adquiriam. 

A partir do final dos anos 60, o pensamento de marketing evoluiu de modo a considerar o 
mercado não mais de uma forma única e homogênea, mas como um composto de distintos 
segmentos, de onde se deveria desenvolver estratégias específicas para atender, 
preferencialmente, aqueles grupos de clientes avaliados como mais atrativos para a empresa. 
A escolha sobre quais segmentos e estratégias seriam os mais apropriados para servir deveria 
ser feita com base na otimização dos recursos da empresa e nas oportunidades de mercado. 

Sendo assim, a estratégia de segmentação de mercado tem como pressuposto a existência 
de um mercado heterogêneo, caracterizado pela existência de demandas diferenciais, que 
compõem distintos segmentos de mercado. Sua adoção implica na identificação de classes de 
consumidores que constituem-se em possíveis segmentos alvos da empresa e que norteiam os 
esforços de marketing no sentido de satisfazer a demanda dos segmentos escolhidos. Segundo 
PORTER (1986), as empresas que focam nestes segmentos devem atendê-los de forma mais 
efetiva e eficiente do que os seus concorrentes que estão competindo de forma mais ampla. 
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No entanto, apesar da atenção acadêmica que a teoria sobre segmentação tem atraído e dos 
recursos nela investidos, as evidências sugerem que as empresas têm problemas com a 
operacionalização destes conceitos. Estas dificuldades originam-se de diversas fontes, que vão 
desde a escolha da variável mais apropriada para distinção dos segmentos até a técnica de 
definição dos grupos a ser utilizada. Segundo DIBB (1998), a ausência de estudos que 
facilitem a implementação dos conceitos de segmentação resulta do fato de que o processo 
utilizado nem sempre alcança segmentos homogêneos de clientes, para os quais programas de 
marketing possam ser efetivamente desenvolvidos. Em outras palavras, respeitando-se o 
próprio conceito de segmentação, o processo de segmentar pode ser ineficiente e errôneo. 

A justificativa para o desenvolvimento do trabalho ora apresentado reside na necessidade 
de exploração dos conceitos teóricos e, essencialmente, operacionais de segmentação, no 
sentido de preencher uma lacuna existente na literatura de marketing que traga uma discussão 
ampla sobre as técnicas disponíveis e suas respectivas características, vantagens e 
desvantagens. Estas vantagens operacionais sobre as técnicas existentes e já documentadas 
pela literatura serão alcançadas nesta proposta pela facilidade da criação e identificação de 
segmentos distintos e consistentes, como ser verá no decorrer da aplicação. 

O desenvolvimento do trabalho se dará no sentido de mostrar os principais avanços 
teóricos na área de segmentação de mercado, algumas evidências empíricas de aplicações de 
técnicas, além das discussão sobre as bases usadas para segmentar o mercado. Acredita-se 
que, com isto, contribuir-se-á para o enriquecimento da área de marketing através da 
introdução de uma nova proposta de segmentação que além das vantagens naturais de 
operacionalização, pode ser usada como base para associação direta entre pessoas e produtos. 
 
2. NOÇÕES TEÓRICAS SOBRE SEGMENTAÇÃO 
 

Segundo GREEN & KRIEGER (1991), juntamente com o posicionamento de produtos, a 
segmentação de mercados é um dos mais pesquisados conceitos de marketing, tendo evoluído 
significativamente desde a pesquisa inicial de SMITH (1956), que a considerava 
essencialmente uma estratégia de merchandsing. 

No trabalho de WIND (1978), o autor mostra esta evolução através do tempo. A partir 
desta revisão, outros autores fizeram importantes contribuições para o amadurecimento da 
literatura dentro desta área (FINE, 1980; DICKSON, 1982; RUDELIUS et al., 1987). 

Durante este tempo e no decorrer da evolução da bibliografia, pode-se resumir alguns 
preceitos básicos que formam os princípios fundamentais do assunto em cinco itens. São eles: 
 
a) A segmentação de mercado pressupõe a existência de heterogeneidade na preferência dos 

compradores (e consequentemente nas suas escolhas finais) por produtos e serviços; 
b) A heterogeneidade de preferências por produtos e serviços pode ser relacionada à 

variáveis pessoais (e.g. características demográficas, psicográficas, uso do produto, 
lealdade a marcas) ou à variáveis situacionais (e.g. chegada de um filho, tipo de refeição 
na qual a bebida a ser escolhida será consumida) e suas interações; 

c) As empresas podem reagir a heterogeneidade das preferências através da modificação do 
seu produto atual, atributos dos serviços (incluindo preço), distribuição, propaganda e 
promoção, no que se convencionou chamar de composto de marketing; 

d) As empresas são motivadas a fazer modificações no seu composto de marketing se o 
benefício pago para obter estas mudanças for superior ao custo de obtê-las; 

e) A modificação do composto de marketing do produto de uma empresa inclui a adição ou 
ainda a extinção de produtos de linha, bem como o reposicionamento das ofertas atuais. 
Isto faz com que a segmentação de mercado e o posicionamento do produto estejam 
intrinsecamente relacionados, à medida que compradores e vendedores buscam um 
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equilíbrio ótimo que melhor atenda a relação entre satisfação das necessidades e alcance 
dos lucros.  

 
Estipulados os principais fundamentos sobre segmentação, existe ainda outras duas 

questões importantes para que a sua utilização se transforme numa arma de competição por 
partes das empresas que as utilizam. A primeira é a correta definição da variável que deve ser 
utilizada como base para formação dos grupos, juntamente com a técnica estatística mais 
recomendada, e a segunda, está relacionada a forma como estes resultados podem ser 
transformados em definição das estratégias de marketing. 

Em relação a base de segmentação utilizada, as variáveis mais freqüentemente utilizadas 
como base para segmentação do mercado de consumo são classificadas como: geográficas, 
demográficas, psicográficas, aspectos relacionados com o produto e variáveis 
comportamentais (KOTLER, 1998). Para cada classe de segmentação é possível estipular 
variáveis que servem como base para produção de segmentos de clientes com preferências 
mais homogêneas do que a média da população. 

No entanto, não são apenas estas variáveis as únicas propostas como base para 
segmentação. Nos últimos 40 anos em que os conceitos de segmentação têm sido explorado, 
outros pesquisadores testaram variáveis menos usuais a fim de provar a possibilidade de 
criação de grupos mais homogêneos de compradores. É o caso, por exemplo, de um esforço 
de pesquisa conduzido por FINE (1980), onde o autor segmenta o mercado baseado nos 
objetivos do consumidor, que segundo ele seria o precursor de qualquer comportamento 
observado. Os resultados encontrados indicam que existe uma heterogeneidade significativa 
entre os grupos criados, de onde o autor propõem que a utilização desta variável é mais 
indicada do que o uso das variáveis clássicas, como as demográficas ou comportamentais, que 
não podem ser diretamente associadas ao comportamento observado. 

WOO (1998) também defende a idéia de que as variáveis demográficas, embora sejam as 
mais freqüentemente utilizadas para segmentação, não são as mais indicadas. Isto ocorre 
devido essencialmente a dois motivos: primeiro, os grupos formados a partir de variáveis 
demográficas são assumidos como refletindo padrões de consumo, o que não necessariamente 
é verdade. Segundo, a partir dos resultados gerados não é possível se tomar nenhuma decisão 
direta sobre a implementação das estratégias de marketing, já que não se faz uma associação 
clara entre preferências e consumidores. Corroborando com o pensamento de outros 
pesquisadores, como HALEY (1978) e DIBB (1998), o primeiro autor acredita que o melhor 
sistema de segmentação é aquele que melhor embase as decisões a serem tomadas pelo 
departamento de marketing. Sendo assim, o autor propõe a utilização da percepção da 
qualidade do serviço como forma de solucionar ambos os problemas, já que esta variável 
reflete padrão de consumo e fornece subsídios para definição das estratégias. 

Após definir a base para divisão dos grupos, o processo de segmentação, considerado de 
uma maneira simplista, tem uma definição clara e bem estabelecida. Isto porque, na maioria 
dos mercados, é possível imaginar o desenrolar das três etapas propostas por KOTLER 
(1984), quais sejam: segmentação, escolha do segmento-alvo e posicionamento. Algumas 
técnicas conseguem operacionalizar as três etapas propostas de maneira conjunta, como é o 
caso da aplicação da análise conjunta proposta por GREEN & KRIEGER (1991). No entanto, 
a maioria das técnicas disponíveis consideram apenas a primeira etapa do processo. Segundo 
WIND (1978) esta primeira etapa pode ser operacionalizada através de duas abordagens. São 
elas: 
a) Segmentação a priori, onde o pesquisador escolhe uma ou mais variáveis de interesse 

(e.g. idade, sexo, benefícios procurados) e então classifica os compradores de acordo 
com esta(s) variável(is). Nas segmentações a priori, o número de segmentos, seu 
tamanho relativo e sua descrição são geralmente conhecidas no início do processo; 
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b) Segmentação post hoc ou segmentação baseada em cluster, onde o pesquisador escolhe 
uma série de variáveis interrelacionadas (e.g. características psicográficas, preferências 
por vários benefícios do produto) e as pessoas são, então, agrupadas de acordo com a 
similaridade entre elas. Nas segmentações post hoc, o número de segmentos, seu 
tamanho relativo e sua descrição são evidenciadas depois do término da operação. Esta 
última abordagem tem recebido maior atenção nas últimas décadas. 

 
Segundo DIBB (1998), o primeiro problema que emerge da simplificação do processo de 

segmentação proposto por KOTLER (1984), com a segmentação sendo considerada como 
uma etapa isolada e independente do processo, está relacionado a imprecisão da própria 
definição de segmentação. A palavra segmento tem sido aplicada a qualquer grupo de 
consumidores, independente da homogeneidade de necessidade e comportamento de compra. 
O segundo problema apontado pelo autor é que geralmente a técnica de agrupamento utilizada 
gera grupos que não são operacionalmente úteis para definição de estratégias. Um exemplo 
empírico destes dois problemas é apresentado pelo autor através de um exemplo de 
fabricantes de carros, que após a geração dos grupos de clientes através da análise de cluster 
discute que os segmentos criados são ineficientes para o desenvolvimento de estratégias. No 
decorrer do seu trabalho o autor também alerta para o distanciamento de interesses entre as 
universidades e as empresas, com as primeiras mais preocupadas na evolução da sofisticação 
das técnicas estatísticas e, as segundas, em como os resultados podem ser interpretados e 
utilizados. 

A análise de cluster, aplicada para fins de exemplificação neste trabalho de DIBB (1998), 
é também uma das técnicas multivariadas mais amplamente utilizadas pelos autores da área de 
marketing e segmentação (e.g. ALDENDERFER & BLASHFIELD, 1984). O princípio da 
técnica é a divisão baseada em uma medida de similaridade ou distância para criação de 
grupos homogêneos ou clusters. No início do processo, os casos são individualizados, 
juntando-se no decorrer da aplicação de acordo com a similaridade apresentada em relação a 
certas variáveis. Ao final, cada caso individual pertencerá a um cluster específico. Para uma 
revisão detalhada sobre a técnica sugere-se EVERITT (1980).  

Os problemas relacionados à utilização da análise de cluster são, similarmente, bem 
documentados na literatura (e.g. ALDENDERFER & BLASHFIELD, 1984; EVERITT, 1980 
e CHATURVEDI et al., 1997). Sem dúvida o mais importante deles é assegurar que os grupos 
formados são genuínos, já que independente da situação ou dados analisados, a técnica 
permite a geração de grupos. Além disto, os grupos formados pela técnica nem sempre são 
facilmente identificados, bem como não é direta a indicação do grupo ao qual um novo 
elemento agregada a amostra deve pertencer. 

Em muitos casos, uma análise fatorial é procedida antes da aplicação da técnica de 
cluster a fim de reduzir as dimensões das variáveis originais (e.g, BROMERCHENKEL, 1996 
e WOO, 1998). Este procedimento é criticado por alguns autores, como ALDENDERFER & 
BLASHFIELD (1984), que defendem que informações relevantes podem ser descartadas 
nesta fase inicial e a estrutura de cluster gerada pode não ser válida. Do mesmo modo, a 
análise discriminante é também muitas vezes utilizada de maneira complementar à utilização 
da técnica de cluster. Neste caso, o objetivo é identificar quais as dimensões que melhor 
discriminam os clusters gerados. Em todos os casos onde as técnicas de análise multivariada 
são utilizadas (e.g. análise discriminante, análise fatorial, correlação canônica, análise de 
componentes principais), o objetivo é a redução do número de variáveis que representam a 
situação desejada. Uma comparação entre os diversos métodos pode ser vista em 
RICHARDSON & THALHEIMER (1982). 

Mais recentemente, alguns estudos têm sido conduzidos a fim de testar a eficiência da 
análise conjunta (tradução do termos inglês conjoint analysis) na segmentação de mercados. 
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GREEN & KRIEGER (1991) propõem a utilização desta técnica para implementação da 
segmentação, teste do mercado alvo selecionado e conseqüente posicionamento do produto, 
considerando assim todas as fases do processo, de maneira conjunta. Os autores concluem o 
trabalho mostrando as principais limitações da proposta, que diz respeito essencialmente a 
estimação dos parâmetros e a estabilidade dos resultados no decorrer do tempo, embora abram 
várias possibilidades para pesquisas futuras. A principal vantagem da proposta reside na 
possibilidade única de associação entre a estratégia do produto e a segmentação, com base na 
geração de funções utilidade que mostram matematicamente a heterogeneidade das 
preferências dos diversos consumidores. 

FREITAS (1995) também defende as vantagens da utilização da função utilidade, que 
pode considerar as características do consumidor e do produto de maneira conjunta. No 
entanto, a autora mostra a dificuldade de geração destas funções, a medida que a técnica de 
análise conjunta exige uma considerável quantidade de dados. No exemplo empírico testado 
pela autora, em amostras com menos de 50 elementos não foi possível obter-se resultados. 

Finalmente, um outro conjunto de técnicas estatísticas aparece com objetivo de agrupar 
um conjunto de dados, também baseado na simplificação do número de variáveis 
discriminantes que melhor explicam os segmentos gerados. São elas a Redução da Proporção 
na Incerteza (PRU - Proportional Reduction in Urcertainty) e a Detecção de Interação 
Automática do Chi-Quadrado (CHAID - Chi-Square Automatic Interaction Detection). No 
primeiro caso, uma série de estatísticas de chi-quadrado são conduzidas para prever quais são 
os melhores preditores de uma variável quantitativa. No segundo caso, análises de variância 
são procedidas a fim de explicar a heterogeneidade de uma variável dependente qualitativa. 
Na área de marketing, as duas técnicas podem ser utilizadas na geração de grupos de 
consumidores que possuem preferências homogêneas (HAWKINS & KASS, 1982; 
FREITAS, 2000a). 

Na prática, os resultados são visualizados na forma de um diagrama em árvore, como 
divisões progressivas em pequenos ramos. A princípio toda a população é considerada, sendo 
progressivamente dividida através da utilização de variáveis que melhor explicam a sua 
variação. Por exemplo, no caso de um estudo de segmentação, a medida dependente pode ser 
o benefício procurado por um grupo de clientes e as medidas independentes as características 
sócio-econômicas dos mesmos. Neste caso, a mais importante das características sócio-
econômicas será a primeira divisora da população. A seguir cada novo grupo gerado irá ser 
subdivido, utilizando a variável independente que melhor explique o benefício procurado. 
Entre as vantagens de utilização dos métodos, pode-se citar: 
a) a possibilidade de utilização de variáveis dependentes e independentes em diversas 

formas (nominais, categóricas, intervalares); 
b) a possibilidade dos valores faltantes serem tratados pelos softwares disponíveis, sendo 

agregado ao grupo que mais se assemelhar a ele ou isolado em uma categoria distinta; 
c) a não necessidade de estabelecer-se a priori uma ou mais variáveis como base para 

segmentação; 
d) a possibilidade de utilização de várias bases para segmentação, onde busca-se a 

homogeneização dos segmentos criados. 
 

A metodologia proposta neste trabalho irá utilizar a técnica de CHAID para segmentar os 
grupos, dada as vantagens discutidas anteriormente. A forma de utilização será explicada na 
próxima seção. 
 
3. METODOLOGIA DE SEGMENTAÇÃO PROPOSTA 
 

Depois de revisada a literatura e feita a escolha pela técnica de CHAID para segmentação 
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do mercado, a questão agora gira em torno da escolha da melhor base para segmentação. Esta 
escolha deverá ser feita segundo uma revisão conceitual que aponte qual é a principal 
característica que explica o comportamento de compra e escolha dos clientes de um dado 
mercado. Conforme discutido anteriormente, a literatura atual sobre este assunto sugere que 
esta base deve refletir ao máximo o comportamento futuro esperado do cliente, como os 
objetivos da compra ou os benefícios esperados com a escolha do produto.  

Depois desta fase, a metodologia ora proposta aborda a segmentação vista por dois 
ângulos: do produto e das pessoas. No primeiro caso, os produtos serão definidos conforme 
uma gama de variáveis importantes para explicação da base de segmentação. Por exemplo, se 
a base de segmentação para explicação da compra de um carro for considerada como sendo o 
preço procurado, os produtos serão agrupados considerando-se aquelas variáveis que mais 
explicam a formação do preço de um carro, como marca, ano de fabricação e estado de 
manutenção. Estas variáveis, segundo a técnica, aparecerão para dividir os grupos apenas se 
for detectado que elas são importantes.  

Por outro lado, as pessoas serão também agregadas considerando as características sócio-
econômicas mais importantes para explicação do preço procurado de compra. Neste caso, 
provavelmente as variáveis renda, posse de um outro carro e existência de poupança 
aparecerão como definidoras de grupos de pessoas. 

A associação entre grupos de produtos (chamado aqui de segmentos de produtos) e grupos 
de pessoas (chamado aqui segmentos de mercado) será então realizada através de uma 
tabulação cruzada. O esquema desta proposta é ilustrado na figura 1. 

 
 

BASE DE SEGMENTAÇÃO  
 
 
 
 

 
 Segmentos de 

Produtos 
Segmentos de 

Mercado  
 
 

Figura 1. Proposta de Segmentação com a Associação de Produtos e Pessoas 
 

Com isto, elimina-se a utilização de estatísticas descritivas na associação dos dois 
grupos. Na maneira tradicional de segmentação, considerando o exemplo anterior, grupos de 
consumidores de carros iriam ser criados e depois as características dos carros procurados 
iriam ser associadas de maneira descritiva. Por exemplo, dentre os consumidores adultos, 45% 
procuram carros populares e o restante (55%) carros de luxo. Neste caso, três questões 
emergem: primeiro, pode-se indagar a respeito da variável utilizada para segmentar os grupos 
de consumidores (idade) e do seu relacionamento direto com o comportamento da escolha de 
um carro. Segundo, argumenta-se o porquê da utilização de uma proxy da variável preço do 
carro para definir os grupos e terceiro se esta seria a melhor maneira de associar os dois 
grupos, ou seja, se esta é a informação mais útil para os departamentos de marketing de uma 
montadora de automóveis. 

Segundo a proposta apresentada neste trabalho, os dois grupos seriam associados após 
a escolha de uma base de segmentação comum. Esta base deveria preferencialmente estar 
relacionada com o comportamento de compra futuro, como o relacionado ao preço do carro 
procurado. Neste caso, poderíamos concluir que famílias com criança de até 6 anos de idade e 
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renda mensal de até R$7.000 procuram essencialmente carros station-wagon (ex.Parati); 
enquanto casais sem filhos e com renda até R$5000 procuram por carros populares (65%) ou 
carros com apelos esportivos (35%). A escolha pelo segmento-alvo a ser selecionado pela 
empresa iria apoiar-se nos recursos da empresa e no ambiente externo de competição. 

Para ilustrar esta proposta, o estudo que será aqui conduzido visa a segmentação do 
mercado imobiliário e a conseqüente associação de grupos de consumidores que buscam as 
diferentes tipologias de imóveis. A escolha por esta ilustração baseia-se na existência de um 
banco de dados contendo cerca de 3000 entrevistas com consumidores que procuravam um 
imóvel para comprar nos anos de 1995 a 1998 em diversas capitais do país. A forma de 
captação destes dados já foi discutida em trabalhos anteriores e pode ser vista com 
profundidade em FREITAS (2000b).  
 
3. UMA APLICAÇÃO NO MERCADO DE BENS DURÁVEIS 
 

O objetivo desta aplicação é associação entre grupos de clientes e tipologias de imóveis, 
com o intuito de prover recursos para desenvolvimento de estratégias de marketing para 
empresas de construção.  

De acordo com a metodologia proposta a primeira etapa para sua implementação é a 
escolha da base de segmentação que será utilizada. Pela revisão da literatura apropriada sobre 
o assunto (e.g. SCHOLTEN & HOOIMEIJER, 1984; ADAIR & McGREAL, 1994), a base 
escolhida foi o preço esperado de ser pago no futuro imóvel. Numa primeira etapa já 
documentada pela literatura (FREITAS, 2000a), procedeu-se a segmentação do mercado com 
base no produto, utilizando a técnica de CHAID. Na ocasião, os resultados mostraram a 
existência de 12 tipologias de imóveis. Estes foram divididos conforme seu poder de 
explicação sobre a variabilidade da variável preço procurado (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Caracterização dos Segmentos de Produtos 

SEGMENTOS  
DE PRODUTOS 

CARACTERÍSTICAS 

Grupo 1 Um quarto 
Grupo 2 Dois quartos, baixa qualidade do bairro 
Grupo 3 Dois quartos, média qualidade do bairro 
Grupo 4 Dois quartos, alta qualidade do bairro 
Grupo 5 Três quartos, uma garagem, baixa qualidade do bairro 
Grupo 6 Três quartos, uma garagem, média qualidade do bairro 
Grupo 7 Três quartos, uma garagem, alta qualidade do bairro 
Grupo 8 Três quartos, duas ou três garagens, sem suíte ou com uma suíte 
Grupo 9 Três quartos, duas ou três garagens, duas ou mais suítes 
Grupo 10 Quatro quartos, baixo ou média qualidade do bairro 
Grupo 11 Quatro quartos, alta qualidade do bairro, sem suíte ou com uma suíte 
Grupo 12 Quatro quartos, alta qualidade do bairro, duas ou mais suítes 

FONTE: FREITAS (2000a) 
 
Em seguida, procedeu-se a definição dos segmentos de mercado. Para tal, definiu-se uma 

lista de variáveis independentes passíveis de explicarem a criação dos distintos grupos de 
consumidores (Tabela 2). Aquelas com maior poder de explicação da variabilidade do preço 
procurado do imóvel irão ser escolhidas pelo CHAID e utilizadas na criação dos grupos 
(Figura 2). A variável dependente preço é categórica e possui os seguintes níveis: até 
R$42.500 (1) ; de R$42.500 a R$55.000 (2); de R$55.000 a R$75.000 (3); de R$75.000 a 
R$120.000 (4) e mais de R$120.000 (5). Os números que aparecem no lado direito do nome 
das variáveis correspondem aos seus códigos, que estão representados na Tabela 4. Em alguns 
casos, existe um ponto ao lado destes números. Isto significa que os valores faltantes foram 
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agregados naquele grupo, pois não eram estatisticamente diferentes do mesmo.  
 

Tabela 2 – Lista das Variáveis Independentes para Categorização dos Segmentos de 
Produtos pelo CHAID 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES CATEGORIAS 
Estado Civil 1. Casado; 

2. Solteiro; 
3. Outros 

Idade do chefe da família 1. até 25 anos;  
2. de 26 a 35 anos; 
3. de 36 a 45 anos; 
4. mais de 45 anos 

Idade do filho mais velho 1. nenhum; 
2. criança, 
3. jovem; 
4. adulto 

Estágio do ciclo de vida (em apenas 3 cidades) 1. solteiro; 
2. casado sem filhos com menos que 45 anos; 
3. casado com filho criança; 
4. casado com filho mais velho em idade de adolescência,
5. casado com filho mais velho em idade adulta; 
6. casado sem filho com idade acima de 45 anos; 
7. divorciado ou viúvo 

Tempo de residência 1. menos de 1 ano; 
2. de 1 a 3 anos; 
3. de 4 a 6 anos; 
4. de 7 a 9 anos; 
5. mais de 10 anos 

Tipo de habitação atual 1. casa; 
2. apartamento 

Tamanho da família 1. de 1 a 2 pessoas; 
2. de 3 a 4 pessoas; 
3. de 5 a 6 pessoas; 
4. 7 ou mais pessoas 

Fonte de renda 1. empresa privada; 
2. funcionário público; 
3. profissional autônomo; 
4. rendas variadas; 
5. outros 

Condição de propriedade atual 1. própria; 
2. alugada; 
3. cedida 

Renda familiar 1. até R$1.000; 
2. de R$1.000 a R$2.000; 
3. de R$2.000 a R$3.000; 
4. de R$3.000 a R$4.000; 
5. de R$4.000 a R$5.000; 
6. mais de R$5.000 

Valor patrimonial (bens) 1. até R$13.000 
2. de R$13.000 a R$27.000 
3. de R$27.000 a R$41.000 
4. de R$41.000 a R$78.000 
5. mais de R$78.000 
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Idade 34. 
1. 0,70% 
2. 4,20% 
3. 9,09% 
4. 27,97% 
5. 58,04% 

n = 143 

Idade 12 
1. 18,03% 
2. 1,64% 
3. 18,03% 
4. 13,11% 
5. 49,18% 

n = 61

Bens 2345 
1. 0,00% 
2. 2,00% 
3. 12,00% 
4. 56,00% 
5. 30,00% 

n = 50

Bens 1. 
1. 8,77% 
2. 1,75% 
3. 15,79% 
4. 15,79% 
5. 57,89% 

n = 57

Renda 6 
1. 5,88% 
2. 3,43% 

3. 11,76% 
4. 23,53% 
5. 55,39% 

n=204 

Tamanho 234.
1. 4,67% 
2. 1,87% 
3. 14,02% 
4. 34,58% 
5. 44,86% 

n = 107

Tamanho 1. 
1. 21,52% 
2. 12,66% 
3. 22,78% 
4. 26,58% 
5. 16,46% 

n = 79

Renda 5 
1. 11,83% 
2. 6,45% 
3. 17,74% 
4. 31,18% 
5. 32,80% 

n=186

Tamanho 234.
1. 7,75% 
2. 8,45% 
3. 12,68% 
4. 43,66% 
5. 27,46% 

n = 142

Tamanho 1. 
1. 12,96% 
2. 17,59% 
3. 23,15% 
4. 35,19% 
5. 11,11% 

n = 108 

Bens 45 
1. 3,08% 
2. 7,69% 
4. 29,23% 
5. 47,69% 
6. 12,31% 

n = 65

Bens123 
1. 27,16% 
2. 25,93% 
3. 27,16% 
4. 19,75% 
5. 0,00% 

n = 81

Tamanho1 
1. 44,52% 
2. 20,00% 
3. 14,84% 
4. 18,71% 
5. 1,94 

n=155 

Tamanho 4.
1. 67,27% 
2. 14,55% 
1. 18,18% 
2. 0,00% 
3. 0,00% 

n = 55

Tamanho 23
1. 26,87% 
2. 20,15% 
3. 21,64% 
4. 29,10% 
5. 2,24% 

n = 134

Filho 4 
1. 50,00% 
2. 15,63% 
3. 11,46% 
4. 16,67% 
5. 6,25% 

n = 96

Filho123 
1. 73,97% 
2. 16,44 
3. 9,59% 
4. 0,00% 
5. 0.00% 

n = 73 

Bens 45. 
1. 41,28% 
2. 19,19% 
3. 18,02% 
4. 19,77% 
5. 1,74% 

n =344

Bens 23 
1. 40,00% 
2. 27,00% 
3. 27,00% 
4. 6,00% 
5. 0.00% 

n = 100 

Bens1 
1. 65,08% 
2. 23,81% 
3. 7,94% 
4. 3,17% 
5. 0,00% 

n = 63 

Renda 4 
1. 10,00% 
2. 12,40% 
3. 17,20% 
4. 40,00% 
5. 20,40% 

n = 250

PREÇO* 
1. 29.10% 
2. 17.28% 
3. 19.24% 
4. 22.10% 
5. 12.29% 

n = 2344

Renda 3 
1. 20,92% 
2. 17,01% 
3. 23,91% 
4. 31,26% 
5. 6,90% 

n=435

Renda 2 
1. 43,98% 
2. 21,30% 
3. 18,54% 
4. 14,99% 
5. 1,18% 

n = 507 

Renda 1 
1. 60,36% 
2. 15,98% 
3. 10,65% 
4. 9,47% 
5. 3,55% 

n = 169 

 
 

Fig. 2 - CHAID dendograma para definição dos segmentos de mercado. 
*Os valores nos quadros são os percentuais de imóveis nos níveis de preço 
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Os retângulos em negrito no final das ramificações representam os segmentos de 
mercado. A Tabela 3 mostra as suas características, que foram definidos pelo CHAID. 

 
Tabela 3 – Caracterização dos segmentos de mercado definidos pelo CHAID 

SEGMENTOS  
DE MERCADO 

CARACTERÍSTICAS 

Família 1 Renda até R$1.000, sem filhos ou com o filho mais velho criança ou adolescente 
Família 2 Renda até R$1.000, com o filho mais velho adulto 
Família 3 Renda entre R$1.000 e R$2.000 e patrimônio até R$13.000 
Família 4 Renda entre R$1.000 e R$2.000 e patrimônio entre R$13.000 e R$41.000 
Família 5 Renda entre R$1.000 e R$2.000, patrimônio maior que R$41.000, com famílias 

compostas de até 2 pessoas 
Família 6 Renda entre R$1.000 e R$2.000, patrimônio maior que R$41.000, com famílias 

compostas de 3 a 7 pessoas 
Família 7 Renda entre R$1.000 e R$2.000, patrimônio maior que R$41.000, com famílias 

compostas de mais de 7 pessoas 
Família 8 Renda entre R$2.000 e R$3.000 e patrimônio até R$41.000 
Família 9 Renda entre R$2.000 e R$3.000 e patrimônio maior que R$41.000 
Família 10 Renda entre R$3.000 e R$4.000 com famílias compostas de até 2 pessoas 
Família 11 Renda entre R$3.000 e R$4.000 com famílias compostas de mais de 2 pessoas 
Família 12 Renda entre R$4.000 e R$5.000 com famílias compostas de até 2 pessoas 
Família 13 Renda entre R$4.000 e R$5.000 com famílias compostas de mais de 2 pessoas e 

patrimônio até R$13.000 
Família 14 Renda entre R$4.000 e R$5.000 com famílias compostas de mais de 2 pessoas e 

patrimônio maior que R$13.000 
Família 15 Renda superior a R$5.000 onde o chefe da família tem até 35 anos 
Família 16 Renda superior a R$5.000 onde o chefe da família tem mais que 35 anos 
 

A partir da análise do dendograma, pode-se proceder uma explicação maior sobre os 
resultados gerados. Em linhas gerais, nota-se que poucas variáveis independentes foram 
escolhidas para explicar o preço procurado e que a principal é a renda mensal familiar. Além 
disto, os segmentos de mercado são definidos utilizando distintas variáveis, dando prioridade 
de escolha aquelas que melhor explicam a variação do preço dentro de cada um deles. 

Pode-se notar que as famílias com renda superior foram subdividas, preferencialmente, 
pelo tamanho da família ou idade do chefe da família e as de menor renda pelo valor 
patrimonial. Além disto, a idade do filho mais velho é o fator distintivo nas famílias com 
menor renda.  

Os segmentos de mercado delineados pelo CHAID são uma visão sintética dos 
agrupamentos de famílias, à medida que reduz as suas possibilidades combinatoriais, 
considerando, por exemplo, que as famílias poderiam variar no seu tamanho (de 1 até mais de 
7 pessoas), renda (desde até R$1.000 até mais de R$5.000) e assim sucessivamente. Esta 
redução no número de combinações para apenas dezesseis, como indicada pelo CHAID, torna 
exequível a ligação destas famílias com as características dos imóveis que elas procuram. 

Se examinarmos a distribuição do preço esperado de ser pago pelo próximo imóvel 
expresso pelas diversas famílias, pode-se notar que existe uma tendência crescente desde o 
segmento de mercado 1 ( famílias com renda até R$1.000, sem filhos ou com o filho mais 
velho criança ou adolescente) até o segmento 16 (famílias com renda entre R$4.000 e 
R$5.000 onde o chefe da família tem mais que 35 anos). 

A observação anterior é apenas uma indicação das possibilidades de seleção do 
mercado-alvo que uma empresa pode querer atingir, baseada apenas no critério do preço que 
os clientes estão dispostos a pagar. No entanto, se o objetivo é a definição das características 
do produto (uma das variáveis que compõem o composto mercadológico quando da definição 
das estratégias de marketing), é preciso que o incorporador tenha informações a respeito de 
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quais são as características residenciais importantes, que explicam a formação daquele preço 
desejado. Partindo deste pressuposto, propõe-se a associação final entre segmentos de 
produtos e segmentos de mercado. A Tabela 4, a seguir, traz um resumo deste 
relacionamento, de onde é possível traçar algumas observações. 

 
Tabela 4 – Associação entre Segmentos de Produtos e Segmentos de Mercado (%) 

 Grupo 1 Grupo 4 Grupo 7 Grupo 10  Grupo 12 
Família 1 7,1 6,6 0,6 2,8 0,0 
Família 2 19,0 15,6 7,3 4,2 0,0 
Família 5 33,3 22,3 11,2 2,8 0,0 
Família 7 2,4 1,4 3,9 4,2 0,0 
Família 11 2,4 4,3 14,5 28,2 14,3 
Família 16 2,4 1,9 4,5 15,5 41,4 

 
Primeiro, uma ilustração da diferença de análise que pode ser delineada utilizando os 

segmentos de mercado e não as variáveis isoladamente pode ser agora procedida. Por 
exemplo, em um trabalho anterior de FREITAS (2000b), a autora observava que os imóveis 
de um quarto (grupo 1) são demandados essencialmente por famílias jovens (solteiros ou 
casados sem filhos). Através da análise agora apresentada, pode-se mostrar com maior 
precisão (Tabela 4) que os dois segmentos que mais procuram este tipo de apartamento são as 
famílias com renda até R$1.000 com o filho mais velho adulto (19%), representada pela 
categoria família 2, e as famílias com renda entre R$1.000 e R$2.000, patrimônio maior que 
R$41.000, compostas de até 2 pessoas (33%), representada pela categoria família 5. 
 Segundo, esta análise não é somente inovadora por considerar as variáveis de maneira 
conjunta, mas também por revelar quais são aquelas mais importantes na explicação do preço 
desejado. Se este resultado for analisado no âmbito do departamento de marketing da 
empresa, tem-se uma informação relevante para elaboração das estratégias do produto. 

Finalmente, os dados da análise mostram que a segmentação por produto e por 
mercado ajuda a visualizar os diversos segmentos-alvo, indicando caminhos mais seguros 
para o delineamento das estratégias de marketing. Conhecendo-se a porção de demanda 
referente a cada segmento é possível avaliar com maior precisão o segmento-alvo escolhido e 
o produto mais indicado para ele.  
 
4. CONCLUSÕES 
 

A literatura na área de segmentação de mercado pode ser dividida claramente em duas 
áreas: os trabalhos que visam o desenvolvimento e aplicação de novos métodos de 
agrupamento (e.g. análise conjunta) e aqueles onde a segmentação é vista como um passo 
intermediário, restringindo-se a aplicação empírica de técnicas já consagradas (e.g. análise de 
cluster). Neste último caso o que se pode-se examinar, na maioria das vezes, é a dificuldade 
de utilização dos resultados para fins mais concretos, como a implementação de estratégias de 
marketing. Além disto, em ambos os casos, falta uma crítica maior por parte dos autores  
sobre as vantagens e desvantagens da técnica utilizada, donde se reconheça as suas limitações 
e se proponha sugestões para trabalhos futuros. 

Os resultados gerados através da aplicação do CHAID mostraram com clareza quais as 
principais bases de segmentação na criação de classes de consumidores no mercado 
imobiliário. Para explicação do preço procurado para o futuro imóvel, a renda é a principal 
variável, sendo o valor patrimonial e o tamanho da família as outras duas variáveis mais 
significativas. Estas duas variáveis irão definir diferentes grupos, sendo a primeira mais 
relacionada às famílias de maior poder aquisitivo e a última às de menor renda. 
 A partir da criação de segmentos de mercados, a associação com os imóveis 
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experimentou uma redução de variabilidade, conseqüência da consideração das variáveis de 
forma conjunta. Além disto, a interpretação dos resultados ajuda na escolha do segmento-alvo 
e na implementação das estratégias de marketing. 
 Finalmente, propõe-se que a metodologia seja seguida por outros estudos da mesma 
natureza, de onde deve-se discutir principalmente a escolha da base de segmentação e a 
interpretação dos dados para uso de definição de estratégias de marketing. Esta última 
discussão visa aproximar os estudos produzidos no meio acadêmico às necessidades 
encontradas nas relações práticas das empresas com o mercado. 
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