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I. INTRODUÇÃO

1. Justificativa

Segmentar mercados industriais envolve decisões que estão intimamente ligadas à

própria estratégia da empresa. Muitas vezes a segmentação de Mercados Industriais é baseada

em critérios como o Ramo de Indústrias que se pretende atender com um determinado produto,

a Localização Geográfica das Empresas que se deseja servir, o Comportamento de Compra

dos Agentes envolvidos no processo de Compras Industriais, etc. Por várias vezes, os

Profissionais de Marketing são levados a escolher critérios básicos, como os descritos acima,

para segmentar os mercados de Produtos Industriais, como matérias primas por exemplo.

O que nos motivou a desenvolver este tema é procurar mostrar critérios alternativos

de segmentação de mercados industriais, através do uso de um conjunto de técnicas

Estatisticas que é baseado na formação de Grupos de Elementos (Clusters) que guardam entre

si maior semelhança, segundo critérios previamente definidos.

As formas de se agruparem elementos são bastante variadas. Discutiremos a

aplicação da Análise de Cluster para a Segmentação do Mercado de Aços Planos Inoxidáveis.

O nosso interesse é o de procurar contribuir para a utilização de critérios que busquem uma

maior homogeneidade entre os elementos que formam os grupos, facilitando a tarefa posterior

dos Administradores de Marketing, que é procurar atender às necessidades dos diversos

segmentos de mercado, trabalhando num ambiente com restrições crescentes de recursos.

Dessa forma, o dilema do profissional de Marketing está formado: satisfazer clientes

cada vez mais exigentes com recursos cada vez mais escassos.



..•

.J

A escolha do mercado de Aços Planos Inoxidáveis tem sua razão pelo fato de ser o

Aço Inox, um produto peculiar dentro dos materiais metálicos. Suas características de

resistência a corrosão, durabilidade e apelo visual, conferem-lhe esta peculiaridade. Além

disso, de todos os aços conhecidos, o Inox é o único que apresenta constantes taxas de

crescimento de demanda. A taxa média de crescimento da demanda mundial por Aços Planos

Inoxidáveis é de 6,6% ao ano desde 19751

2 - Importância do Estudo

A realização desse trabalho tem sua importância explicada principalmente pela

escassez no Brasil, de estudos e trabalhos de Marketing, que abordem a aplicação de técnicas

de Análise Multivariada de Dados em geral, e a análise de Cluster em particular como

ferramenta para a Segmentação de Mercados Industriais.

A contribuição desse trabalho está em se mostrar um modo alternativo para a

segmentação de mercados Industriais, com uma aplicação prática como exemplo; assim,

procurou-se compilar aqui várias idéias relativas ao assunto que possam servir como fonte de

consuha para outros trabalhos futuros e para Pesquisadores e Profissionais de Marketing que

busquem segmentar mercados industriais por beneficios conferidos às empresas compradoras

de bens e serviços industriais.

I Stainless Flat-Rolled Products: WilI tbe Boom Years Retum? Landon: CRU lnternationa Ltd,
1975. 3 Vols., VoI. 1 - Maio Report. p. 15.
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3 - Objetivo do Estudo

O objetivo genérico deste trabalho é o de tentar contribuir para a intensificação do uso

da Análise de Cluster em aplicações diretamente voltadas para Marketing, abordando um

tópico fundamental em Marketing Industrial que é a Segmentação de Mercados.

Como objetivos específicos do estudo, relacionamos:

- explorar uma metodologia específica para a aplicação de Análise de Cluster

- aplicar a técnica estatística em dados coletados junto à Acesita, única fabricante integrada

de Aços Planos Inoxidáveis da América Latina, mostrando suas vantagens e limitações.

- revisar bibliografia sobre Marketing Industrial, Segmentação de Mercados Industriais de

Matérias Primas, sobre Análise Multivariada de Dados

- Traçar um Panorama sobre a Evolução recente da Indústria Siderúrgica no Brasil e no

Mundo.

4- Análise de Cluster - Breve Descrição

Análise de Cluster é o nome dado a um grupo de técnicas muítivariadas que têm como

objetivo principal agrupar elementos baseados em caracteristicas que esses mesmos elementos

possuem. A Análise de Cluster classifica elementos (respondentes, produtos, empresas, casos

ou objetos) de modo que cada elemento apresente uma grande similaridade com outros de um

mesmo grupo (Cluster) em relação a determinados critérios pré-definidos de classificação. Os

grupos, ou Clusters formados devem então apresentar uma grande homogeneidade interna e

uma grande heterogeneidade quando comparado a outros Clusters. Desse modo, se o critério

de classificação adotado é satisfatório, teremos Clusters formados por elementos com alto
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grau de similaridade e diferentes Clusters terão entre si diferenças facilmente perceptíveis. O

foco principal da Análise de Cluster reside na comparação de elementos segundo um conjunto

de variáveis que representam as características desses elementos que se deseja agrupar. A

técnica, portanto, não está prioritariamente voltada para a estimação dos valores das variáveis

que caracterizam os elementos e sim em agrupá-los segundo o conjunto de variáveis definidas

pelo pesquisador como sendo relevantes.

Vários são os métodos utilizados para se agrupar elementos na Análise de Cluster.

Mesmo com essa grande variedade, podemos dizer que todos os métodos têm uma dimensão

comum: a classificação de elementos segundo relações naturais'. Essa dimensão comum

representa a essência de todas as abordagens das diversas técnicas de agrupamento utilizadas

na Análise de Cluster.

A Análise de Cluster pode ser aplicado a diversos ramos da ciência, como na

Biologia e Botânica, na Economia, na Engenahria, na Sociologia e também na Área de

Negócios, especificamente nas áreas de Finanças e Marketing. A Análise de Cluster é uma

técnica bastante eficaz de segmentação.' Uma característica única à Análise de Cluster é que

os grupos formados não são previamente definidos. Ao contrário, a técnica é utilizada para

identificar os grupos naturalmente formados.

Análise de Cluster geralmente envolve pelo menos duas etapas distintas. A primeira é

a medição de alguma forma de similaridade ou de associação entre os elementos para se

determinar quantos grupos podem realmente serem formados. A segunda etapa é a de levantar

o perfil de cada Cluster formado, analisando-o qualitativa e quantitativamente. Nessa segunda

etapa, o perfil de um determinado Cluster é definido pelas características mais marcantes dos

elementos que o compõem.

2 PUNI, Girish e STEW ART, David W. Cluster Analisys in Marketing Research: Reviewand
Suggestions for Application. Joumal of Marketing Research. VoI. 20, (May 1983), pp. 134-48.

3 MYERS, I.H. e TAUBER, E., Market Structure Analisys, Chicago, American Marketing
Association, 1977, pp.68-90.
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5 - Metodologia

o pressuposto básico que dá origem a este trabalho é procurar mostrar que além das

bases tradicionais usadas para segmentar Mercados Industriais, como características da

Indústria, Localização Geográfica, Aplicações do Produto Final, podemos também adotar

critérios relacionados a beneficios percebidos pelos clientes de bens e serviços industriais.

Pela utilização de um ferramental matemático, apoiado em técnicas de agrupamentos,

iremos mostrar uma aplicação prática da Análise de Cluster voltada à segmentação no

mercado brasileiro de Aços Planos Inoxidáveis, baseado em beneficios procurados pelas

empresas industriais clientes da Acesita, a empresa fornecedora de aços inoxidáveis.

Foi selecionada uma amostra probabilística simples de 40 clientes do Mercado Interno

de aços planos inoxidáveis da Acesita. Foram levantadas as variáveis que esses clientes mais

valorizam no processo de compra da matéria prima inox, aí incluídas variáveis relativas ao

produto tangível, produto ampliado e preço. As variáveis, bem como seus respectivos valores

assumidos para cada um dos 40 casos estudados, foram quantificadas pela avaliação conjunta

de 4 pessoas do Departamento de Vendas para o Mercado Interno. Essas 4 pessoas são:

- Superintendente de Vendas

- Gerente de Vendas

- Vendedor que atende atualmente ao cliente selecionado na amostra

- Vendedor que atendeu (imediatamente anterior ao atual vendedor) ao cliente selecionado na

amostra.

Uma vez montada essa base de dados primários, foi aplicada a técnica de Análise de

Cluster para se identificar quantos e quais são os Clusters naturalmente formados. Cada -

Cluster corresponde a um segmento de mercado bem definido.



As etapas adotadas para a aplicação da Análise de Cluster foram:

1°) Análise das variáveis consideradas no estudo

2°) Escolha do critério de pareceoça entre os casos analisados

3°) Formação dos Clusters segundo escolha de determinados algoritmos

- pelo Método Hierárquico

- pelo Método das Partições

4°) Definição do número de Clusters

5°) Clusters são identificados, nomeados e analisados de forma quantitativa e qualitativa.

6°) Conclusões.

Para dar embasamento a conceitos teóricos utilizados na Pesquisa, foi feita Revisão

Bibliográfica baseada em livros, relatórios técnicos, publicações internas à empresa,

periódicos e outras fontes disponíveis, versando sobre os seguintes assuntos principais:

- Panorama do Setor Siderúrgico no Brasil e no Mundo

- Segmentação de Mercados Industriais

_Técnicas de Análise Multivariada de Dados, em especial Análise de Cluster.

7
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6- Limitações

Vários são os programas computacionais estatísticos disponíveis no mercado

internacional. Com esses programas podemos ter muita agilidade na utilização de técnicas de

Análise Muhivariada de Dados. Dentre os programas compatíveis com a linha PC, podemos

destacar o SPSS, SAS, SYSTAT, BMDIPC, StatGraphics, entre outros. Usamos neste

trabalho o SYSTAT, um software bastante completo em termos de funções estatísticas, boa

interface com o usuário (rodando em ambiente Windows), excelentedocumentação e gráficos.

Entretanto, como todo Software Estatístico, apresenta alguns pontos fracos e áreas de dificil

manipulação, como edição e transferência de dados e arquivos, gráficos ou numéricos. Mesmo

com tais limitações, acreditamos que as análises realizadas neste trabalho não foram

comprometidas, podendoconstituir um exemplode aplicação da Análisede Cluster.

Não é intenção deste trabalho, descrever de maneira pormenorizada, técnicas

estatísticas ou aplicações de algoritmos para técnicas de agrupamentos. Nossa intenção foi

mostrar de modo prático - embora seguindo um metodologia definida - e abrangente, as

possibilidades de aplicação de um conjunto de técnicas de Análise Multivariada de Dados à

segmentação de mercados, tópico sempre presente no dia-a-dia de profissionais de Marketing

e Acadêmicos, mas nem sempre igualmentecompreendido.

Para o estudo de técnicas estatísticas e matemáticas aplicadas, bem como para o

aprofundamento de conceitos mostrados neste trabalho, estaremos indicando Bibliografia

Complementar na medida em que tais conceitos venham a ser citados ou aplicados na

Pesquisa.
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Por se tratar de um trabalho acadêmico, sua contribuição para a aplicação prática na

área de Marketing Industrial deve ser encarada ao nível da complementação de conceitos

comumenteadotados. Com este estudo esperamos fazer com que a Análise de Cluster passe a

integrar o elenco de técnicas e critérios de segmentaçãoadotados pelas Empresas.

Acreditamos que, mesmo com as limitações naturais descritas acima, esse trabalho

poderá cumprir seu objetivo principal que é o de trazer à luz das discussões, formas

alternativas de se encarar a decisão estratégica da segmentaçãode Mercados Industriais.

7 - Resumo do Conteúdo

Procuramos enfocar a aplicação da Análise de Cluster para a Segmentação de

Mercados Industriais com base em beneficios percebidos pelos clientes industriais que

compram Aços Planos Inoxidáveisda Acesita - Cia Aços Especiais ltabira.

Para isso, como marco de referência teórica, são descritos conceitos, definições e

relações básicas que estão presentes na literatura sobre o tema.

Particularmente serão discutidos conceitos sobre Segmentação de Mercados

Industriais, Segmentação do Mercado Brasileiro de Aços Planos Inoxidáveis, peculiaridades

do Produto Aço Inoxidável enquanto Matéria Prima, Análise Muhivariada de Dados, em

especial Análise de Cluster, um Panorama geral e Recente da Indústria Siderúrgica, a

Pesqàisa' Propriamente dita, com aplicações da Análise de Cluster e, finalmente serão

apresentadas as Conclusões e a Bibliografia de Referência.
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PARTE 11 - BASE TEÓRICA
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11. PANORAMA GERAL DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA NO BRASIL E NO MUNDO

1. Introdução

O parque siderúrgico nacional esteve até recentemente muito vinculado à atuação do

Estado. A eficiência dessa atuação pode ser questionada, mas é inegável que foi criada no

Brasil uma Base Industrial, incluindo-se aí centros de pesquisa e pessoal técnico capacitado.

Palco de intensa restruturação da sua organização industrial, expressa sobretudo pelo

processo de privatização das usinas estatais nos primeiros anos desta década, a siderurgia

nacional está agora frente ao desafio da modernização. Embora apresente certo grau de

defasagem tecnológica quando comparada às economias mais desenvolvidas, o Brasil ainda

possui vantagens comparativas na produção de aço que conferem às suas empresas um dos

mais baixos custos operacionais do mundo.

A atividade siderúrgica é complexa, requer grande aporte de capital, é intensiva em

energia e a maturação de seus investimentos é lenta. Ela também é bastante vulnerável a

mudanças bruscas de política econômica, política industrial e às condições para financiamento

de longo prazo. Além disso, produtos substitutos representam uma constante ameaça.

Problemas de escala são particularmente importantes assim como o aproveitamento energético

e dos recursos e seu impacto sobre o meio ambiente.

O setor siderúrgico tende a ser um dos mais beneficiados do processo de estabilidade

econômica, uma vez que suas vantagens em termos de custos baixos podem ser parcialmente

anuladas em virtude de elevados custos financeiros, tradicionalmente associados a períodos de

instabilidade da economia e com elevação das taxas de juros.
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2. Características Tecnológicas

Fica bastante difícil de se analisar a siderurgia brasileira de modo desvinculado de

suas interrelações com o mercado mundial e sem se levar em conta sua base tecnológica.

Partindo de uma característica mais genérica, denominada aço bruto, os produtos

siderúrgicos podem ser classificados de acordo com o grau de acabamento (semi acabados ou

laminados) e em termos de composição (aços comuns ou especiais). Os aços comuns são ligas

simples de ferro e carbono com baixa concentração em termos de elementos químicos mais

nobres (como Cromo, Níquel, Silício, Manganês, Molibdênio, Tungstênio, etc ...) Aços

especiais, ao contrário, são aços mais elaborados e com composição química mais refinada,

ou seja com maior teor de elementos de liga.

Os produtos laminados de maior elaboração, podem ainda ser subdivididos, de acordo

com seu formato, em produtos planos (chapas, tiras e bobinas, revestidas ou não revestidas) e

produtos longos (como trilhos, perfis pesados, vergalhões e perfis leves). Os produtos

siderúrgicos semi-acabados que ainda vão ser processados por relaminadoras, envolvem

placas, lingotes, blocos e tarugos.

2.1. A produção de aço em usinas integradas a Coque.

O principal processo de produção de aço adotado no Brasil é aquele à base de coque (

carvão mineral coqueificado). Esse processo compreende basicamente quatro etapas:

- a preparação das matérias primas (na coqueria e na sinterização)

- a redução (no alto-fomo)

- o refino (na aciaria)

- a laminação em equipamentos dedicados.
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As usinas siderúrgicas podem ser classificadas em "Usinas Integradas"- trabalhando

em todas as etapas produtivas - e "Usinas Semi-Integradas" - trabalhando geralmente a partir

do refino.

Nas usinas integradas à base de coque, o carvão mineral não pode ser utilizado em

sua forma bruta, devido a seus elementos voláteis, sendo necessário aquecê-lo em câmara

fechada, resultando no chamado coque. O coque é então utilizado corno combustível, redutor

do minério de ferro (esse processo compreende a "expulsão" do oxigênio presente no minério),

sustentador da carga do alto-forno e carburizante do ferro liquido. Por motivos químicos, o

minério de ferro geralmente não pode ser usado em forma bruta, sendo necessário sinterizá-lo,

ou seja, misturá-lo com minério de manganês, fundentes e escorificantes e submetê-lo à

temperaturas onde se dá sua aglomeração. Após a preparação das matérias primas, o coque e

o minério de ferro sinterizado (denominado agora sinter) seguem para o alto-forno, cujo papel

é justamente o de "reduzir" o minério de ferro para ferro-gusa. O processo de redução retira o

oxigênio do minério geralmente através de urna injeção de ar pré-aquecido pela parte inferior

do alto-forno, liberando gás e calor. O produto gerado é o gusa, que é a liga Ferro-carbono em

sua forma simples e ainda tendo algumas impurezas, tais corno enxofre. Geram-se ainda corno

subprodutos, gases (reaproveitamento no próprio processo) e escória (urna espécie inferior de

vidro que pode ser utilizada na fabricação de cimento).

Do alto-forno (etapa de redução) o ferro gusa vai para as aciarias (etapa de refino)

onde ele é transformado em aço. Para transformar o gusa em aço é preciso eliminar parte do

Carbono, Silício, Manganês e a maior parte do Fósforo e impurezas através dos chamados

conversores. Há três tipos tradicionais de conversores : Bessemer, Thomas e LD (Linz-

Donawitz). O conversor é carregado inicialmente com sucata (que pode inclusive advir das

laminações: pontas, aparas, rebarbas, etc.), sendo que sua função é permitir o equilíbrio

térmico do processo, além de propiciar maior qualidade ao aço. A seguir ela é misturada ao

ferro-gusa líquido, na proporção aproximada de 20% de sucata e 80% de ferro-gusa, e é

injetado ar ou oxigênio.
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o aço liquido gerado pelos conversores passa a seguir pelo processo de lingotamento.

A escala e o ritmo do processo de conversão são os principais determinantes do "tempo de

corrida" do lingotamento, sendo que há dois tipos básicos de lingotamento a serem

considerados:

- lingotamento convencional

- lingotamento continuo

No lingotamento convencional, o aço liquido vai para moldes metálicos de ferro

fundido ("lingoteiras"), de onde resulta o lingote. O lingote depois de solidificado, é então

reaquecido, desbastado até se transformar em placa, decapado (processo de retirada de

camada superficial de óxido) e finalmente se dirige para a linha de chapas grossas ou para a

linha de tiras a quente.

No lingotamento continuo, o aço liquido vai para um distribuidor e deste para um

molde metálico de cobre, produzindo diretamente a placa . Em relação ao convencional, o

lingotamento continuo é uma tecnologia de melhor rendimento, maior grau de automação e

menor consumo de energia.

As linhas de tiras à quente produzem as chamadas bobinas a quente. As linhas de tiras

a frio utilizam as tiras a quente para obtenção de espessuras menores e de melhores condições

de estampagem. Os chamados ferro-ligas são quase exclusivamente utilizados como aditivo

final na conversão, sendo geralmente produzidos em fomos elétricos, com exceção

principalmente do ferro-manganês que também pode ser utilizado em alto-fomo.

A figura nOl a seguir exemplifica, de modo esquemático, o processo de produção de

uma usina integrada à base de coque.



coque
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Figura nO1: Fluxograma de produção de uma usina integrada à base de coque.
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2.2. Outros processo de produção

Alternativamente às usinas integradas a coque, a produção de aço pode ser obtida a

partir de usinas integradas a carvão vegetal, as quais não necessitam da etapa de

coqueificação mas têm como desvantagem o reflorestamento. Fomos Elétricos a Arco (FEA)

têm como vantagem o aproveitamento da sucata, menores investimentos e uma produção de

aço de melhor qualidade. Porém possuem como desvantagens tradicionais custos operacionais

mais elevados e menor capacidade de produção. As usinas semi-integradas, que operam a

partir do refino (em aciarias elétricas), geralmente produzem apenas aços não planos comuns

e especiais, porém essa situação tende a se modificar.

3. A Indústria Siderúrgica Mundial

3.1. Evolução recente da produção mundial

o desenvolvimento do setor siderúrgico acompanhou o desenvolvimento da economia

mundial, sobretudo no pós-guerra. No período compreendido entre 19950 e 1975, o

crescimento da produção mundial de aço bruto deu-se a uma taxa superior a 6% ao ano. A

partir da década de 80, porém, a produção mundial estabilizou-se no patamar de 730 milhões

de ton./ano. Isso pode ser explicado pela desaceleração no crescimento das economias

desenvolvidas, pelo surgimento de materiais substitutos ao aço e também pela própria

maturação da indústria. Como uma reação a esses movimentos, são diversos os esforços das

siderúrgicas em desenvolver aços com novas características (aços mais leves, com maior

resistência mecânica e à oxidação), visando não apenas tomar o mix de produtos do setor

mais nobre como também gerar novos usos, numa tentativa de ampliar a demanda potencial

para esses produtos. É notória a preocupação das siderúrgicas em procurar oferecer produtos
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diferenciados, fugindo da condição de meras produtoras de commodities. A atual capacidade

instalada de aço bruto no mundo é de aproximadamente 980 milhões de ton.lano.

o Gráfico nOI ilustra que em 1995 a produção mundial de aço bruto alcançou pouco

mais de 730 milhões de toneladas, 3% superior à produção de 1994 e semelhante à produção

de 1993.

Gráfico nOI - produção Mundial de Aço Bruto (em milhões de toneladas)
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Fonte: Anuário Estatístico da Indústria Siderúrgica Brasileira, 1995 -Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS).
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3.2. Produção de Aço por País

Japão e Estados Unidos são os principais produtores de aço bruto no mundo. Como

mostra a Tabela nOl, Japão e Estados Unidos apresentaram em 1995 crescimento de 3,4% e

4,8%, alcançando respectivamente 101,6 e 93 milhões de toneladas de aço produzido. Esses

dados, no entanto, escondem uma tendência de perda de dinamismo de mais longo prazo em

ambos os países. Isto porque, mesmo com urna pequena melhora nos três últimos anos, as

produções japonesa e norte-americana encontram-se relativamente estagnadas há pelo menos

20 anos. As estatísticas disponíveis apontam o ano de 1973 como o ano de pico de produção

em ambos os países, quando Japão e Estados Unidos produziram respectivamente 119,3 e

136,5 milhões de toneladas".

A substituição de produtos siderúrgicos por outros materiais, o aumento da qualidade

do aço (aços mais leves, com maior resistência mecânica e à oxidação) e a participação

crescente no pm de produtos menos intensivos em aços, explicam a dificuldade de

crescimento da produção e da demanda por produtos siderúrgicos nos países industrializados.

No caso japonês, aliado aos pontos citados acima, tivemos ainda como fatores

inibidores do crescimento da demanda por aços, a desaceleração no crescimento de sua

economia e a sobrevalorização do Yen. Os países industrializados, entretanto apresentam um

perfil de produção e demanda de aços mais nobres que os demais países. Sua participação no

comércio internacional ocorre na faixa de produtos de maior valor agregado".

4 Stainless Steel Flat-Rolled Products: Will the Boom Years Retum? London: CRU International
,3 V., VoI. 1 Maio Report pp. 115 - 142.

5 The Five Year Outlook for Flat-Rolled Satinless Steel-1996 Edition. London: CRU
International, 1996, pp. 1-12.
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Tabela nOl- Produção Mundial de aço Bruto - Principais países (em milhares de ton.)

PAISES 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

URSS 160,7 - - - - - -
Japão 107,9 110,3 109,6 98,1 99,6 98,3 101,6
Estados Unidos 88,8 89,7 79,7 84,3 88,8 88,9 93,1
China 61,6 66,3 71,0 80,9 89,5 93,1 93,0
Rússia - 79,0 77,1 67,0 58,3 48,8 51,4
Alemanha 41,1 38,4 42,2 39,7 37,6 40,8 41,8
Coréia do Sul 21,9 23,1 26,0 28,1 33,0 33,7 36,8
Itália 25,2 25,5 25,1 24,8 25,7 25,9 27,7
Brasil 25,1 20,6 22,6 23,9 25,2 25,7 25,1
Ucrânia - 52,6 45,0 41,8 32,4 23,8 21,8
India 14,6 15,0 17,1 18,1 18,2 19,2 20,3
Outros 239,0 249,6 220,8 216,9 222,2 210,7 217,7

TOTAL 785,9 770,1 736,2 723,6 730,5 709,0 730,4
, . ..Fonte: Estatísticas da Siderurgia - Nov - Dez. 1995 - Instituto Brasileiro de Siderurgia (lBS)

A China, de 1971 a 1977 produziu em média 24 milhões de toneladas de aço. Desde

1989 sua produção vem crescendo quase que continuamente, tendo atingido a segunda

colocação no ranking mundial em 1993 e 1994. No entanto, a leve queda de produção em

1995 e a melhora da posição norte-americana nesse mesmo ano mantiveram a China como

terceiro maior produtor em 1995.

A Rússia e a Ucrânia (ex-repúblicas da antiga União Soviética), afetadas pela

desarticulação da "economia para a guerra", tiveram uma queda de produção conjunta de

44,4% entre 1990 e 1995, ou seja, deixaram de produzir 58 milhões de toneladas de aço,

reduzindo sua participação na produção total de 17% para 10% durante este período".

Quanto aos dois principais países da Europa Ocidental, Alemanha e Itália, apesar do

crescimento de 2,5% e 6,9% em 1995, seus volumes de produção mantêm-se muito próximos

da média dos anos 80, bem como sua participação na produção mundial, que em conjunto vem

oscilando em tomo de 9% do mercado.

6 SIDERURGIA - Panorama Setorial - Monitoramento Econômico - Gazeta Mercantil - lPT. São
Paulo: IPT I Gazeta Mercantil, Maio 19%, p.l l.
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A Coréia do Sul e a Índia apresentaram no período 1990/1995 um continuo processo

de crescimento da produção fisica (de 36,5 para 58,6 milhões toneladas em conjunto) e de sua

participação na produção total (de 4,6% para 8% do mercado).

Quanto ao Brasil, desde 1988, tem apresentado um nível de produção anual bastante

próximo à marca dos 25 milhões de toneladas. Assim, diante da queda da produção

principalmente da Ucrânia, passou da nona para a oitava posição no ranking em 1994. Dessa

forma, apesar da queda de 2,6% na produção em 1995, em relação ao ano anterior, o Brasil

rnanteve-se corno oitavo produtor mundial de aço bruto, com suas 25,1 milhões de toneladas

representando 3,4% da produção mundial".

Já a América Latina como todo apresentou em 1995 urna taxa de crescimento de

3,9%, destacando-se o crescimento de 18,2% do México (com 12,1 milhões de toneladas

produzidas em 1995) e o crescimento de 9,5% da Argentina (com 3,6 milhões de toneladas,

superando em 50 mil toneladas a produção da Venezuela). A participação do Brasil e do

México na América Latina passaram respectivamente a 52,5% e 25,4%. Finalmente, o

Mercosul, bastante influenciado pelo desempenho brasileiro, apresentou urna queda de 1,2%,

com urna produção total de 28,8 milhões de toneladas de 19958
.

3.3. Comparação de Custos Internacionais

Pode-se considerar que o setor siderúrgico brasileiro possui vantagens competitivas

significativas como:

- abundância de minério de ferro e de outros minerais de alta qualidade

- capacidade de gerar energia de forma abundante, sobretudo energia hidroelétrica

- urna base industrial já consolidada o que lhe confere escalas de produção de aços

7 Anuário Estatístico da Indústria Siderúrgica Brasileira -1995. Rio de Janeiro: Instituto
Brasileiro de Siderurgia. Julho 1995.pp. 5-8.

li SIDERURGIA _Panorama Setorial - Monitoramento Econômico - Gazeta Mercantil - IPI. São
Paulo: IPT I Gazeta Mercantil, Maio 1996, p.II.
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As exportações brasileiras de aço (comuns e especiais), tiveram em 1993,

participação em tomo de 9% no agregado do mercado mundial, sendo esse número

considerado bastante significativo. Porém, a participação brasileira é maior para produtos

semi-acabados, de menor valor agregado, sendo que no total, gira em tomo de um terço do

mercado mundial, enquanto que para aços com maior valor agregado, como laminados planos

especiais e aços galvanizados, essa participação esteve na casa de 1% em média.

Comparando os dados mostrados na Tabela n02 mostrada abaixo, podemos ter

valores sobre os custos de produção de bobinas laminadas a frio, um dos itens de maior valor

agregado dentre os produtos siderúrgicos. Podemos observar que o setor siderúrgico nacional

possuía em 1994 o segundo menor custo operacional (custo da mão-de-obra + custo de

matérias-primas + custo de outros materiais) entre os produtores mundiais de bobinas

laminadas a frio. Assim como para a Coréia do Sul e a Austrália, o diferencial de custos mais

favorável ao Brasil é o menor custo com mão de obra, embora devemos ressaltar que este

último fator tende a se tomar menos relevante na medida em que se eleve a difusão de

processos automatizados de produção.

o custo financeiro foi bastante elevado na Coréia do Sul em 1994. No Brasil,

apresentou uma queda de US$ 130/ tonelada de aço em 1991, para US$ 70/ tonelada em

1994. Tal fato pode em parte ser explicado pelo processo de estabilização dos preços da

economia e também porque o processo de privatização das principais empresas siderúrgicas

do país, ocorrido no início da década de 90, foi precedido por um saneamento financeiro das

empresas que viram-se com passivos mais equilibrados frente seus grandes volumes de ativos

9 SIDERURGIA _Panorama Setorial - Monitoramento Econômico - Gazeta Mercantil - IPI. São
Paulo: IPT I Gazeta Mercantil, Maio 1996, p.15.
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Tabela n02- Custo de Produção de Bobinas Laminadas a Frio (*) (US$/ton. - fev. 94)

Países Custo de Custo de Custo de Custo Custo Custo
Mão de Matérias Outros Operacional Financeir Total
Obra Primas Materiais o FOB
(I) (11) (fi) (IV)=I+II+ill (V) J!Y)+{V)

Reino Unido 101 141 152 394 21 415
Taiwan 125 137 165 427 81 508
Coréia do SUl 80 134 161 375 llO 485
Estados Unidos 156 141 141 438 41 479
Austrália 117 107 144 368 55 423
Canadá 133 141 147 421 52 473
Franca 142 135 160 437 49 486
Brasil 69 144 160 373 70 443
Japão 170 125 186 481 106 587
Alemanha 177 146 170 493 46 539
Fonte: World Steel Dynamics (July 25,1994 pp. 52-53)
(*) Os 10 países relacionados respondem por cerca de 50% da produção mundial de bobinas
laminadas a frio.

o Brasil, em termos de materiais, apresenta grandes vantagens no custo do minério de

ferro, considerado como sendo de excelente qualidade, e desvantagens na sucata e no carvão

mineral. Em termos de rendimento integrado, podendo ser definido como a eficiência no

aproveitamento de materiais ao longo do processo produtivo, a siderurgia brasileira aproxima-

se dos padrões europeus e norte-americanos, sendo, porém, inferior aos padrões japoneses e

coreanos.

De uma maneira geral, a siderurgia brasileira apresenta níveis tecnológicos próximos

aos padrões mundiais nas etapas iniciais de redução e refino. A atualização tecnológica dos

alto-fomos a carvão vegetal e a coque é considerada satisfatória e a trajetória mundial no

tocante a difusão de aciarias com base a Conversor de Oxigênio (BOF) e Fomo Elétrico a

Arco (FEA) foi acompanhada.
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4. A Indústria Siderúrgica Brasileira

4.1. Breve Histórico

A participação estatal na produção siderúrgica brasileira data de 1940, com a

implantação, em Volta Redonda (RJ) da Companhia Siderúrgica Nacional- CSN, como parte

do esforço de constituição dos setores de base da economia brasileira. No final da década de

50 vieram a Usiminas, em Ipatinga (MG) e a Cosipa, em Cubatão (SP).

A importância do capital estatal para o setor siderúrgico veio a se revelar, mais uma

vez, durante os anos 70, no processo de substituição de importações. Durante o ciclo de

expansão da economia brasileira que vai de 1968 a 1973, período do chamado "milagre

brasileiro", elevou-se significativamente o consumo interno de aço, sem os correspondentes

aportes de investimentos para o aumento de produção.

As importações de produtos siderúrgicos foram crescentes até atingirem, em 1974,

US$I,4 bilhão, praticamente a metade da importação de petróleo, que havia se elevado muito,

dado o brutal aumento em seus preços internacionais, durante o "choque do petróleo".

Como uma resposta a elevada dependência do exteríor para o suprimento de produtos

siderúrgicos, criou-se, em 1973, a Siderurgia Brasileira - Siderbrás. Em 1975 elaborou-se o

Plano Mestre da Siderurgia Brasileira, que previa investimentos da ordem de US$12 bilhões,

entréW76 e 1980. Foram instaladas a Açominas (MG) e a Companhia Siderúrgica de

Tubarão - CST , em Vitória (ES). No período de 1976 a 1985, o valor anual máximo

investido no setor foi da ordem de US$ 3 bilhões, declinando em 1985 para apenas US$ 473

milhões. Esses investimentos foram repartidos entre todas as etapas do processo siderúrgico ,

ainda que com ênfase no processo final de laminação. As importações que atingiram mais de 4



milhões de toneladas em 1974, declinaram para 657 mil toneladas em 1980 e as exportações

que eram de 235 mil toneladas, elevaram-se para 1,5 milhão de toneladas. Desta forma, a

balança comercial da indústria siderúrgica saiu de urna situação fortemente deficitária para

um superávit expressivo. Em apenas três anos, o Brasil mais que dobrou sua participação no

comércio internacional de produtos siderúrgicos, passando de 0,6% em 1978 para 1,35% em

1981.

É importante ressaltar que o crescimento da produção não se deu sob urna base

técnica estacionária, mas sim através de ganhos expressivos de competitividade conseguidos

via inovações tecnológicas decisivas.

Assim, o consumo de óleo combustível na siderurgia, um fator crítico para os custos

após a elevação de preços em 1973, medido pelo indicadorfoel oi! rate declinou de 141 kg de

óleo combustível por tonelada de aço bruto, em 1974, para 25 kg. em 1985.

Nos alto-fornos, o coke-rate (consumo de coque para a produção de gusa) declinou de

630 kg para 450 kg, entre 1971 e 1985. Na produção de aço bruto, a participação da

tecnologia Siemens-Martin, obsoleta, caiu de 41% em 1970, para 3,7% em 1985. por outro

lado, difundiram-se os conversores a oxigênio - processo DL - de 36,6% para 71,7% no

mesmo período, permitindo urna elevação significativa da produtividade. De 1970 a 1985 a

produção de aço obtida via lingotamento continuo cresceu de 1,9% para 43,8% do total

o rendimento integrado do processo produtivo siderúrgico - quantidade de aço

larninado obtida por tonelada de aço bruto - mudou de um patamar de 0,77 toneladas de

larninados por tonelada de aço bruto, no período 1970-1977, para 0,82 no período 1978-1985.

A introdução de processos inovadores permitiu ainda expressiva elevação da produtividade da

10 BEDÊ, M.A, SANTOS, RC. Produtividade total dos Fatores na Siderurgia brasileira 1980-1991.
Revistalndicadores da Qualidade e Produtividade, Brasília, V.2, n.l, pp. 19-30, Junho 1994, In
SIDERURGIA - Panorama Setorial - Monitoramento Econômico - Gazeta Mercantil - IPT. São
Paulo: IPT I Gazeta Mercantil, Maio 19%, p.I8.
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mão-de-obra, que saltou de 105,6 toneladas de aço bruto por homem empregadona produção,

em 1973,para 198,9toneladas em 1985.

o esforço para se erguer um moderno parque siderúrgico no Brasil passou a

desacelerar a partir da segunda metade dos anos 80. Mas, inegavelmente,o esforço e o aporte

de investimentos feitos no setor colaboraram para um dos mais sólidos processos de

sustentação de competitividadeque se pode verificar na Economia Brasileira11.

4.2. O Processo de Privatização do Setor SiderúrgicoBrasileiro

Todas as Indústrias do setor siderúrgico nacional controladas pelo Estado foram

privatizadas, entre 1991 e 1993, através do Programa Nacional de Desestatização:

Usiminas, Cosinor, Aços Finos Piratini, Cia Siderúrgica de Tubarão (CSn, Acesita, Cia

Siderúrgica Nacional (CSN), Cosipa e Açominas. Em 1991, no início do processo de

privatizações, essas empresas produziram mais de 17,5 milhões de toneladas de aço bruto,

sendo responsáveis por mais de 70% da produção nacional.

Cabe salientar que um amplo processo de saneamento das empresas precedeu o

Programa Nacional de Desestatização. O Plano de Saneamento do sistema Siderbrás

promoveu privatizações de menor porte durante os anos de 1988 e 1989, quando então foram

privatizadas Aparecida, Cosim, Cimetal, Cofavi e Usiba, basicamente empresas produtoras de

aços longos. A venda dessas empresas alcançou um valor próximo de US$ 180 milhões e

aumentou o poder de mercado dos grupos Gerdau e Villares12.

11 SIDERURGIA - Panorama Setorial - Monitoramento Econômico - Gazeta Mercantil - IPT. São
Paulo: IPT I Gazeta Mercantil, Maio 19%, p.18.

\2 PAULA, G.AM. Competitividade da Indústria Siderúrgica. In COUTINHO, L.G., FERRAZ, r.c.
(Coordenadores) Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira. Campinas:
MCTIFINEPIPADCT, 1993. (Nota Técnica Setorial do Complexo Metal Mecênico).
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Tabela n" 3: Privatizações anteriores ao Plano Nacional de Desestatização

EMPRESA Data do leilão Preço final Agio (%) Principal
(US$ milhões) Comprador

I Aparecida 07/88 14,6 - Villares
Cosim 09/88 43,4 - Duferco
Cimetal 11/88 58,8 52 Gerdau e outros
Cofavi 07/89 8,2 O Ouferco
Usiba 10/89 54,4 138 Gerdau

TOTAL 179,4
...

Fonte: PAULA, GAM. Competitividade da Indústria Siderúrgica (1993)

O Plano de Saneamento do Sistema SIDERBRÁS trouxe importantes aportes de

recursos. Entre 1987 e 1989 houve uma capitalização do Tesouro Nacional da ordem de

US$ 8,2 Bilhões e, quando da extinção da Siderbrás (a Holding que até então controlava as

empresas do setor), a União assumiu dívidas securitizadas, perfazendo assim um total de

aproximadamente US$ 13 Bilhões. Tal valor não é desprezível sobretudo se comparado com

os recursos alcançados com a venda total das empresas estatais, que se aproximou de US$ 4

Bilhões e que carregou um ágio médio de 22%13.

Esse processo de saneamento foi de crucial importância para a recuperação

financeira das empresas. As empresas entraram com parte de seu passivo "limpo" no periodo

pós-privatização, e esse aspecto não deve ser esquecido quando se analisa sua atual situação

financeira-contábil, dado que muitas delas tiveram fortes reduções em suas despesas

financeiras. Com isso elevou-se significativamente a capacidade das empresas conseguirem

financiamentos em condíções favoráveis.

13 SIDERURGIA _Panorama Setorial- Monitoramento Econômico - Gazeta Mercantil- IPT. São
Paulo: IPT I Gazeta Mercantil, Maio 1996, p.20.
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Tabela n° 4 - Privatizações do Programa Nacional de Desestatização

empresa data do leilão preço mínimo preço final ágio (%) Comprador
(US$ Mi) I (US$ Mi)

Usiminas 24/10/91 974,1 1112,4 14,2 Bozano-Simonsen
Cosinor 14/11/91 12 13,6 13,8 Gerdau
Piratini 16/07/92 336,8 401,7 29 Bozano, CVRD
CST 23/07/92 36,9 36,9 O Bozano, Unibanco
Acesita 23/10/92 347,6 450,2 29,5 Previ, Sistel
CSN 02/04/93 1056,6 1056,6 O Vicunha, Docenave,

ltau, Bradesco
Cosipa 20/08/93 166,3 330,6 98,8 Anquila e Brastubo
Açominas 10/09/93 296,4 554,2 87 Cia. Min. Parto Ind.
TOTAL 3226,7 3956,2 22,6
Fontes: Indicadores IESP, São Paulo: IESP

BNDES - Privatização do Setor Siderúrgico Brasileiro: Avaliação de Resultados e Perspectivas - 0ut/94

O processo de privatização levado adiante pelo governo Collor iniciou-se justamente

pelo setor siderúrgico porque, além do menor número de obstáculos juridicos, as empresas

apresentavam caracteristicas produtivas/tecnológicas vantajosas em relação a outras empresas

estatais e situação financeira geral controlada.

Assim, as privatizações não estavam inseridas dentro de um programa mais amplo de

restruturação do setor, ou seja, as privatizações não foram acompanhadas por considerações

de estratégia setorial e de política industrial. Nesse contexto, existem questionamentos quanto

à própria ordem pela qual as empresas foram privatizadas.

Com o encerramento do processo de privatização do setor siderúrgico, novas

lideranças surgiram no mercado nacional, destacando-se a Usiminas e a CST. Considera-se

que a presença da CVRD na privatização de várias empresas gerou importantes efeitos

posítivos, dada a sinergia e o estabelecimento de parcerias.

A privatização do setor siderúrgico ocorreu paralelamente á liberalização do setor.

Nesse sentido, também se observa no periodo um processo de desregulamentação interna -

destacando-se que o controle exercido pelo governo sobre os preços diminuiu - e um
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sistemático aumento na liberdade dos fluxos comerciais do país com o exterior, tanto para os

produtos siderúrgicos como para a importação de tecnologia, reduzindo-se as alíquotas de

importação e as barreiras não tarifárias. Deve-se destacar que o gerenciamento das empresas

não sofreu alterações significativas, pois por um lado houve uma participação importante dos

trabalhadores na privatização, por outro o consórcio vencedor foi, em muitos casos, articulado

pela própria cúpula que administrava a empresa quando da privatização.

Os bancos que entraram com grande parte do capital para as compras das

siderúrgicas, revêm agora, alguns anos após esse processo, suas participações acionárias em

quatro empresas (Usiminas, CST, Cosipa e Acesita), o que demonstra que estão buscando

redirecionar seu portfólio de investimentos, realizando lucros após a participação no processo

de privatização.

4.3. Desempenho Recente do Setor

4.3.1. Nível de Atividade

Após uma elevação da demanda ao longo dos anos de 1993 e 1994, em sintonia com a

indústria brasileira como um todo, o desempenho da indústria metalúrgica (dentro do qual

insere-se o setor siderúrgico), ressentiu-se da queda geral do nível de atividade em 1995,

revertendo aquela tendência de crescimento anterior. Durante os anos de 1993 e 1994, o

Indicador de Atividade da Indústria Metalúrgica (medido pelo IBGE), variou segundo uma

taxa média anual de 9%. Em 1995, no entanto, o mesmo Indicador refletiu a queda brusca da

atividade da indústria, não acusando variação ao longo do ano.
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4.3.2. Produção Física

Em 1995, a produção total de aço bruto ficou levemente abaixo da produção do ano

anterior. Dados preliminares do Instituto Brasileiro de Siderurgia (lBS) mostram em 1995

uma estagnação na produção de laminados planos e ferro-gusa, a produção de produtos

longos sofreu uma queda de 18% e a de semi-acabados acusa crescimento de 6%, sendo esse

crescimento atribuído ao maior volume de exportação desse produto. Os dados gerais são

mostrados na tabela n° 5 abaixo.

Tabela n? 5 - Produção Siderúrgica Brasileira (em mil toneladas)

1990 1991 1992 1993 1994 1995
Aço Bruto 20567 22617 23934 25207 25747 25697
Laminados 14720 14938 15888 16538 17320 16277

-planos 8765 9407 10063 10016 10653 10735

-longos 5955 5531 5825 6522 6667 5542

Semi-Acabados 4880 5899 5783 6476 6221 6586
Ferro-Gusa 21141 22695 23152 23982 25177 25198
Fonte: Estatísticas da Siderurgia - Jan., Fev. 1996 -Instituro Brasileiro de Siderurgia (IBS)

Do total de aço bruto produzido no país, cerca de 74% são laminados e 26% semi-

acabados. Especificamente com relação aos produtos laminados, ou seja, aqueles já acabados,

no Brasil destacam-se os produtos à base de aços comuns com cerca de 90% do total de aço

laminado produzido. Os laminados de aços especiais respondem por cerca 10% do total de

laminados produzidos no país.

Além de representar a maior parcela do aço produzido no país, a produção de aços

comuns (planos e não planos) apresentou entre 1984 e 1994 uma evolução levemente

ascendente. Por outro lado, os produtos laminados à base de aços especiais (planos e não

planos) apresentaram no mesmo período volumes constantes de produção.
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4.3 .3. Principais Clientes

Devemos destacar que a produção siderúrgica nacional tem acompanhado a tendência

da indústria mundial no sentido de voltar-se mais para o atendimento às demandas dos

segmentos de Bens de Consumo Duráveis, principalmente Automobilística e de Linha Branca,

o que em termos de produto significa participação crescente dos laminados planos em relação

aos produtos longos, de menor valor agregado. Particularmente com relação às montadoras de

carros, já são observadas iniciativas de parcerias entre elas e as siderúrgicas no mercado

doméstico, resultando em chapas mais bem acabadas para emprego em processos de

estampagem e em outras aplicações técnicas mais específicas.

4.3.4. Processos Produtivos

Na siderurgia brasileira a relação entre investimentos em atividades tecnológicas e

faturamento é de cerca de 0,3%, enquanto nos países industrializados essa relação é de

Desde o inicio da década de 90, o parque siderúrgico nacional tem privilegiado o

aprimoramento dos processos de aciaria e de lingotamento convencional. Em 1990, a

participação percentual da produção obtida através do processo de lingotamento continuo no

país 'áPioximava-se da média mundial (respectivamente 58% e 59%). Contudo, nos primeiros

anos da atual década, a média mundial cresceu quase linearmente, com incrementos de 3,5 %

ao ano, enquanto que a participação do lingotamento continuo no país praticamente estagnou.

Entre 1993 e 1995, no entanto, a participação do lingotamento contínuo no Brasil cresceu de

14 COUTINHO, L.G., FERRAZ, J.C. (Coordenadores) Estudo da Competitividade da Indústria
Brasileira. São Paulo: Papiros I Campinas: Ed. Unicamp, 1994.
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57,2% para 63,2%. Esse incremento já é um reflexo dos investimentos que vêm sendo feitos

pelas empresas que, por sua vez, vêm tomando corpo desde o término do processo de

privatização e da maior abertura aos fluxos de comércio e tecnologia com o exterior. Contudo,

apesar desse avanço mais recente, o diferencial com relação à média mundial ainda persiste,

uma vez que é estimada em aproximadamente 75%15

15 SIDERURGIA _Panorama Setorial- Monitoramento Econômico - Gazeta Mercantil- IPT. São
Paulo: IYf I Gazeta Mercantil, Maio 19%, p.33.
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ID. O AÇO INOXIDÁVEL NO BRASIL E NO MUNDO

1. ACESITA, a Produtora Nacional

1.1. Breve Histórico da Empresa

Fundada em Outubro de 1944, a Companhia Aços Especiais ltabira - ACESIT A, tem

hoje pouco mais de quatro anos como empresa privada. Localiza-se em Timóteo, na região

conhecida como Vale do Aço, em Minas Gerais. Até Outubro de 1992, época em que foi

privatizada, pertencia ao Banco do Brasil Hoje seus principais controladores são os Fundos

de Pensão liderados pela Previ (Fundo dos Funcionários do Banco do Brasil) e Sistel (Fundo

dos Funcionários da Telebrás).

A capacidade de produção da Usina à época de sua criação, era de 60.000 toneladas

de aços especiais por ano. Ao longo de três fases sucessivas de expansão, esse potencial foi

ampliado em mais de dez vezes - passando para 650.000 toneladas anuais. A Acesita é hoje a

única fabricante de Aços Planos Inoxidáveis e Siliciosos (empregados sobretudo em motores

elétricos) da América do Sul.

1.2. Desempenho recente

Em 1975 a Acesita alcançou um lucro de US$ 32,1 Milhões, pela correção integral,

menos da metade dos US$ 68,8 Milhões auferidos em 1994. Seu faturamento bruto passou de

US$ 700 Milhões para US$ 780 Milhões no mesmo periodo.
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o atual Plano de Investimento da Empresa, iniciado em 1993 monta a

US$ 415 Milhões e deve ser concluído em 1997, quando então é esperado um faturamento de

US$ 1 Bilhão. Quando Estatal, o investimento médio da empresa não uhrapassava

US$ 25 Milhões por ano. Em 1994 foram investidos US$ 77 Milhões e em 1995 foram

investidos US$ 165 Milhões assim distribuídos:

- US$ 115 Milhões para Modernização e Atualização Tecnológica

- US$ 24 Milhões para Hidrelétrica de Sá Carvalho que irá suprir 60% das necessidades de

Eletricidade da empresa

- US$ 10 Milhões para Expansão da linha de Inox

- US$ 9 Milhões para Manutenção / Saúde / Segurança / Outros.

- US$ 7 Milhões para Controle Ambiental

Foi contratada ainda a compra de equipamentos para Laminação de Inox no valor de

US$ 112,4 Milhões, os quais deverão entrar em operação no final de 1997, elevando a

produção anual de Inox das atuais 160 mil toneladas/ano para 290 mil toneladas/ano. Até a

virada do século, a empresa estará produzindo 470 mil toneladas/ano de aços Inoxidáveis".

A empresa está se posicionando como fabricante de Aços Especiais, o que lhe dá

liderança na América Latina, em especial no Aço Inox, o qual representou em 1995,26,5% da

produção e 58% do faturamento. A médio prazo, a estratégia é fazer com que o Inox

represente 45% da produção e 70% do faturamento. Além de Planos Inoxidáveis e Siliciosos,

a Acesita também produz outras linhas de aços especiais: Aços Planos ao Mo Carbono e

Ligados e Aços Especiais não Planos (Barras)".

Procurando elevar a eficiência e escala na produção de aços de alta liga, a Acesita

transferiu o controle acionário da Eletrometal - Metais Especiais S.A. para a Aços Villares

16 Acesita _ Relatório Anual-1995. Belo Horizonte: Acesita, Fev. 1996, pp.12-16.

17 SIDERURGIA _Panorama Setorial- Monitoramento Econômico - Gazeta Mercantil- IPT. São
Paulo: IPT / Gazeta Mercantil, Maio 1996, p.64.
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S.A. e passou a participar com 31 % do controle acionário da Holding Indústrias Villares

S.A.

Recentemente a Acesita adquiriu 40% do controle acionário da CST - Companhia

Siderúrgica de Tubarão, empresa que produz Placas de Aço com o menor custo por tonelada

do Mundo, além de ser uma empresa muito eficiente em termos de logística e grande

exportadora. Com a aquisição, a Acesita consolida sua participação na Siderurgia Brasileira,

passando a ser responsável por 20% de todo o Aço Bruto produzido no Brasil e respondendo

por 77% de toda a produção de Aços Especiais no país".

2. Os Aços Inoxidáveis

2.1. Definição

Os metais são elementos químicos e como tais aparecem na Tabela Periódica dos

Elementos. Muitas vezes, entretanto, não podemos usar os metais na forma pura, seja porque

estão sempre ligados a outros elementos, ou porque algumas impurezas são conseqüência do

processo de obtenção do metal e dificilmente podem ser retiradas.

Trabalhamos na prática com Ligas-Metálicas, que são a mistura de vários elementos

balanceados de forma a se obter determinadas caracteristicas apropriadas para determinadas

aplicações.

.: p Aço, por exemplo, é basicamente uma Liga de Ferro e Carbono. A maior

quantidade é de Ferro, mas conforme são alterados os teores de Carbono, obtém-se

propriedades diferentes, mais adequadas a certas aplicações. Costuma-se adicionar também

alguns elementos visando melhorar determinadas caracteristicas dos Aços.

18 Estratégia Corporativa - (Documento Interno - Acesita), 19%.
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Os Aços Inoxidáveis são definidos como Ligas de Ferro-Carbono com pelo menos

11% de Cromo em sua composição. Adiciooa-se Cromo para melhorar a resistência à

corrosão em relação ao aço comum, e podemos considerar que quanto maior o teor de Cromo,

maior a resistência à corrosão.

2.2. Peculiaridades

O que toma o Aço Inoxidável peculiar quando comparado aos demais aços é a sua

elevada resistência à corrosão. Essa resistência lhe é conferida por uma fina película de Óxido

de Cromo que se forma naturalmente e de modo instantâneo em toda a superficie do material

na presença do Oxigênio. O Cromo presente no Aço Inoxidável reage facilmente com o

Oxigênio do ar (ou do meio) formando essa camada de Óxido de Cromo chamada de Camada

Passiva. Mesmo quando o material é danificado (arranhado, por exemplo), a Camada Passiva

é instantaneamente regenerada pelo fato do Cromo, presente no Aço, reagir com o Oxigênio

do meio e formar novamente a camada protetora de Óxido de Cromo.

Dependendo de sua composição química, os Aços Inoxidáveis são classificados em

três principais famílias:

- Austeníticos: os mais usados e com melhor resistência à corrosão

- Ferríticos: são aços com menos elementos de liga e magnéticos

- Martensíticos: são aços magnéticos e podem ser endurecíveis por tratamento térmico.

Os Aços Inoxidáveis Planos são fornecidos basicamente nas formas de Chapas, Tiras,

Bobinas e Placas (chapas mais espessas).
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3. O Aço Inoxidável no Mundo

Nos últimos 25 anos a produção de Aço Inoxidável mais que dobrou a nível mundial,

com taxas de crescimento anual variando entre 5 e 8%. Se fosse tomada como 100 a base de

produção de aço Inoxidável em 1950, hoje ela seria o equivalente a 202. Dos demais metais

estruturais, somente o Alumínio exibe uma evolução comparável, enquanto o Cobre, com 70,

e o Aço Especial galvanizado, com 65, retrocederam substancialmente".

Nos próximos dois anos prevê-se um crescimento na oferta de aço inoxidável no

Mundo. A produção deve saltar das atuais 13 milhões de toneladas/ano para 14,5 milhões de

toneladas/ano já em 199820
•

A tabela n° 6, mostra o consumo per capita de inox dos maiores consumidores

mundiais. O Brasil está em 110 lugar com consumo de 0,93 Kg por habitante/ano. A média

dos países desenvolvidos é de 10 Kg por habitante/ano.

19 Guia Brasileiro do Aço Inoxidável 1996. São Paulo. 19% - Núcleo de Desenvolvimento Técnico
Mercadológico do Aço Inoxidável- Núcleo Inox - p. 16

20 Stainless Flat-RoUed Products: Will tbe Boom Years Retum? London: CRU Intemational. 3
Volumes, Vol. 1: Main Report, 1995, p.1l5.
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Tabela n06 - Consumo per capita de Aços Inoxidáveis - 1994

País Consumo
(Quilos por
Habitante/ano)

Japão 17
Taiwan 16
Finlândia 13
Alemanha 11
Itália 10
Suécia 9
Estados Unidos 6
Canadá 6
França 6
Reino Unido 5
Espanha 4
India 1,5

Brasil 0,9
Argentina 0,6
México 0,3
Fonte: The Stainless Steel Industry I 1994

Heinz Pariser - Xanten - Germany 1994.

As aplicações para o Aço Inoxidável são muitas, variando do uso em eletrodomésticos

e utensílios, automóveis, máquinas e equipamentos.diversos, construção civil e até em moedas,

sendo que no Brasil esta aplicação é comum embora tende a mudar radicalmente com a

estabilização econômica e a mudança do padrão de cunhagem de nossas moedas.

A batalha nos últimos anos para os produtores de Aços Inoxidáveis está ligada à

questão da redução de custos e aplicação de novas tecnologias. Esses dois fatores têm
»Ó,

resultado numa tendência de aumento do tamanho das Usinas Siderúrgicas. Hoje, a

capacidade economicamente ótima de uma nova unidade relaminadora de Aço Inoxidável está

entre 150 e 200 mil toneladas/ano e para uma Usina Integrada situa-se em tomo de 600 mil

toneladas/ano.
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No campo da pesquisa e desenvolvimento, notamos uma mudança de postura em

relação ao passado recente, quando o produto era o centro das atenções. Hoje, a pesquisa está

voltada para melhorias de processos, melhorias nas características do produto, para atender a

aplicações específicas e a consumidores cada vez mais exigentes, procurando sempre fazer

frente à ameaça de produtos substitutos.

A concorrência a nível mundial acirra-se e os produtores de Aços Inoxidáveis têm

como desafio, atuar em mercados externos buscando reduções de custos e ganhos de escala e

de escopo. Uma tendência observada no final da década de 80 e início dos anos 90 é o

crescente número de fusões entre produtores mundiais, sobretudo na Europa, movimento

encarado como a saída para se ter ganhos de escala, fundamentais no Setor Siderúrgico.
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4. Panorama Geral Brasileiro

o objetivo das empresas que atuam no Setor de Aços Inoxidáveis (planos e não

planos) era poder atingir a marca de 1 Kg per capita até a virada do Século. No segmento de

Planos Inoxidáveis, esse objetivo será alcançado antes. A expectativa da Acesita, única

produtora Nacional, é de que a demanda no mercado doméstico cresça a uma taxa de 9% ao

ano até o ano 200021
, ou seja duas vezes a taxa de crescimento nos países industrializados.

A Indústria Nacional começou a atender o mercado interno de Aços Planos

Inoxidáveis a partir de 1977, com o início das atividades da Acesita. Durante seis anos, o

consumo brasileiro desse tipo de produto esteve variando em tomo de 0,6 Kg por habitante. O

crescimento do pm a partir de 1984 trouxe também reflexos no aumento do consumo de

inoxidáveis. O nível de consumo saltou de 58 mil toneladas por ano em 1983 para mais de

100 mil toneladas/ano em 1987.

No ano seguinte, a economia passou por uma nova retração, refletindo em

dificuldades para as indústrias brasileiras. Por outro lado, a abertura do mercado interno e a

queda das alíquotas de importação - de 45% para 35% em 1989, e de 35% para 20% em 1990

- colaboraram para acirrar a concorrência entre os produtores nacionais e os produtores

estrangeiros.

O período compreendido entre 1987 e 1992 foi marcado por fortes oscilações no

consumo. Após atingir um consumo interno superior a 100 mil toneladas em 1987, o mercado

se retrai em 1988 com pouco mias de 80 mil toneladas consumidas. Um ano depois, novo

aumento de demanda seguido de queda no ano seguinte. Esse comportamento instável foi se

definir somente em 1992 com nova retomada do crescimento. O ano de 1992 também marcou

a privatização da Acesita.

21 Acesita _ Relatório Anual - 1995. Belo Horizonte: Acesita. Fevereiro 1996
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No período de 1977 a 1992, o crescimento médio anual no consumo de aços planos

inoxidáveis no Brasil permaneceu em 1,1% com consumo de 0,6 Kg por habitante lano. Nos

Países industrializados, no mesmo período, o consumo médio era de 1°Kg por habitante/ano e

a taxa anual de crescimento era de 4,8%. A participação do aço inoxidável no total de aço

produzido também mostrava a diferença entre os mercados brasileiro e dos países

desenvolvidos. No Brasil, em 1992, o inox correspondia a 0,94% do total de aço produzido no

país e nos países industrializados essa porcentagem superava 2%22.

Entre 1992 e 1995, tivemos taxa de crescimento anual de demanda da ordem de 14%,

superando muito as taxas médias até então vigentes. O consumo per capita de Planos

Inoxidáveis também cresceu como mostra a Tabela n? 7 abaixo.

Tabela n? 7 - Evolução do Consumo per capita de Aços Planos Inoxidáveis

Ano Consumo
(Quilos por Habitante/ano)

1992 0,53
1993 0,62
1994 0,80
1995 0,93

Fonte: Acesita - Relatónos Internos

A oferta a nível interno procura acompanhar a evolução da demanda, buscando

também reverter uma tendência mundial que indica que tradicionalmente a oferta tende a

crescer a taxas inferiores às taxas de crescimento da demanda, com implicações diretas na

sustentação dos preços. Entre 1994 e 1997, a Acesita estará investindo US$ 215 Milhões para

22 Guia Brasileiro do Aço Inoxidável 1996. São Paulo. 1996 - Núcleo de Desenvolvimento Técnico
Mercadológico do Aço Inoxidável- Núcleo Inox - p. 12.
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expansão da linha de Inoxidáveis Planos. A capacidade produtiva da empresa passará de 160

mil toneladas/ano para 290 mil toneladas/ano a partir do final de 1997, o que irá possibilitar

ganhos de escala e a geração de um excedente para cobrir o mercado Latino Americano, que

apresenta um potencial de crescimento de demanda da ordem de 4,5% ao ano até o ano

23 Stainless Flat-RoUed Products: Will the Boom Years Retum? London: CRU International. 3
Volumes, Vol. 1: Main Report, 1995, p.28.
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IV. SEGMENTAÇÃO DE MERCADOS INDUSTRIAIS

1. Conceituação

A importância da Segmentação de Mercados Industriais vem sendo reconhecida ha

muito tempo. A dependência entre empresas compradoras e vendedoras é muito intensa, a

ponto das ações tomadas pelos clientes influenciarem e condicionarem decisões estratégicas

tomadas pelos fornecedores. Logo, a decisão mais importante para uma empresa industrial é a

seleção de seus clientes, ou seja quais segmentos de mercado atender". Assim como adquirir

um bem de uma empresa industrial exige um encadeamento de decisões e a fixação de

prioridades apoiadas em análises exaustivas para a escolha do melhor fornecedor, os

Administradores de Marketing devem fixar objetivos claros para a escolha, entre um grande

número de clientes potenciais, aqueles que podem desenvolver um eficaz e lucrativo

relacionamento mútuo de longo prazo.

Mercados de produtos industriais são ahamente heterogêneos, complexos e

freqüentemente dificeis de serem alcançados dada a grande variedade de produtos e usos

conferidos a esses produtos, além da grande diversidade de clientes. Formular uma estratégia

de Marketing coerente pode ser extremamente difícil nesse ambiente amplo e diversificado.

Segmentação de Mercado é uma estratégia para selecionar clientes, para diferenciar

clientes de acordo com a forma particular com que esses clientes respondem a diferentes

esforços mercadológicos e para moldar Estratégias de Maketing de forma a poder capturar as

várias oportunidades que possam aparecer. A definição de segmentos de mercados é também

24 WEBSTER, Frederick E. Jr. Industrial Marketing Strategy (Second Edition) New York : lobo
Wiley & Sons, Inc., 1984. p. 80
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um ato de criação, requerendo tanto esforços de análise quanto de criatividade, exigindo do

Administrador de Marketing um mapeamento teórico e conceitual da estrutura do mercado, da

natureza de seus clientes e das vantagens comparativas de sua empresa.

Como observa Corey'":

" As mais importantes decisões em planejar a Estratégia de Marketing são aquelas

relacionadas à escolha do mercado ou mercados a serem servidos. Todo o restante

vem em seguida. A escolha do mercado é a escolha dos clientes e dos ambientes

competitivo, político e social nos quais se busca competir."

2. Beneficios da Segmentação de Mercado

A tarefa de Segmentação de Mercados é muito complicada também em virtude do

processo de decisão de compras dentro das organizações - um processo que em geral envolve

muitos indivíduos com diferentes níveis de conhecimento e com diferentes responsabilidades

funcionais". Assim, operacionalizar a segmentação de mercado num contexto industrial é

uma tarefa extremamente dificil. Mesmo assim é crescente o número de empresas industriais

que adotam técnicas formais de segmentação de mercados. Elas descobriram que, dificuldades

à parte, a segmentação tem três vantagens distintas:

25 COREY, Raymond E. Key Options in Market Selection Selection and Product Planning.
Harvard Business Review 119-128 (Sep-Oct 1975).

26 KLUYVER, Comelis A de, WIDTLARK, David B. Benefit Segmentation for Industrial Products,
Industrial Marketing Management, Vol. 15, New York: Elsevier Science Publishing Co., Inc.,
1986 pp. 273-286.
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1- a empresa está em uma posição melhor para comparar oportunidades de mercado que lhe

são apresentadas.

2 - a empresa pode criar diferentes programas de marketing voltados para satisfazer diferentes

compradores.

3 - a empresa pode desenvolver programas de Marketing baseados numa melhor idéia das

características de determinados segmentos de mercado".

3. Requisitos para uma Segmentação de Mercado Eficaz

Existem várias abordagens para a Segmentação de Mercados Industriais. Todas elas

são baseadas na escolha de variáveis que irão definir as características das empresas que vão

compor os segmentos de mercado. Mesmo com esta grande variedade de escolhas, existem

alguns requisitos que as tomam úteis para serem levadas em consideração para a composição

dos segmentos. As variáveis devem ser:

- Mensuráveis - A informação sobre as variáveis de interesse devem poder ser facilmente

obtidas, seja por fontes de dados secundários ou primários.

- Relevantes - As variáveis escolhidas devem impactar num número considerável de clientes

potenciais e evidenciar diferentes reações de clientes para diferentes

programas e esforços mercadológicos.

:n BERTRAND, Kate. Harvesting lhe Best. Business Marketing (October 1988) pp. 44-46
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- Operacionais - Variáveis escolhidas para a avaliação de segmentos devem enfatizar as

diferenças de requisitos valorizados pelos clientes assim como em seu

comportamento de compra. Elas devem dar indicações sobre a composição do

Marketing mix que possivelmente terá o maior impacto junto aos diferentes

segmentos".

4. Bases para a Segmentação de Mercados Industriais

o comportamento do comprador industrial é fundamentalmente diferente do

comportamento do consumidor de bens de consumo. De modo claro podemos perceber que o

cliente industrial não é um indivíduo mas sim um conjunto de indivíduos interagindo numa

unidade de tomada de decisões numa organização formal.

A metodologia para a segmentação de mercado e as variáveis a serem usadas para se

segmentar mercados de bens de consumo e mercados industriais devem ser diferentes. A

segmentação de mercados industriais deve reconhecer que o consumidor industrial é uma

organização, que a decisão de compra se dá sob a influência de diretrizes básicas de uma

organização formal e que esses indivíduos desempenham papéis específicos, com implicações

diversas para a decisão de compras.

Tradicionalmente, costuma-se segmentar mercados industriais segundo a localização

geográfica, tipo de Indústria e uso final dado aos produtos comprados. Ao tomar

conhecimento da existência, da importância e da composição dos centros de compras, as

empresas acabam por verificar também que o uso apenas dessas variáveis já não é mais

suficiente para se levar em conta as alterações comportamentais constantes as quais estão

28 WEBSTER, Frederick E. Jr. Industrial Marketing Strategy (Second Edition) New York : lobo
Wiley & Sons, Inc., 1984. p. 82
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submetidos os centros de compras. As variáveis que conseguiriam captar alterações

comportamentais da empresa compradora acabam sendo erroneamente subestimadas no

processo de segmentação.

Tivemos, portanto, uma mudança radical de foco, passando da segmentação baseada

em características da organização como tamanho, localização e usos para os produtos, para

um foco mais direcionado para aspectos comportamentais e para o processo de decisão de

compra.

É natural a tendência de se encarar as duas abordagens (a tradicional apoiada em

variáveis mais voltadas à Organização e a mais recente com preocupação comportamental

crescente) como excludentes, entretanto, muitas vezes as duas abordagens são necessárias e

usadas complementarmente.

Tentando unir as duas abordagens, Wind e Cardozo" propuseram um modelo

incorporando Macrosegmentação e Microsegmentação, procurando combinar tanto

características gerais da Indústria quanto variáveis comportamentais que explicam o processo

decisório de compras industriais.

4.1. Macrosegmentação

Consiste no agrupamento de organizações com características similares. Essas

características são tradicionais, não dizem respeito às características comportamentais e são

definidas basicamente por:

- Características da Indústria

- Caraterísticas Gerais das Organizações

- Mercados Finais Usuários dos produtos

- Aplicações dos produtos.

;:9 WIND, Yoram e CARDOZO, Richard Industrial Marketing Segmentation. Industrial Marketing
Management, Vol. 3, (AprilI974) pp. 153-66.
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Os Macrosegmentos podem definir mercados-alvo e diferenças nos processos de

compra. Nesse caso, a próxima etapa, a Microsegmentaçãopode se tornar desnecessária. Os

dados para a Macrosegmentação podem ser facilmente coletados de fontes secundárias, de

modo rápido e com um custo baixo.

4.2. Microsegmentação

Microsegmeotos são grupos homogêneos de compradores dentro de um

Macrosegmento. As variáveis usadas para a Microsegmeotação são de caráter

comportameotal, procurando caracterizar o centro de compras e seus membros. Assim, dentro

de um Macrosegmeoto definido por empresas de um mesmo tamanho, localizadas numa

mesma região, os Microsegmentospodem ser definidos pelos principais critérios de compra

usados e também, por exemplo, pelo grau de risco envolvido no processo de compra mais

comum a que as empresas estão submetidas.

Obter dados para Microsegmentação não é tarefa fácil. A equipe de vendas da

empresa pode ser uma primeira fonte potencial de informações, uma vez que seu contato com

os clientes é constante.

A implicação estratégica da Microsegmentação está em definir um "ajuste fino" no

Marketing Mix com o objetivode procurar influenciar mais incisivamenteos diversos agentes

do centro de compras.

Entre as caracteristicas comportamentais que podem ser usadas para a

Microsegmentação,podemos citar as seguintes'":

30 REEDER, Robert R, BRIERTY, Edward G., REEDER, Betty H. Industrial Marketing. Analisys,
Planning, Implementation and Control. Second Edition, New Jersey, Prentice Hall, Inc., 1991 pp.
221-228.
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- Variáveis Organizacionais: situação de compra

inovação de produtos

capacidades organizacionais

beneficios procurados pelos clientes.

- Variáveis de situações de compra: critérios de compra

políticas de compra

estrutura do centro de compras.

- Variáveis individuais: características pessoais

estrutura de poder

De um modo geral, então, podemos dizer que a Macrosegmentação pode ser suficiente

na discriminação de segmentos relevantes de mercado, se estiver relacionada a importantes

diferenças nas respostas a esforços de Marketing. A Microsegmentação acrescenta um grau de

sofisticação analítica, valioso para o Administrador de Marketing Industrial, sugerindo

refinamentos na estratégia de venda de modo a tomá-la mais eficiente.
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5. Segmentação por Beneficios

A Segmentação por Beneficios aos clientes é frequentemente mais relevante em

mercados industriais que a segmentação baseada em alguma outra característica de compra",

sendo também uma ferramenta poderosa na formulação de Estratégias de Marketing".

A Segmentação por Beneficios simplesmente reconhece que os clientes compram os

mesmos produtos por razões diferentes e valorizam de forma diferente características

particulares dos produtos. Conceitualmente a Segmentação por Beneficios é bastante

adequada para mercados e produtos Industriais. Ela pode fornecer uma radiografia detalhada

e muhifacetária das necessidades dos clientes, sendo útil para desenvolvimento de produtos,

formação de preços, decisões que envolvem a definição de sistemas de distribuição, e decisões

gerais de suporte à atividade de Marketing. Ao mesmo tempo, possibilita um levantamento das

exigências do mercado, mapeando o nível de sofisticação tecnológica dos produtos ofertados

ao mercado e os requisitos de serviço exigidos, procurando alertar a empresa para pontos

fracos em tecnologia e inovação, programas de Marketing e comunicação ou "vazios" na linha

de produtos ofertados.

A noção central da Segmentação por Beneficios reside no fato de reconhecer que

existem diferenças entre clientes com relação às razões para a compra e uso de um produto ou

serviço. Essas diferenças constituem as mais básicas de todas as razões para a existência dos

segmentos de mercado".

3\ BENNION, Mark L. Jr. Segmentation and Positioning in a Basic Industry. Industrial Marketing
Management,VoI. 16, New York: Elsevier Science Publishing Co., Inc., 1987, pp. 9 - 17.

32 KLUYVER, Cornelis A. de, WHITLARK, David B. Benefit Segmentation for Industrial Products,
Industrial Marketing Management, VoI. 15, New York: Elsevier Science Publishing Co., Inc.,
1986 pp. 273-286.
33 HALEY, RusseU L Benefit Segmentation: A Decision-Oriented Research TooI. Joumal of
Marketing, VoI. 32 (July 1968), p.31
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A Segmentação por Beneficios pode se tomar operacionalmente viável desde que

existam características dos clientes que sejam identificáveis e mensuráveis e que sejam

fortemente relacionadas às preferências por beneficios particulares. Portanto, identificar os

beneficios buscados por cada cliente é o estágio inicial e mais restritivo para viabilizar esse

tipo de segmentação. Procurar segmentar o mercado industrial por Beneficios é

automaticamente fornecer valor aos clientes que serão atendidos.



51

V. A SEGMENTAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE AÇOS PLANOS

INOXIDÁVEIS

A segmentação do mercado brasileiro é feita de forma tradicional e baseada em

critérios de segmentação que levam em conta, de um modo geral, variáveis Demográficas e a

Localização Geográfica dos principais centros produtores de bens em de Inox. Nesse ponto, a

região Sul do Brasil tem se destacado como um pólo consumidor de material, sobretudo pela

grande concentração de empresas produtoras de baixelas, panelas, talheres e cutelaria em

geral, ramos que têm o inox como a principal matéria prima em seus processos de produção.

Pelo fato de ser uma matéria prima, o Inox é utilizado na composição de bens finais e

intermediários de uma grande variedade de produtos, em cadeias produtiva de vários tipos de

indústrias e com exigências igualmente diversas. Daí a tendência, quase natural de se ter o

Setor de Atividade das empresas que usam Inox como variável Demográfica predominante

na determinação dos atuais segmentos de mercado.

Passaremos a descrever os cinco segmentos que compõem o mercado brasileiro de

Planos Inoxidáveis. Vamos procurar mostrar também os tipos de empresas que compõem cada

segmento, ou seja, os ramos de atividades industriais contidos em cada segmento de mercado.
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Segmentos:

1) Bens de Consumo Duráveis

- Fabricantes de Eletrodomésticos em geral, sobretudo de Linha Branca

- Fabricantes de Baixelas, Panelas, Cutelaria, Talheres, Utensílios Domésticos e

Hospitalares, Instrumentos Cirúrgicos e Odontológicos.

2) Bens de Capital

- Produtores de Equipamentos Industriais e Comerciais - Equipamentos e Máquinas

para Indústria de Papel e Celulose, Alimentícia, Bebidas, Química e Petroquímica,

Válvulas e Instrumentação Industrial em Geral.

- Empresas da Área de Caldeiraria e Produtores de Vasos de Pressão e Tanques

Estacionários em Geral.

3) Indústria Automobilística / Transportes

- Fabricantes de Sistemas de Exaustão para Automóveis, Caminhões, Ônibus,

Motocicletas e demais Veículos, Calotas e demais acessórios para autos em geral.

- Fabricantes de Tanques Rodoviários e Tanques de Combustível.

- Fabricantes de Vagões para Composições Ferroviárias destinadas a transporte de

Passageiros ou de Cargas

- Fabricantes de Equipamentos Náuticos diversos
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4) Construção Civil

- Fabricantes de Pias e Cubas, Caixas D'água, Janelas, Ferragens, Fechaduras,

Metais Sanitários e Acessórios diversos

- Elevadores e Escadas Rolantes

5) Relaminadores

- Fabricantes de Tubos Soldados (chamados Tubos com Costura)

- Empresas que compram o material plano em Chapas ou Bobinas e o conformam,

alterando seu acabamento superficial e sobretudo modificando sua forma. Em geral

essas empresas relaminam os material deixando-o com uma espessura menor.
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VI. ANÁLISE MUL TIV ARIADA DE DADOS E ANÁLISE DE CLUSTER

1. Análise Muhivariada - Definição

A revolução tecnológica no campo da computação facilitou o acesso a recursos que

não se imaginava há duas décadas passada. Hoje em dia vários programas Estatísticos estão

disponíveis até mesmo para usos em microcomputadores. Esse avanço geral na informática

possibilita também a pesquisadores e administradores de Marketing ter acesso a um arsenal de

técnicas voltadas para a análise de dados. As exigências, em termos de sofisticação de

análises, agora são maiores, dada a facilidade em se obter dados e informações e em se

processar esse volume todo de forma simples e rápida e a um custo baixo.

A revolução da tecnologia de informática exige também, por sua vez, uma

contrapartida, nem sempre totalmente correspondida, por parte dos pesquisadores em geral,

em saber separar e usar de modo correto as informações relevantes disponíveis. É nesse

contexto que devemos entender a difusão de técnicas de Análises Multivariadas de Dados.

Análise Muhivariada não é um conceito fácil de ser definido. Num sentido amplo,

refere-se a todo método estatístico que simultaneamente analise múltiplas medições de cada

elemento (indivíduo, objeto ou caso em geral) sendo investigado. Qualquer análise simultânea

de duas ou mais variáveis pode ser considerada, de modo geral, uma Análise Multivariada de

Dados.

A base da Análise Multivariada de Dados repousa então na múltipla combinação de

variáveis e não apenas no número total de variáveis ou observações sendo consideradas.

Dentre todas as técnicas de Análise Multivariada de Dados, a Análise de Cluster é a

única largamente utilizada para a Segmentação de Mercados. Outras aplicações na área
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Marketing incluem ainda estudos sobre comportamento dos consumidores, novas

oportunidades para desenvolvimento de produtos e também para redução de dados a uma

quantidade de dados mais relevante para estudos de mercado.

2. Análise de Cluster para Segmentação de Mercados

Apesar de usada frequentemente, pouco se sabe sobre as características dos Métodos

disponíveis de Análise de Cluster ou como eles devem e podem ser empregados. Uma

comprovação desse desconhecimento da Metodologia de Análise de Cluster está na falha de

numerosos autores em não especificar que tipo de método está sendo utilizado. Além disso, é

frequente o uso de métodos ditos como sendo diferentes mas que na verdade são um único

método denominado por terminologias diferentes". Além disso, vários problemas associados à

Análise de Cluster podem ser explicados por enganos mais ligados ao objetivo da pesquisa em

si, à escolha das variáveis relevantes para o estudo e aos critérios escolhidos para a medição

de similaridade entre os elementos que se deseja agrupar.

A Análise de Cluster vem sendo frequentemente utilizada em Marketing para a

Segmentação de Mercados". Toda a pesquisa na área de Segmentação, independente do

método empregado, procura identificar grupos de elementos (pessoas, organizações,

mercados, etc.) que compartilhem certas caracteristicas comuns (atitudes, propensão à compra

de determinado bem, atributos valorizados em produtos, beneficios procurados, etc.). O

objetivo principal da Análise de Cluster, por sua vez, é separar elementos em grupos segundo

34 PUNJ, Girish e STEWART, David W. Cluster Analisys in Marketing Research: Review and
Suggestions for Application. Joumal of Marketing Research. Vol. 20, (May 1983), p. 134.

35 PUNJ, Girish e STEWART, David W. Cluster Analisys .... p. 135.
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critérios definidos - traduzidos em variáveis previamente escolhidas - de modo a se

maximizar tanto a homogeneidade interna dos grupos formados, quanto a heterogeneidade

entre os diversos grupos. Daí a explicação mais direta para a larga utilização da Análise de

Cluster na Segmentação de Mercados.

Uma característica única da Análise de Cluster é que não existe agrupamento prévio

dos elementos em categorias.

2.1. Medidas de Similaridade e Distância

Um conceito fundamental na Análise de Cluster é a escolha de um critério que meça o

quanto os objetos são parecidos. Chamaremos esta medida de coeficiente de Parecença". Esse

coeficiente pode ser dividido em duas categorias:

- Medidas de Similaridade - quanto maior o valor observado mais parecidos são os

objetos. Um exemplo é o Coeficiente de Correlação.

- Medidas de Dissimilaridade - quanto maior o valor observado, menos parecidos

(mais dissimilares) são os objetos. Um exemplo é a

Distância Euclideana .

.,:;·~.Amaioria dos algoritmos de Análise de Cluster estão programados para trabalharem

com o conceito de Distância (Dissimilaridade).

36 ver BUSSAB, Wilton de Oliveira, MIAZAKI, Édina Shizue e ANDRADE, Dalton Francisco de,
Introdução à Análise de Agrupamentos, São Paulo: lME - USP, (Julho - 1990), p, 15.



A Distância Euclideana é a medida mais usada para indicar a proximidade entre dois

objetos. Considere dois objetos A e B em um espaço de duas dimensões e que têm

coordenadas (Xi, YI) e (Xz, Y2) respectivamente. A Distância Euclideana entre A e B será

dada por:

d(A,B) = ~(Xl - Xi)" + (Y2 - Ylf

A Figura n? 2 mostra geometricamente a Distância Euclideana entre A e B

Figura n° 2 - Exemplo de Distância Euclideana

d (A,B)

B (Xl, Y2)Y

Y2- YI

A (Xl, YI) xs-x. X

A Distância Euclideana pode variar sem limites. Além disso, ela é influenciada pelas

escalas em que são medidas as variáveis. Seu ponto positivo é que intuitivamente ela é

facilmente compreendida, o que toma sua aplicação ainda mais comum.
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2.2. Métodos de Agrupamento

MYERS e TAUBER37 dividem os Métodos de Agrupamento em Análise de Cluster

em duas grandes categorias: Métodos Hierárquicos e Métodos das Partições

2.2.1. Método Hierárquico de Agrupamentos

Podemos dividir os Métodos Hierárquicos de agrupamentos em dois outros Métodos:

Aglomerativos ou Divisivos

No Método Aglomerativo, mais comumente usado, cada objeto ou observação é

considerado inicialmente como sendo um Cluster (grupo); nos passos seguintes, os dois

Clusters mais próximos são combinados, formando um novo Cluster e consequentemente

reduzindo o número total de Clusters. Um terceiro elemento pode se juntar aos dois primeiros

e formar um novo Cluster ou, em outros casos, dois ou mais grupos formados podem se unir

em um Cluster maior. O processo continua até que todos os elementos são agrupados em um

grande e único Cluster. Nesse processo, são formadas estruturas hierárquicas em formato de

árvores, chamadas Dendogramas, como o mostrado na Figura n? 3 abaixo.

37 MYERS. l.H., TAUBER, E., Market Structure Analisys, Chicago, American Marketing
Association, 1977 pp. 68-90 in BEANE, T.P. e ENNIS, D.M., Market Segmentation: A Review,
European Joomal ofMarketing, VoI. 21, nOS,1977, pp. 20-42.
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Figura n° 3 - Representação Gráfica do Dendograma

1
r

2 -
3 I
4

5

Pelo Método Divisivo, partimos de um único grande Cluster contendo todos os

elementos e vamos, sucessivamente,dividindo-oaté que cada elemento seja um Cluster em si

mesmo. É o processo inverso ao Aglomerativo.

2.2.2. Método das Partições

No Método das Partições, o pesquisador deve definir previamente quantos serão os

Clusters formados. De um modo geral, o Método é iniciado pela escolha de uma semente,

usada como o centro de um Cluster inicial, sendo que todos os elementos, dentro de uma

determinada distância limite pré definida, são incluídos neste Cluster. Outra semente é

escolhida e o processo recomeça até que todos os elementos sejam agrupados. Os objetos

podem ser reagrupados se estiverem próximos ao centro do Cluster diferente daquele ao qual

foram inicialmente agrupados. A homogeneidade dentro de cada Cluster, bem como a

heterogeneidade entre os Clusters são então maximizadas pelo uso de algum algoritmo. O

algoritmo mais utilizado é o das K-Médias. O número de Clusters formados depende de cada



60

tipo de estudo realizado. Cada Cluster funnado pode ser considerado como sendo um

Segmento de Mercado, no caso de aplicações em Marketing.

Segundo GREEN e TULL 3a, o pesquisador assume como pressuposto inicial que os

Clusters, com base nos dados escolhidos para a análise, realmente existem, ou seja, os dados

que caracterizam os objetos que se deseja agrupar não são inteiramente homogêneos.

As variáveis que descrevem os objetos em estudo, suas atitudes, suas necessidades ou

os beneficios procurados, podem ser classificadas em variáveis Métricas (aquelas mais

facilmente quantificáveis e mensuráveis, expressas por valores) ou Variáveis não Métricas

(que procuram exprimir padrões como "sim" ou "não"; "aceito" ou "não aceito"; etc.).

Os Clusters podem variar ao longo do tempo e isso deve ser considerado quando se

toma decisões baseadas em estudos de Análise de Cluster.

2.3. Algoritmos para Agrupamentos de Elementos"

Vamos descrever os pnncipais algoritmos usados na Análise de Cluster para

agrupamento de elementos. O propósito desta seção não é o de' mostrar todos os algoritmos

com todos os seus detalhes. Ao contrário, a intenção é de apresentar cada técnica em termos

gerais, de modo a introduzir alguns conceitos teóricos que serão explorados em maior

profundidade na Parte m deste trabalho, quando estaremos mostrando a aplicação da Análise

de Cluster.

38 GREEN. Paul E., TULL, Donald S. Research for Marketing Decisions, Second Edition, New
Jersey, Prentice Hall Inc., 1970.

39 Baseado em PUNJ, Girish e STEW ART, David W. Cluster Analisys in Marketing Research:
Review and Suggestions for Application. Joomal of Marketing Research. VoI. 20, (May 1983), p.
139.
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2.3.1. Métodos Hierárquicos de Agrupamento

1°) Método da Ligação Simples (ou Método do Vizinho mais Próximo)

Uma observação é unida a um Cluster se tiver um certo nível de similaridade com

pelo menos um dos membros desse Cluster. As ligações entre Clusters são baseadas nas

ligações entre membros componentes desses Clusters. Assim, a distância entre os Clusters 1 e

2 mostrados na figura n" 4 será a distância entre os elementos A e B que são os mais

próximos de todos os que integram os dois Clusters.

Figura n? 4 - Método do Vizinho mais Próximo

Cluster 1 Cluster 2

-o

2°) Método da Ligação Completa (ou do Vizinho Mais Longe)

Um elemento passa a integrar um Cluster se ele tiver um certo nível de similaridade

com todos os atuais membros componentes desse Cluster. A figura n" 5 mostrada abaixo

ilustra o Método da Ligação Completa.
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Figura n° 5 - Método do Vizinho mais Longe

Cluster 1 Cluster 2

Nesse caso a distância entre os Clusters 1 e 2 é a distância entre C e D que são os

"vizinhos mais afastados" entre os dois Clusters.

3°) Método da Ligação pela Média (ou Método da Centróide)

Existem na verdade, quatro métodos similares. Em todos eles, uma observação é

unida a um Cluster se tiver um certo nível médio de similaridade com todos os elementos do

Cluster. Esses métodos diferem quanto à maneira pela qual o nível médio de similaridade é

definido. A figura n° 6 mostrada abaixo representa esquematicamente o método de ligação

pela Média. A distância entre os Clusters 1 e 2 é definida pela média das distâncias entre

todos os elementos que compõem os dois Clusters.
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Figura n° 6 - Método da Ligação pela Média

Cluster 1 Cluster 2

distância (1,2) = d(A,B) + d(A,D) + d(A,E) + d(C,B) + d(C,D) + d(C,E)

6

4°) Método da Menor Variância (ou Método de Ward)

Por este método são gerados Clusters de modo a minimizar a variância dentro de cada

Cluster. Nesse método, a distância entre dois Clusters é a soma dos quadrados obtidos pela

Análise da Variância (ANOV A) entre dois Clusters, somada para todas as variáveis que

entram no estudo. Diferentemente de outros Métodos Hierárquicos, para agrupamentos, o

método';-deWard procura minimizar a estatística tr W ("traço de W''') onde W é a matriz de

Dispersão dentro dos Clusters.
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2.3.2. Métodos das Partições

A maioria dos Métodos de Partições diferem quanto à natureza dos reagrupamentos

entre elementos e quanto às regras para a parada dos processos de reagrupamento.

1°) Método das K-Médias

Um elemento passará a integrar um Cluster se esse elemento estiver mais próximo do

centro desse Cluster do que do centro de qualquer outro Cluster. O reagrupamento continua

até que cada elemento esteja agrupado ao Cluster com o centro mais próximo desse elemento.

Esse procedimento implicitamente minimiza a variância dentro de cada Cluster. Esse é o

Método das Partições mais largamente utilizado

2°) Método da Subida da Colina ("Hill Climbing Method")

Os casos, nesse método, não são reagrupados para o Cluster com o centro mais

próximo, mas são transferidos de um Cluster a outro se um critério estatístico particular,

previamente definido, for atendido.

Como podemos perceber, os algoritmos são muitos, bastante variados, e a cada dia

que passa, novos algoritmos são inventados. Os pesquisadores deveriam concentrar seu tempo

na avaliação da eficiência de algoritmos existentes ao invés de voltarem as atenções para a

criação-de novos algoritmos'".

Devemos ressaltar que a escolha de um determinado algoritmo de agrupamento exige

o conhecimento de suas propriedades aliado aos objetivos da Pesquisa"

40 SICSU, Abraham Laredo. Análise de Agrupamentos - NPP Núcleo de Pesquisas e Publicações
EAESPIFGV - Série Textos Didáticos 1 - São Paulo: FGV, 1991. 4Op.

4\ BUSSAB, Wilton de Oliveira, MIAZAKI, Édina Sbizue e ANDRADE, Dalton Francisco de,
Introduçio à Análise de Agrupamentos, São Paulo: IME - USP, (Julho - 1990), p. 6.
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Vll. A PESQUISA E SEUS RESULTADOS

1. Introdução

o ponto focal deste trabalho está na utilização da Análise de Cluster para a

Segmentação no Mercado de Aços Pianos Inoxidáveis.

Para a elaboração da Pesquisa, seguiremos as seguintes Etapas Básicas bem

definidas, que são:

1°) Definição de Objetivos

2°) Desenho do Projeto de Pesquisa em Análise de Cluster

- Análise das Variáveis Selecionadas

- Definição de Medidas de Similaridade e Distâncias adotadas

3°) Escolha dos Métodos de Agrupamento e dos Algoritmos usados

- Agrupamentos de Elementos pelo Método Hierárquico

- Agrupamentos de Elementos pelo Método das Partições

4°) Interpretação dos Clusters formados

5°) Levantamento do Perfil de cada Cluster formado.

2. Objetivos da Análise de Cluster

Nosso objetivo específico nessa Pesquisa é segmentar o mercado formado por clientes

industriais da Acesita, que compram Aços Planos Inoxidáveis e os utilizam como Matéria

Prima a ser incorporada em seus produtos finais ou intermediários.
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Seis variáveis, correspondentes aos atributos mais valorizados pelos clientes da

Acesita, são consideradas no estudo de segmentação. A Análise de Cluster irá auxiliar-nos no

objetivo de formar grupos compostos por empresas-clientes com características (definidas

pelo elenco de seis variáveis) semelhantes. Dessa forma estaremos interessados em formar

grupos (segmentos de mercado) os mais homogêneos possíveis.

Uma vez identificados os segmentos, a empresa poderá formular estratégias

mercadológicas com diferentes apelos para cada segmento em particular".

3. Seleção da Amostra

Selecionamos uma Amostra Probabilistica Simples de 40 empresas, clientes da

Acesita, como representativas de um Universo formado por 458 empresas industriais clientes

de Aços Planos Inoxidáveis no Mercado Interno. Esse Universo de 458 empresas representa

95% do Parque Nacional consumidor de Aços Especiais, cobrindo praticamente todas as

aplicações dos aços planos inoxidáveis. A Amostra foi selecionada através de sorteio simples

em que os 40 elementos componentes foram escolhidos ao acaso, entre todos os clientes do

Mercado Interno.

Escolhemos o Método de Amostragem Probabilistica Simples pelo fato de ser este o

método mais indicado para análises numéricas como a adotada neste trabalho.

Os estudos realizados na Área de Marketing Industrial têm como um aspecto geral e

particular o fato de trabalharem com uma população finita e relativamente pequena quando

42 MORIARTY, Rowland T e REINBSTEIN, David 1. Benefit Segmentation in Industrial Marketing,
Joumal of Business Research, VoI. 14, (May 1986), p. 463.
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comparada por exemplo com a população de usuários de um bem de consumo. No caso desse

estudo, a população é de 458 empresas, e a amostra selecionada de 40 elementos procurou

compatibilizar um Intervalo de Confiança (ou erro) inferior a 10% com um Nível de

Confiabilidade de 90%43.

Modificações nesses dois elementos (aumento do Nível de Confiabilidade ou

diminuição do erro amostraI desejado) acarretariam um forte aumento no tamanho da amostra,

o que dificultaria a obtenção e análise dos resultados (teriamos amostra de tamanho 250).

Logo, adotamos 40 como sendo o tamanho de amostra para o estudo.

Mesmo com tais dificuldades inerentes à Pesquisa, acreditamos que uma condição

fundamental para efeito de aplicação da Análise de Cluster foi atendida, que é a de termos

uma amostra representativa do Universo de empresas a ser estudado.

4- A Coleta de Dados

Pesquisas extensas junto a Agentes Decisores das Unidades de Compra em empresas

Industriais têm se revelado impraticáveis dada a carga de trabalho e a pouca praticidade na

coleta de informações. Além disso, esse método mostra-se demorado e com custos elevados".

Dessa forma, montamos nossa Base de Dados sobre os atributos mais valorizados pelos

clientes industriais da Acesita na compra de Aço Inoxidável, através da avaliação feita sempre

por 4 pessoas do Departamento de Vendas - Mercado Interno de Planos Inoxidáveis; o

43Supondo uma Distribuição Binomial para a população, com amostra de 40 elementos, a um nível
de confiabilidade de 900/0, teremos um erro amostral de 9,6%.

44 MORIARTY, Rowland T. e SPEKMAN, Robert E. An Empirical Investigation of Information
Sources Used During the Industrial Buying Process. JournaJ o( Marketing Research. VaI. 21,
(November 1984), pp. 13747.
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Superintendente de Vendas, o Gerente de Vendas, o Vendedor que está atendendo atualmente

ao cliente selecionado na amostra e o Vendedor que atendeu (imediatamente anterior ao

Vendedor atual) ao cliente selecionado na amostra. Escolhemos dois vendedores para evitar a

possibilidade de termos avaliações distorcidas causadas por alterações nos Centros de

Decisões de Compras dos clientes. Essas pessoas constituem a fonte de informações para

identificarmos quais variáveis melhor representam os beneficios procurados pelos clientes no

processo de compras de Aços Planos Jnoxidáveis". Dado que o Superintendente, o Gerente de

Vendas e os Vendedores interagem frequentemente com seus clientes e que essas interações

cobrem muitas transações que se estendem, às vezes por longos períodos de tempo, suas

percepções dos atributos e beneficios mais valorizados no processo de compra podem ser

consideradas bastante acuradas, especiabnente quando são feitas comparações entre clientes.

o Grupo de Vendas avaliou cada uma das 40 empresas da amostra segundo cada uma

das seis variáveis consideradas como relevantes pelos clientes. Assim, os valores constantes

na Base de Dados deste trabalho (tabela n? 8) refletem a quantificação dos beneficios

procurados pelas empresas na compra de inox, com base em uma avaliação conjunta sempre

feita por quatro pessoas da área de vendas.

Dois avaliadores (o Superintendente e o Gerente de Vendas) estiveram presentes na

avaliação de todas as empresas. A cada empresa avaliada, se juntavam ao Superintendente e

ao Gerente, o Vendedor responsável em atender à empresa e o Vendedor que anteriormente

atendia a essa mesma empresa.

o grupo de avaliadores deu valores quantitativos para cada empresa em cada uma

das seis variáveis. Cada variável expressa um beneficio buscado pela empresa-cliente. Os

valores atribuidos a cada variável poderiam variar de zero (nesse caso a empresa não vê

45 Procedimento metodológico semelhante foi descrito também por RANGAN, V. K. , MORIARTY,
Rowland T. e SWARTZ, Gordon S. Segmenting Customers inMature Industrial Markets. Joumal of
Marketing, VoI. 56. (October 1992), p. 74-5.
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beneficios) a cem (a empresa vê o máximo beneficio). Montamos assim a Base de Dados

mostrada na Tabela n? 8

5. Variáveis Relevantes para a Pesquisa

Para a escolha das variáveis que foram utilizadas na Análise de Cluster, duas

condições básicas foram atendidas:

1°) são variáveis que caracterizam bem as empresas que desejamos agrupar.

2°) as variáveis escolhidas estão diretamente relacionadas ao objetivo específico da Pesquisa

proposta neste trabalho.

As seis variáveis identificadas pelo grupo de Vendas como sendo mais representativas

dos beneficios valorizados pelos clientes foram:

- Acabamento Superficial do Aço Inoxidável

- Coofiabilidade da Entrega dos Produtos

- Assistência Técnica

- Preços Competitivos

- Prazos de Pagamento

- Relacionamento Financeiro.

Essas seis variáveis foram utilizadas para o Projeto de Análise de Cluster. Outras

duas variáveis também foram coletadas internamente à empresa mas não entraram na Análise

de formação dos Clusters. São elas:

- Margem Média praticada pelo fornecedor junto aos clientes (em %)

- Volumes médios anuais de compra (em ton./ano).
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5.1 - Descrição das Variáveis Utilizadas

Passaremos a descrever cada uma das variáveis identificadas como relevantes para a

Pesquisa.

1°) Acabamento Superficial - é o tipo de tratamento dado às chapas de Aço Inoxidável.

Existem vários tipos de acabamentos superficiais para as

chapas de aço, devendo ser especificados com base nas

aplicações para o aço inoxidável. Essa variável diz respeito a

um requisito técnico de qualidade. Uma vez solicitado um

determinado acabamento superficial, o cliente espera receber

todo o volume de material com acabamento uniforme

e correspondente ao especificado no pedido, ou seja, com

poucas variações.

2°) Confiabilidade da Entrega - uma vez colocado o pedido, os clientes querem ter a certeza

de que não apenas receberão o material comprado mas que o

receberão no prazo, local e nas condições de entrega

previamente acertadas por ocasião da negociação de compra.

3°) Assistência Técnica- é o suporte da área de assistência técnica a clientes para a

solução de problemas relacionados aos usos e aplicações

mais indicados para o Inox. Muitas vezes também, a

Assistência Técnica é solicitada para a solução de problemas

relacionados a requisitos e caracteristicas fisicas, químicas

e mecânicas do material.
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níveis de preços praticados pela empresa. Praticamente quase

todos os clientes são elegíveis a descontos oferecidos com

base nos volumes de compras efetuados e na frequência de

compras. Os preços são também confrontados como OS níveis

praticados no Mercado Externo, sobretudo da Europa e Ásia.

Com a redução de alíquotas de importação e com a

valorização do câmbio, as consultas e as compras de aço

importado estão cada vez mais frequentes. Daí a grande

importância conferida à variável preço.

ligado à liberalidade de crédito para pagamento futuro de

materiais comprados diretamente da empresa. Tem impacto

profimdo nos níveis de estoque e no Capital Circulante

Líquido dos clientes. Empresas clientes comparam os prazos

de pagamento oferecidos no mercado interno com aqueles

conseguidos junto aos fornecedores externos.

6°) Relacionamento Financeiro aparece como o ranking criado pela Área Financeira da

Empresa, que classifica clíentes segundo seu potencial de

transações futuras e com seu nível histórico de inadimplência

em compras significativas (pedidos acima de 9 toneladas

colocados por 3 meses consecutivos). Tal variável pode

influenciar na negociação por aumento de volumes

comprados.
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Temos assim, para efeito da Pesquisa, a seguinte Base de Dados mostrada a seguir na

tabela n? 8

Tabela n? 8 Base de Dados para a Pesquisa

empresa acabamento confiabilidade assistência preço prazo de relacionam.
superficial da entrega técnica competitivo pagamento financeiro

1 25 25 O 40 10 O
2 40 10 20 15 10 5
3 10 25 15 20 15 15
4 10 30 20 20 15 5
5 10 40 O 20 10 20
6 30 10 30 15 5 10
7 30 20 20 15 5 10
8 10 25 15 20 20 10
9 15 10 20 40 10 5
10 10 65 5 5 5 10
11 20 15 15 30 15 5
12 20 20 10 30 10 10
13 10 15 25 30 5 15
14 15 30 5 25 20 5
15 O 50 O 30 10 10
16 15 30 5 25 20 5
17 25 5 10 35 10 15
18 5 15 15 45 10 10
19 10 40 O 30 10 10
20 10 35 5 40 O 10
21 5 10 20 55 10 O
22 25 15 10 30 10 10
23 20 15 20 20 15 10
24 5 25 5 30 20 15
25 20 25 5 30 10 10
26 15 30 5 25 10 15
27 5 25 5 35 15 15
28 30 5 5 40 15 5
29 5 30 20 20 15 10
30 5 25 5 30 20 15
31 20 10 5 40 20 5
32 30 15 15 25 10 5
33 10 10 O 60 5 15
34 5 5 5 75 10 O
35 10 20 O 50 10 10
36 10 30 10 30 10 10
37 20 30 5 35 5 5
38 15 40 5 30 10 O
39 10 30 O 45 15 O
40 15 25 10 30 10 10
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Assim, tomando como base a avaliação do grupo e a empresa 18 por exemplo,

notamos que o preço, nesse caso recebeu o maior valor (sendo entendido como mais

valorizado pela empresa), ao passo que o acabamento superficial recebeu o menor valor,

sendo considerado um beneficio pouco interessante para a empresa.

5.2. Estatísticas Descritivas

A etapa de análise das variáveis escolhidas é importante por três motivos básicos:

- podemos nesta etapa de análise, identificar a presença de "outliers", casos que apresentam

um comportamento muito distoante dos demais.

- a formação dos grupos na Análise de Cluster é um reflexo direto da estrutura dos valores

que cada variável assume em cada caso".

- sempre quando realiz.amos estudos quantitativos, devemos procurar ter uma boa "visão" dos

dados com os quais iremos trabalhar.

Com base nesses dois pontos, vamos procurar conhecer melhor as variáveis em

estudo. Para isso vamos calcular as estatísticas descritivas de cada uma delas, assim como ter

uma visão de suas distribuições de frequência através da construção de histogramas.

No cálculo das estatísticas descritivas e para a plotagem dos Histogramas vamos usar

o Software Estatístico SYSTAT.

46 HAIR, Joseph F. Jr., ANDERSON,Rolph E., TATIIAM, Ronald L. e BLACK. William C.
Multivariate Data Analisys with readings. Fourth Edition. New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1995.
p.428



1) Variável- AcabamEUtoSuperficial

TOTAL OBSERVATIONS: 40

ACABASU

NOFCASES
MINIMUM
MAXIMUM
MEAN
STANDARDDEV

40
0.000

40.000
15.000
9.058

Seu Histograma é mostrado abaixo:
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2) Variável - Caofiabilidade da Entrega

TOTAL OBSERVATlONS: 40

NOFCASES
MINIMUM
MAXIMUM
MEAN
STANDARD DEV

CONFENT

40
5.000

65.000
23.375
12.729

Seu Histograma é mostrado abaixo:
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3) Variável - Assistência Técnica

TOTAL OBSERVATIONS: 40

NOFCASES
MINIMUM
MAXIMUM
MEAN
STANDARD DEV

ASSISTEC

40
0.000

30.000
9.750
8.002

Seu Histograma é mostrado abaixo:
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4) Variável - Preço Competitivo

TOTALOBSERVATIONS: 40

PRECO

NOFCASES
MINIMUM
MAXIMUM
MEAN
STANDARD DEV

40
5.000

75.000
31.625
13.272

Seu Histograma é mostrado abaixo:
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5) Variável - prazo de Pagamento

TOTAL OBSERVATIONS: 40

NOFCASES
MINIMUM
MAX1MUM
MEAN
STANDARD DEV

PRAZOPA

40
0.000

20.000
11.500
4.961

Seu Histograma é mostrado a seguir
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6) Variável - RelacionameiJto Financeiro

TOTAL OBSERVATIONS: 40

NOFCASES
MINIMUM
MAXIMUM
MEAN
STANDARD DEV

RELAFIN

40
0.000

20.000
8.750
5.032

Seu histograma é mostrado a seguir
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Pela análise das Estatísticas Descritivas e pela observação dos Histogramas

calculados para cada variável, podemos fazer alguns comentários iniciais que nos ajudarão na

condução do estudo

- Não nos parece que existam casos de "outliers", embora ainda seja um pouco

precipitado se tirar alguma conclusão sobre esse ponto. A observação dos histogramas das

variáveis mostra que as distribuições de frequência das variáveis conceotram-se em tomo de

suas respectivas médias, não nos sendo possível, até este momento identificar casos

"extremos" que poderiam sugerir a existência de "outliers". Essa tarefa é mais simples de ser

feita nas etapas subsequentes, quando estaremos escolhendo algoritmos para o agrupamento

de casos. Mesmo assim, a etapa presente de análise de dados é fundamental, até para nos

familiarizarmos com sua distribuição.

- Os Histogramas nos dão uma boa idéia das formas das distribuições de cada

variável. Podemos notar que as variáveis apresentam distribuições com "picos". Essa análise

pode nos dar a indicação que as variáveis em questão têm distribuições próximas à

distribuição Normal. Vários são os testes para se testar a aderência de distribuições à

distribuição Normal. Não entraremos em maiores detalhes sobre este assunto, uma vez que

esse tipo de análise foge ao escopo deste trabalho47.

- Não adotaremos a padronização de variáveis, uma vez que estamos assumindo que

as variáveis apresentam-se razoavelmente distribuídas em tomo de suas médias sem grandes

alterações ou com formatos que nos possam sugerir disformidades, como duas médias, ou com

concentração elevada de casos próximos aos valores máximos ou mínimos de cada variável.

- As diferenças entre os valores máximos e mínimosde cada variável não são grandes,

o que, a nosso ver não nos sugere a necessidade de transformação dos dados. Em casos em

que temos que transformar os dados (por exemplo, aplicando Logaritmo a cada valor

41 Para maiores detalhes sobre o testes paraverificaçõa da normalidade de distribuições, consultar
NEWBOLD, Paul. Statistics for Business and Economics. Second Edition. New Jersey: Prentice-
Hall Inc., 1988.
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assumido por uma variável), temos, por um lado uma melhor distribuição de frequências, o

que toma o estudo estatisticamente mais correto, mas por outro lado, a interpretação de

resultados toma-se bastante complexa, comprometendo as conclusões do trabalho e sua

aplicabilidade.

A Correlação entre as variáveis consideradas não é significativa. Podemos afirmar

isso pela análise dos dados da Tabela n? 9, que mostra os Valores Absolutos dos Coeficientes

de Correlação das Variáveis tomadas duas a duas.

Tabela n° 9 - Valores Absolutos dos Coeficientes de Correlação das
Variáveis tomadas duas a duas .

. acabasu confentre assistec preço prazopa relafin
•.. -_ ..... - ..._-"- .

acabasu I
confentre 0,382 1
assistec 0,292 0,376 1
preço 0,304 0,391 0,352 1
prazopa 0,171 0,072 0,103 0,096 1

. relafin 0,225 0,138 0,024 0,314 0,077 1

A análise da tabela acima mostra que existe uma baixa correlação entre as variáveis

consideradas para o estudo. Aplicando um teste t aos coeficientes de correlação encontrados,

com nivel de significância de 1%, para o tamanho de amostra de 40 elementos, percebemos

que somente coeficientes de correlação com valores absolutos acima de 0,4024 (o que não

ocorre) poderiam indicar correlação entre as variáveis na população de empresas considerada.

Podemos concluir então que o comportameto de uma variável não é condicionado ou

explicado pela variação em outra(s) variável(eis). A Correlação entre as variáveis da

população não é significativa 41

48 Para mais detalhes sobre o teste t para Coeficientes de Correlação, ver: MASON, Robert D.
Statistieal Techniques in Business and Eeonomies. Fourth Edition.Homewood: Richard D. Irwin,
Inc. 1978. p. 446 - 452.
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6. Desenho do Projeto de Análise de Cluster

6.1. Medidas de Similaridade e Distâncias Adotadas

Todas as variáveis que compõem a Base de Dados usada nesse estudo serão tratadas

como variáveis quantitativas. Os valores assumidos pelas variáveis estão relacionados à

magnitude como as empresas avaliam, numa escala de importância crescente e particular a

cada cliente, cada um dos beneficios representados por cada variável.

Como objetivo da Pesquisa, estamos interessados em agrupar empresas de modo a

formar Segmentos de Mercado compostos por empresas que se pareçam umas com as outras

segundo Magnitudes de Percepções. Percepções FAvoRÁ VEIS de determinados atributos ou

beneficios têm valores maiores nas variáveis que representam estes atributos ou beneficios. De

modo análogo, percepções DESF AvoRÁ VEIS correspondem a valores menores. A medição

dessa magnitude de parecença entre os elementos é melhor conseguida pelo emprego de

Distância como medida de similaridade. Quanto menor a distância entre os elementos

analisados, mais parecidos eles serão. O enfoque é diferente quando se toma como padrão de

parecença Medidas de Correlação entre elementos. Nesses casos, quanto maior a correlação

entre os elementos, mais similares eles serão. Dessa forma, para este trabalho, escolhemos a

Distância Euclideana como a medida de Similaridade mais adequada para proceder à

formação dos Clusters. A padronização de variáveis não foi adotada pois todas as variáveis

podem assumir valores entre zero e cem.
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o próximo passo é a determinação dos métodos a serem usados para o agrupamento

dos elementos. Vamos utilizar os dois métodos mais comuns na Análise de Cluster, o Método

Hierárquico e o Método das Partições.

6.2. Agrupamento de Elementos pelo Método Hierárquico

Esse Método é mais usado com o objetivo de procurarmos indícios de definição do

número de Clusters a ser formado. Pelo Método Hierárquico de agrupamento os elementos são

classificados em grupos em diferentes etapas, de modo hierárquico, produzindo uma árvore de

junções. Para a análise dos métodos Hierárquicos, lançamos mão muitas vezes de recursos

gráficos conseguidos através da construção de Dendogramas, diagramas que mostram os

Níveis de Junção dos diversos elementos que queremos agrupar.

A primeira pergunta que devemos fazer ao utilizarmos este método é que algoritmo

devemos usar para as ligações entre os elementos. Vários são os algoritmos para a formação

dos Clusters", sendo que a diferenciação entre eles está em como a distância entre os Clusters

Nosso objetivo é identificar Clusters que sejam homogêneos internamente e que sejam

heterogêneos quando comparados com outros Clusters. Assim, escolhemos o Método

Hierárquico da Ligação Completa, também chamado "Método do Vizinho mais Longe" como

método aglomerativo Hierárquico. Por este método, são usados os pares de elementos mais

49 Para exposição dos algoritmos mais usados em métos hierárquicos de agrupamentos, ver BUSSAB,
Wilton de Oliveira, MIAZAKI, Édina Shizue e ANDRADE, Dalton Francisco de, Introduçio à
Análise de Agrupamentos, São Paulo: !ME - USP, (Julho - 1990), pp. 42-57.

50 HAIR, Joseph F. Jr., ANDERSON,Rolph E., TATHAM, Ronald L. e BLACK, William C.
Multivariate Data Analisys witb readings. Fourth Edition. New Jersey: Prentice-HaU, Inc., 1995.
pp. 437-440.
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distantes em dois Clusters para computar a distância entre os Clusters". Nesse método, temos

também a formação de Clusters com formatos circulares e com diâmetros tendendo a um

mesmovalor".

Utilizandoo Software Estatístico SYSTAT, construimos o Dendograma - o diagrama

gráfico que mostra a árvore de aglomerações dos 40 elementos considerados, com seus

respectivos Níveis de Junção. Níveis de Junção são as medidas das distâncias a que as

aglomerações entre dois ou mais elementosocorrem. Essas distâncias estão mostradas ao lado

direito do Diagrama. Na página seguinte podemos ver a figura n" 7 que mostra o

Dendograma com a utilização do método de Ligação Completa ou do Vizinho Mais-Longe.

A análise simples do Dendograma pode, por muitas vezes ser inconclusiva. Isso

ocorre na medida direta do crescimento do número de elementos que queremos agrupar.

Assim, quantos mais elementostivermos, maiores serão as dificuldades em tiramos conclusões

sobre o número ideal de Clusters, baseando-nos apenas nas saídas produzidas pelos Métodos

Hierárquicos. Isso não significa que devemos descartar esse tipo de método, mas sim que,

devemos usá-lo com ressalvas, sempre procurando compará-lo com outros métodos de

formação de Clusters.

51WILK.INSON, Leland, lllLL, MaryAnn, WELNA, Jeffrey P., e BlRKENBEUEL, Gregory K..
SYSTAT Statistics, 2nd printing. Evanston: Systat Inc., 1992 pp. 27.

52HAIR, Joseph F. Jr., ANDERSON,Rolph E., TATIlAM, Ronald L. e BLACK, William C.
Multivariate Data Analisys with readings. Fourth Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1995.
p.439.



Figura n. 7 - Dendograma para o Método Hierárquico
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Como dito anteriormente, o Nível de Junção é a indicação do nível de similaridade

entre dois ou mais elementos. A escala vertical à direita da figura n? 7 indica esses níveis de

similaridade.

Assim, por exemplo, podemos perceber que as empresas 30 e 24 aglomeram-se ao

Nível de Junção 0,000. As empresas 1 e 37 estão unidas ao Nível de Junção 5,000 e a

empresa 39 une-se a elas ao Nível de Junção 7,638. Todos os elementos analisados estão

unidos ao Nível de Junção 37,696 (ver figura n" 7 na página anterior).

A análise puramente visual do Dendograma não nos mostra muito claramente qual o

número mais indicado de Clusters a ser adotado. Dado o elevado número de elementos a

serem agrupados, fica dificil de visualizarmos a "quebra" do Dendograma em um determinado

Nível de Junção capaz de separar um número ideal de Clusters.

Com base no Dendograma podemos construir um gráfico e urna tabela mostrando a

Evolução dos Níveis de Junção. É o que mostramos no Gráfico n? 2 e na Tabela n° 10 a

seguir.



Tabela n. 10 - Evolução dos Níveis de Junção para Dendograma Montado pelo Método
da Ligação Completa

Junçao Nlveisde Nlveis de Junçao EvoIuçao em 'Ib
número Junçao ordeIlados de ao se passar de

modo crescente um nlvel a outro
imediatamente

superior

1 25,324 0,000 -
2 8,165 0,000 -
3 10,408 2,887 0,00%
4 5,000 2,887 0,00%
5 7,638 2,887 0,00%
6 18,257 2,887 0,00%
7 7,638 2,887 0,00%
8 5,000 4,082 41,39%
9 11,902 4,082 0,00%
10 2,887 5,000 22,49%
11 5,000 5,000 0,00%
12 4,082 5,000 0,00%
13 5,774 5,000 0,00%
14 0,000 5,000 0,00%
15 7,638 5,774 15,48%
16 0,000 5,774 0,00%
17 2,887 5,774 0,00%
18 15,275 5,774 0,00%
19 2,887 6,455 11,79%
20 5,000 6,455 0,00%
21 2,887 -6,455 0,00%
22 9,574 7,071 9,54%
23 26,771 7,638 8,02%
24 6,455 7,638 0,00%
25 4,082 7,638 0,00%
26 2,887 7,638 0,00%
27 5,774 8,165 6,90%
28 11,902 9,574 17,26%
29 5,774 10,408 8,71%
30 6,455 11,902 14,35%
31 37,969 11,902 0,00%
32 5,000 12,583 5,72%
33 7,071 13,844 10,02%
34 13,844 15,275 10,34%
35 5,774 18,257 19,52%
36 7,638 19,365 6,07%
37 12,583 25,324 30,77%
38 6,455 26,771 5,71%
39 19,365 37,969 41,83%
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Gráfico n. 2 - Representação Gráfica da Evolução do Valor do Nível de Junção para
o Dendograma Montado pelo Método da ligação Completa ou do
Vizinho Mais Longe.
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A análise da Tabela n? 2, do Gráfico n° 10 e do Dendograma mostrado na figura n? 7

nos indica algumas pistas para a definição do número ideal de Clusters. Adotamos para efeito

de definição do número de Clusters deste estudo, as soluções sugeridas por Bussab" e HairS4.

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

JUNÇÃO

Tanto a Tabela quanto o Gráfico nos mostram que há indícios da formação

53 BUSSAB, Wilton de Oliveira, MIAZAKI, Édina Shizue e ANDRADE, Dalton Francisco de,
Introduçio à Análise de Agrupamentos, São Paulo: IME - USP, (Julho - 1990), p. 79.

espontânea de 4 Clusters. Verificamos isso quando analisamos a evolução percentual

mostrada na Tabela n" 2 ao passarmos da Junção 36 para a 37, com um "salto" no Nível de

54 HAIR, Joseph F. Jr., ANDERSON,Rolph E., TA THAM, Ronald L. e BLACK., William C.
Multivariate Data Analisys with readings. Fourth Edition. New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1995.
pp.448 -49.
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Junção de 30,77%. Esse "salto" só é superado por dois outros valores mostrados na mesma

Tabela que são, a passagem da Junção 7 para a 8 (com evolução de 41,39%) e a passagem da

Junção 38 para a 39 (com evolução de 41,83%).

Descartaremos a passagem da Junção 7 para a 8 como solução pelo fato dela produzir

um número muito grande de Clusters - 32 Clusters - para urna amostra de tamanho 40.

Kotler" coloca que os segmentos de mercado devem pOSSUIr as seguintes

características básicas:

1°) devem ser capazes de serem medidos

2°) devem ser capazes de serem acessados por algum veículo de Market.ing.

3°) devem ser consideráveis em termos de tamanho.

Nesse caso, se escolhêssemos 32 Clusters como a solução ótima, estaríamos

contrariando a terceira característica colocada acima, urna vez que teríamos a maioria dos

segmentos formados por apenas urna única empresa.

Vamos também descartar a adoção da solução correspondente à "quebra" do

Dendograma entre as Junções 38 e 40, pois nessa solução teríamos apenas dois únicos

segmentos, o que nos parece pouco adequado e passível de urna simplificação excessiva.

Ficamos, portanto com a separação do Dendograma ao Nível da Junção 25,324 , o

que nos dá 4 Clusters, segundo o Método Hierárquico com algoritmo de aglomeração baseado

na Ligação Completa.

55 K01LER, Philip., Marketing Management. Analisys, P1anning, Implementation and Control.
Eight Edition, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1994. pp. 263 - 314 ..
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Os Clusters assim definidos seriam:

- Cluster 1) Empresas: 5 - 15 - 38 - 19 - 20 - 39 - 01 - 37 - 25 - 40 - 36 - 26 - 14 - 16 - 30 -

24 - 27 - 4 - 29 - 8 - 3 - 13. (22 empresas).

- Cluster 2) Empresas: 10 (1 Empresa)

- Cluster 3) Empresas: 31 - 28 - 17 - 9 - 18 - 21 - 33 - 34 - 35. (9 Empresas).

- Cluster 4) Empresas: 23 - 11 - 12 - 22 - 32 - 7 - 6 - 2. (8 Empresas)

Podemos perceber pela formação dos Cluster acima que há indícios agora mais fortes,

da existência de pelo menos um "outlier", no caso, a empresa 10. No entanto, vamos decidír

por considerar o tratamento dos dados de modo normal, tratando a empresa 10 como' a

representante de um grupo pequeno. Acreditamos ser a afirmativa da existência de "outliers"

ainda um pouco precipitada.

Nota-se pelo exposto acima que a Análise pura e simples das saídas geradas pela

técnica de agrupamento Hierárquico não nos garante, neste caso, uma única solução "ótima"

para a definição do número ideal de Clusters. Como colocado anteriormente, a decisão de

quantos Clusters devemos escolher é bastante complexa".

Como procedimento a ser adotado, iremos analisar também a formação dos Clusters

pelo Método das Partições e confrontar a solução mostrada através deste Método com a

solução adotada com base na utilização do Método Hierárquico mostrado acima". A

aplicaéâc dos dois Métodos (Hierárquico e das Partições) poderá nos levar a uma solução

56 Como exemplo da dificuldade e complexidade para se definir o número de Clusters a serem
formados, ver:K.LUYVER, Comelis A de, WHITLARK, David B. Benefit Segmentation for
Industrial Products, Industrial Marketing Management, Vol. 15, New York: Elsevier Science
Publishing Co., Inc., 1986 p. 280-1.

57 SAUNDERS, I.A Cluster Analysisfor Market Segmentation. European Joumal or Marketing,
Vol. 14, Number 7, 1980, pp. 422-35.
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melhor afinada e, portanto mais confiável sob o ponto de vista não só da determinação do

número de Clusters mas também para a determinação dos elementos componentes de cada

Cluster".

6.3. Agrupamento de Elementos pelo Método das Partições

Vamos passar agora à análise dos agrupamentos segundo o Método das Partições.

Este Método procura criar partições entre os elementos, de modo que satisfaçam às duas

premissas básicas que são, uma grande homogeneidade entre os elementos internos ao Cluster

e uma grande heterogeneidade entre os diversos Clusters. Nesse Método, diferentemente do

Método Hierárquico, devemos fixar antecipadamente o número de Clusters com os quais

queremos trabalhar. A questão está em escolher um número de partições que satisfaça às

condições colocadas de modo a otimizar a homogeneidade dentro dos grupos. Uma saída para

este problema de otimização seria a construção de todas as partições possíveis, e determinar

aquela que melhor satisfaça às condições colocadas. Entretanto isso não se toma viável pois o

número de possibilidades é muito grande. Deve-se portanto partir para outro tipo de solução.

Para a Pesquisa proposta neste trabalho, onde nosso objetivo é o de buscar a

formação de segmentos formados por Empresas Industriais com elevado grau de similaridade,

medido pela Distância Euclideana, vamos adotar o Método de Partição pelas K-Médias. Este

é o método de Partições mais utilizado em Análise de Cluster.

58 MILLIGAN, G. An Examination ofthe Effects of Six Types ofError Perturbation on Fifteen
Clustering Algorithms. Psycbometrica 45 (September 1980) in HAIR. Joseph F. Jr.,
ANDERSON,Rolph E., TATHAM, Ronald L. e BLACK, William C. Multivariate Data Analisys
witb readings. Fourth Edition. New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1995. p.442.
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Para atender aos critérios de homogeneidadedentro do grupo e heterogeneidade entre

os grupos, o Método das K-Médias é baseado na aplicação de algoritmos que buscam

minimizar a soma dos quadrados residuais dentro de cada grupo, sendo portanto um método

derivado da Análise da Variância."

Ainda adotando a distância Euclideana como a medida de similaridade entre os

elementos a serem agrupados, vamos usar o SYSTAT para gerar "n" partições de todos os

40 elementos. Vamos realizar investigação partindo de 2 partições ("n"= 2) até 14 partições

("n" = 14).

Vamos mostrar a seguir todas as saídas do SYSTAT para as partições de 2 até 6

Clusters. Essas saídas incluem o Sumário de estatísticas da Análise da Variância para as

partições obtidas e a composição de cada Cluster. Para as demais partições (de 7 até 14

Clusters) estaremos mostrando apenas o Resumo das Saídas, ou seja, o Sumário de

Estatísticas da Análise da Variância para os Clusters.

59 Para uma descrição mais completa do Método das Partições pelas K-Médias, consultar BUSSAB,
Wilton de Oliveira. MIAZAKI, Édina Shizue e ANDRADE, Dalton Francisco de, Introdução à
Análise de Agrupamentos, São Paulo: IME - USP, (Julho - 1990), pp. 58-66.
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1) K- Médias para partições com 2 CIusters

SUMMARY STATISTICS FOR 2 CLUSTERS

VARIABLE BETWEEN SS DF WITIDNSS DF F-RATIO PROB

ACABASU 205.714 1 2994.286 38 2.611 0.114
CONFENT 3189.375 1 3130.000 38 38.721 0.000
ASSISTEC 343.214 1 2154.286 38 6.054 0.019
PRECO 425.089 1 6444.286 38 2.507 0.122
PRAZOPA 35.714 1 924.286 38 1.468 0.233
RELAFIN 8.929 1 978.571 38 0.347 0.559

CLUSTER NUMBER: . 1

MEMBERS STATISTICS

CASE DISTANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEV.

empOl 7.69 ACABASU 5.00 15.86 40.00 9.06
emp02 13.55 CONFENT 5.00 20.00 35.00 8.70
emp03 6.99 ASSISTEC 0.00 10.86 30.00 7.79
emp04 8.22 PRECO 15.00 32.86 75.00 13.05
emp06 13.13 PRAZOPA 0.00 11.86 20.00 5.08
emp07 10.42 RELAFIN 0.00 8.57 15.00 4.72
emp08 7.19
emp09 6.47
emp11 3.88
emp12 2.29
emp13 7.70
emp14 6.78
emp16 6.78
emp17 7.73
emp18 7.22
emp20 9.01
emp21 12.03
emp22 4.53
emp23 7.11
emp24 6.99
emp25 3.88
emp26 6.34
emp27 6.23
emp28 9.42
emp29 8.93
emp30 6.99
emp31 6.85
emp32 7.30
emp33 13.40
emp34 19.28
emp35 8.68
emp36 4.98 I
emp37 6.00 I
emp39 8.97 I
emp40 2.59 I



CLUSTER NUMBER: 2

MEMBERS STATISTICS

CASE DISTANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEV.

emp05 5.23 I ACABASU 0.00 9.00 15.00 4.90
empl0 10.60 I CONFENT 40.00 47.00 65.00 9.80
emp15 4.90 I ASSISTEC 0.00 2.00 5.00 2.45
emp19 4.16 I PRECO 5.00 23.00 30.00 9.80
emp38 6.38 I PRAZOPA 5.00 9.00 10.00 2.00

I RELAFIN 0.00 10.00 20.00 6.32
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2) K-Médias para partições com 3 C1usters

SUMMARY STATISTICS FOR 3 CLUSTERS

VARIABLE BETWEEN SS DF WI1HIN SS DF F-RATIO PROB

ACABASU 570.238 2 2429.762 37 5.865 0.006
CONFENT 3252.411 2 2866.964 37 22.278 0.000
ASSISrnC 409.702 2 1987.798 37 4.744 0.015
PRECO 3077.113 2 2992.262 37 23.971 0.000
PRAZOPA 148.393 2 811.607 37 3.383 0.045
RELAFIN 63.988 2 2223.512 37 1.282 0.290

CLUSlER NUMBER: 1

MEMBERS STATISTICS

CASE DISTANCE 1 VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEV.

empOl 8.68 1 ACABASU 5.00 17.86 40.00 9.01
emp02 11.941 .CONFENT 5.00 20.54 30.00 8.17
emp03 5.67 1 ASSISrnC 0.00 11.% 30.00 7.48
emp04 7.07 1 PRECO 15.00 27.86 40.00 7.61
emp06 11.61 1 PRAZOPA 5.00 12.68 20.00 4.91
emp07 8.54 1 RELAFIN 0.00 9.11 15.00 4.24
emp08 5.87 1
emp09 7.69 1
emp11 3.45 1
emp12 1.88 1
emp13 7.75 1
emp14 6.12 1
emp16 6.12 1
emp17 8.05 1
emp22 4.04 1
emp23 5.29 I
emp24 7.38 I
emp25 3.78 I
emp26 5.72 1

. emp27 7.36 I
emp28 10.06 I
emp29 8.04 I
emp30 7.38 1
emp31 7.98 1
emp32 6.05 I
emp36 5.29 I
emp37 6.70 1
emp40 2.72 I

%



CLUSTER NUMBER: 2

MEMBERS STATISTICS

CASE DISTANCE 1 VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEV.

emp05 5.36 1 ACABASU 0.00 9.17 15.00 4.49
emplO 11.881 CONFENT 35.00 45.00 65.00 10.00
emp15 4.81 1 ASSISTEC 0.00 2.50 5.00 2.50
empl9 3.04 1 PRECO 5.00 25.83 40.00 10.96
emp20 7.79 1 PRAZOPA 0.00 7.50 10.00 3.82
emp38 5.61 1 RELAFIN 0.00 10.00 20.00 5.77

CLUSTER NUMBER: 3

MEMBERS STATISTICS

CASE DIST ANCE 1 VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEV.

emp18 5.67 1 ACABASU 5.00 7.50 10.00 2.50
emp21 6.36 1 CONFENT 5.00 15.00 30.00 8.16
emp33 5.91 1 ASSISTEC 0.00 6.67 20.00 7.99
emp34 9.51 1 PRECO 45.00 55.00 75.00 10.41
emp35 4.44 1 PRAZOPA 5.00 10.00 15.00 2.89
emp39 8.51 1 RELAFIN 0.00 5.83 15.00 6.07
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3) K- Médias para 4 Clusters

SUMMARY STATISTICS FOR 4 CLUSTERS

VARIABLE BETWEEN SS DF WITIllN SS DF F-RATIO PROB

ACABASU 1667.754 3 1532.246 36 13.061 0.000
CONFENT 3712.418 3 2606.957 36 17.089 0.000
ASSISTEC 1006.667 3 1490.833 36 8.103 0.000
PRECO 4468.542 3 2400.833 36 22.335 0.000
PRAZOPA 230.761 3 729.239 36 3.797 0.018
RELAFIN 71.449 3 916.051 36 0.936 0.433

CLUSTER NUMBER: 1

MEMBERS STATISTICS

CASE DISTANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEV.

empOl 8.21 I ACABASU 5.00 15.22 30.00 7.14
emp03 5.71 I CONFENT 5.00 2l.96 30.00 8.17
emp04 7.22 ASSISTEC 0.00 10.00 25.00 6.43
emp08 5.84 PRECO 20.00 30.00 40.00 6.43
emp09 7.90 PRAZOPA 5.00 13.48 20.00 4.76
emp11 4.43 RELAFIN 0.00 9.35 15.00 4.50
emp12 2.56
emp13 8.21
emp14 5.42
emp16 5.42
emp17 8.68
emp22 5.11
emp24 5.96
emp25 3.41
emp26 5.14
emp27 5.74
emp28 10.43
emp29 7.87
emp30 5.96
emp31 7.66
emp36 4.17
emp37 6.17
emp40 1.91
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CLUSTER NUMBER: 2

MEMBERS STATISTICS

CASE DISTANCE 1 VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEY.

emp05 5.36 1 ACABASU 0.00 9.17 15.00 4.49
empl0 11.881 CONFENT 35.00 45.00 65.00 10.00
emp15 4.81 1 ASSISTEC 0.00 2.50 5.00 2.50
emp19 3.04 1 PRECO 5.00 25.83 40.00 10.96
emp20 7.79 1 PRAZOPA 0.00 7.50 10.00 3.82
emp38 5.61 1 RELAFIN 0.00 10.00 20.00 s.n

CLUSTER NUMBER: 3

MEMBERS STATISTICS

CASE DISTANCE 1 VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEV.

emp18 5.67 1 ACABASU 5.00 7.50 10.00 2.50
emp21 6.36 1 CONFENT 5.00 15.00 30.00 8.16
emp33 5.91 1 ASSISTEC 0.00 6.67 20.00 7.99
emp34 9.51 1 PRECO 45.00 55.00 75.00 10.41
emp35 4.44 1 PRAZOPA 5.00 10.00 15.00 2.89
emp39 8.51 1 RELAFIN 0.00 5.83 15.00 6.07

CLUSTER NUMBER: 4

MEMBERS STATISllGS

CASE DIST ANCE 1 VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEY.

emp02 4.76 1 ACABASU 20.00 30.00 40.00 6.32
emp06 4.58 1 CONFENT 10.00 14.00 20.00 3.74
emp07 3.32 1 ASSISTEC 15.00 21.00 ·30.00 4.90
emp23 4.93 1 PRECO 15.00 18.00 25.00 4.00
emp32 4.00 1 PRAZOPA 5.00 9.00 15.00 3.74

1 RELAFIN 5.00 8.00 10.00 2.45

-
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4) K - Médias para partições com 5 Clusters

SUMMARY STATISTICS FOR 5 CLUSrnRS

VARIABLE BETWEEN SS DF WITIllNSS DF F-RATIO PROB

ACABASU 1668.587 4 1531.413 35 9.534 0.000
CONFENT 4192.418 4 2126.957 35 17.247 0.000
ASSISrnC 1014.167 4 1483.333 35 5.982 0.001
PRECO 4989.375 4 1880.000 35 23.222 0.000
PRAZOPA 238.261 4 721.739 35 2.889 0.036
RELAFIN 71.449 4 916.051 35 0.682 0.609

CLUS1ER NUMBER: 1

MEMBERS STATISTICS

CASE DISTANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEY.

empOl 8.21 I ACABASU 5.00 15.22 30.00 7.14
emp03 5.71 I CONFENT 5.00 21.% 30.00 8.17
emp04 7.22 I ASSISrnC 0.00 10.00 25.00 6.43
emp08 5.84 I PRECO 20.00 30.00 40.00 6.43
emp09 7.90 PRAZOPA 5.00 13.48 20.00 4.76
emp11 4.43 RELAFIN 0.00 9.35 15.00 4.50
emp12 2.56
emp13 8.21
emp14 5.42
emp16 5.42
emp17 8.68
emp22 5.11
emp24 5.%
emp25 3.41
emp26 5.14
emp27 5.74
emp28 10.43
emp29 7.87
emp30 5.%
emp31 7.66
emp36 4.17
emp37 6.17 I
emp40 1.91 I

100



CLUSTER NUMBER: 2

MEMBERS STATISTICS

CASE DIST ANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEY.

emp05 5.92 I ACABASU 0.00 9.00 15.00 4.90
emp15 5.32 I CONFENT 35.00 41.00 50.00 4.90
emp19 1.29 I ASSISTEC 0.00 2.00 5.00 2.45
emp20 5.92 I PRECO 20.00 30.00 40.00 6.32
emp38 5.00 I PRAZQPA 0.00 8.00 10.00 4.00

I RELAFIN 0.00 10.00 20.00 6.32

CLUSTER NUMBER: 3

MEMBERS STATISTICS

CASE DIST ANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEV.

emp18 5.67 I ACABASU 5.00 7.50 10.00 2.50
emp21 6.36 I CONFENT 5.00 15.00 30.00 8.16
emp33 5.91 I AS SISTEC 0.00 6.67 20.00 7.99
emp34 9.51 I PRECO 45.00 55.00 75.00 10.41
emp35 4.44 I PRAZOPA 5.00 10.00 15.00 2.89
emp39 8.51 I RELAFIN 0.00 5.83 15.00 6.07

CLUSTER NUMBER: 4

MEMBERS STATISTICS

CASE DIST ANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEY.

emp02 4.76 I ACABASU 20.00 30.00 40.00 6.32
emp06 4.58 I CONFENT 10.00 14.00 20.00 3.74
emp07 3.32 I ASSISTEC 15.00 21.00 30.00 4.90
emp23 4.93 I PRECO 15.00 18.00 25.00 4.00
emp32 4.00 I PRAZOPA 5.00 9.00 15.00 3.74

I RELAFIN 5.00 8.00 10.00 2.45

CLUSTER NUMBER: 5

MEMBERS STATISTICS

CASE DIST ANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEV.

emplO 0.00 ACABASU 10.00 10.00 10.00 0.00
CONFENT 65.00 65.00 65.00 0.00
ASSISTEC 5.00 5.00 5.00 0.00
PRECO 5.00 5.00 5.00 0.00
PRAZOPA 5.00 5.00 5.00 0.00
RELAFIN 10.00 10.00 10.00 0.00

BLI ((
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5) K-Médias para 6 Clusters

SUMMARY STATISTICS FOR 6 CLUSlERS

VARlABLE BETWEEN SS DF WITIIINSS DF F-RATIO PROB

ACABASU 2255.893 5 944.107 34 16.248 0.000
CONFENT 5161.518 5 1157.857 34 30.313 0.000
ASSISrnC 1019.301 5 1478.199 34 4.689 0.002
PRECO 5405.223 5 1464.152 34 25.104 0.000
PRAZOPA 242.143 5 717.857 34 2.294 0.067
RELAFIN 157.202 5 830.298 34 1.287 0.292

cinsrsa NUMBER: 1

MEMBERS STATISTICS

CASE DIST ANCE I VARlABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEV.

emp03 4.07 I ACABASU 5.00 11.88 20.00 5.27
emp04 5.72 I CONFENT 15.00 26.25 30.00 4.15
emp08 4.44 I ASSISrnC 5.00 10.31 25.00 6.49
emp12 4.61 I PRECO 20.00 27.19 35.00 4.99
emp13 8.65 I PRAZOPA 5.00 13.75 20.00 5.15
emp14 4.61 I RELAFIN 5.00 10.63 15.00 3.90
emp16 4.61 I
emp24 4.88 I
emp25 4.44 I
emp26 3.87 I
emp27 5.14 I
emp29 5.90 I
emp30 4.88 I
emp36 2.58 I
emp37 6.80 I
emp40 2.37 I

CLUSrnR NUMBER: 2

MEMBERS STATISTICS

CASE::DISTANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEV.

emp05 5.92 I ACABASU 0.00 9.00 15.00 4.90
emp15 5.32 I CONFENT 35.00 41.00 50.00 4.90
emp19 1.29 I ASSISrnC 0.00 2.00 5.00 2.45
emp20 5.92 I PRECO 20.00 30.00 40.00 6.32
emp38 5.00 I PRAZOPA 0.00 8.00 10.00 4.00

I RELAFIN 0.00 10.00 20.00 6.32
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CLUSTER NUMBER: 3

MEMBERS STATISTICS

CASE DIST ANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEV

emp18 5.67 I ACABASU 5.00 7.50 10.00 2.50
emp21 6.36 I CONFENT 5.00 15.00 30.00 8.16
emp33 5.91 I ASSISTEC 0.00 6.67 20.00 7.99
emp34 9.51 I PRECO 45.00 55.00 75.00 10.41
emp35 4.44 I PRAZOPA 5.00 10.00 15.00 2.89
emp39 8.51 I RELAFIN 0.00 5.83 15.00 6.07

CLUSTER NUMBER: 4

MEMBERS STATISTICS

CASE DIST ANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEV

emp02 4.76 I ACABASU 20.00 30.00 40.00 6.32
emp06 4.58 I CONFENT 10.00 14.00 20.00 3.74
emp07 3.32 I ASSISTEC 15.00 2l.00 30.00 4.90
emp23 4.93 I PRECO 15.00 18.00 25.00 4.00
emp32 4.00 I PRAZOPA 5.00 9.00 15.00 3.74

I RELAFIN 5.00 8.00 10.00 2.45

CLUSTER NUMBER: 5

MEMBERS STATISTICS

CASE DIST ANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEV.

emp10 0.00 ACABASU 10.00 10.00 10.00 0.00
CONFENT 65.00 65.00 65.00 0.00
ASSISTEC 5.00 5.00 5.00 0.00
PRECO 5.00 5.00 5.00 0.00
PRAZOPA 5.00 5.00 5.00 0.00
RELAFIN 10.00 10.00 10.00 0.00

CLUSTER NUMBER: 6

MEMBERS STATISTICS

CASE DIST ANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEV

emp01 7.28 I ACABASU 15.00 22.86 30.00 4.52
emp09 5.83 I CONFENT 5.00 12.14 25.00 6.47
empll 4.02 I ASSISTEC 0.00 9.29 20.00 6.23
emp17 4.83 I PRECO 30.00 36.43 40.00 4.40
emp22 3.55 I PRAZOPA 10.00 12.86 20.00 3.64
emp28 4.83 I RELAFIN 0.00 6.43 15.00 4.40
emp31 4.02 I
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6) Resumo de Saídas para K-Médias igual a 7 Clusters

SUMMAR.Y STATISTICS FOR 7 CLUSTERS

VARlABLE BETWEEN SS DF WITIDNSS DF F-RATIO PROB

ACABASU 2263.393 6 936.607 33 13.291 0.000
CONFENT 5281.518 6 1037.857 33 27.989 0.000
ASSISlEC 1022.634 6 1474.866 33 3.814 0.005
PRECO 5885.223 6 984.152 33 32.890 0.000
PRAZOPA 242.143 6 717.857 33 1.855 0.119
RELAFIN 198.036 6 789.464 33 1.380 0.252

7) Resumo de Saídas para K - Médias igual a 8 Clusters

SUMMAR.Y STATISTICS FOR 8 CLUSlERS

VARlABLE BETWEENSS DF WITIDNSS DF F-RATIO PROB

ACABASU 2328.571 7 871.429 32 12.215 0.000
CONFENT 5415.000 7 904.375 32 27.372 0.000
ASSISlEC 1252.768 7 1244.732 32 4.601 0.00 1
PRECO 5867.143 7 1002.232 32 26.761 0.000
PRAZOPA 336.786 7 623.214 32 2.470 0.038
RELAFIN 207.411 7 780.089 32 1.215 0.323

8) Resumo de Saídas para K - Médias igual a 9 Clusters

SUMMARY STATISTICS FOR 9 CLUSTERS

VARlABLE BETWEEN SS DF WITIDN SS DF F-RATIO PROB

ACABASU 2303.168 8 8%.832 31 9.951 0.000
CONFENT 5777.475 8 541.900 31 41.313 0.000
ASSISTEC 1417.578 8 1079.922 31 5.087 0.000
PRECO 956.683 8 912.692 31 25.290 0.000
PRAZOPA 425.316 8 534.684 31 3.082 0.011
RELAFIN 336.918 8 650.582 31 2.007 0.079
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9) Resumo de Saídas para K - Médias igual a 10 Clusters

SUMMARY STATISTICS FOR 10 CLUSTERS

VARlABLE BETWEEN SS DF WITInNSS DF F-RATIO PROB

ACABASU 2311.502 9 888.498 30 8.672 0.000
CONFENT 5796.225 9 523.150 30 36.932 0.000
ASSISTEC 1586.328 9 911.172 30 5.803 0.000
PRECO 5965.016 9 904.359 30 21.986 0.000
PRAZOPA 427.399 9 532.601 30 2.675 0.021
RELAFIN 439.002 9 548.498 30 2.668 0.021

10) Resumo de Saídas para K - Médias igual a 11 Clusters

SUMMARY STATISTICS FOR 11 CLUSTERS

VARlABLE BETWEEN SS DF WITInN SS DF F-RATIO PROB

ACABASU 2312.752 10 887.248 29 7.559 0.000
CONFENT 5841.225 10 478.150 29 35.427 0.000
ASSISTEC 1597.578 10 899.922 29 5.148 0.000
PRECO 6090.016 10 779.359 29 22.661 0.000
PRAZOPA 507.399 10 452.601 29 3.251 0.006
RELAFIN 439.002 10 548.498 29 2.321 0.038

11) Resumo de Saídas para K - Médias igual a 12 C1usters

SUMMARY STATISTICS FOR 12 CLUSTERS

VARlABLE BETWEEN SS DF WITInN SS DF F-RATIO PROB

AC~ASU 2336.310 11 863.690 28 6.886 0.000
CONFENT 5841.438 11 477.937 28 31.111 0.000
ASSISTEC 1956.766 11 540.734 28 9.211 0.000
PRECO 6308.819 11 560.556 28 28.648 0.000
PRAZOPA 511.726 11 448.274 28 2.906 0.011
RELAFIN 442.421 11 545.079 28 2.066 0.05
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12) Resumo de Saídas para K - Médias igual a 13 Clusters

SUMMARY STATISTICS FOR 13 CLUSTERS

VARIABLE BETWEEN SS DF WITInN SS DF F-RATIO PROB

ACABASU 2395.833 12 804.167 27 6.703 0.000
CONFENT 5843.819 12 475.556 27 27.649 0.000
ASSISTEC 2057.361 12 440.139 27 10.517 0.000
PRECO 6337.986 12 531.389 27 26.836 0.000
PRAZOPA 521.250 12 438.750 ·27 2.673 0.017
RELAFIN 451.944 12 535.556 27 1.899 0.081

13) Resumo de Saídas para K - Médias igual a 14 Clusters

SUMMARY STATISTICS FOR 14 CLUSTERS

VARIABLE BETWEEN SS DF WITIDN SS DF F-RATIO PROB

ACABASU 2447.917 13 752.083 26 6.510 0.000
CONFENT 5852.153 13 467.222 26 25.051 0.000
ASSISTEC 2076.111 13 421.389 26 9.854 0.000
PRECO 6346.319 13 523.056 26 24.266 0.000
PRAZOPA 521.250 13 438.750 26 2.376 0.029
RELAFIN 585.278 13 402.222 26 2.910 0.010
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o resumo das Estatísticas mostradas para cada partição feita anteriormente (partições

variando de 2 a 14 Clusters) nos dá como resultado um conjunto de valores com os quais

podemos levantar a Soma dos Quadrados dentro dos Clusters (WITHIN SS) e a Soma dos

Quadrados entre os Clusters (BE1WEEN SS).

Temos então que o Total da Soma dos Quadrados (TSS) é sempre fixo, independente

do número de partições que estamos realizando. Esse Total da Soma dos Quadrados é função

do número de variáveis que entram na Análise de Cluster. Logo, temos também:

Total da Soma dos Quadrados = Soma dos Quadrados Entre os Clusters +

Soma dos Quadrados Dentro dos Clusters

Ou: TSS = BSS + WSS

Pela relação mostrada acima e atendo-nos ao Objetivo específico desta Pesquisa, nossa

tarefa está em primeiramente buscar a formação de grupos (Clusters) com grande

homogeneidade interna e diferentes entre si, ou seja, com grande heterogeneidade quando

comparados a outros grupos.

Vamos assumir que o Total da Soma dos Quadrados Dentro (WSS) para cada uma das

partições feitas anteriormente (para o número de Clusters variando de 2 a 14), seja a

estimativa do valor de Dispersão Dentro dos Clusters, medida da Homogeneidade interna
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entre os elementos de um mesmo Cluster60
• Então, nossa tarefa está em analisar a Soma Total

dos Quadrados Dentro de cada Grupo para cada uma das partições efetuadas".

6.4. Determinação do Número de Clusters Formados

Como dito anteriormente, a Soma Total dos Quadrados (TSS) é constante,

independente do número de partições realizadas, e vale para nosso caso: TSS = 20833,75.

As variações dos números de partições aheram a composição da Soma dos Quadrados

Totais (TSS). Ao aumentarmos a homogeneidade interna dos Clusters, teremos uma parcela

menor do Total da Soma dos Quadrados (TSS) sendo explicada pela Soma dos Quadrados

Dentro dos Clusters (WSS), o que corresponde ao nosso objetivo de formação de Clusters

homogêneos.

Podemos ser induzidos a pensar que quanto maior o número de partições, menor a

Soma dos Quadrados Dentro (WSS) e portanto, mais homogêneos os Clusters formados.

Entretanto, estamos interessados nas "quedas" mais acentuadas nos valores de WSS, ao

passarmos de "n" para "n+1" partições.

Calculando a Soma dos Quadrados Dentro de cada Cluster para cada uma das

partições realizadas, podemos construir a Tabela n° 11 mostrada a seguir.

60 ver BUSSAB, Wilton de Oliveira, MIAZAKI, Édina Shizue e ANDRADE, Dalton Francisco de,
Introdução à Análise de Agrupamentos, São Paulo: IME - USP, (Julho - 1990), pp. 77-103.

61 HAIR, Joseph F. Jr., ANDERSON,Rolph E., TATIIAM, Ronald L. e BLACK, William C.
Multivariate Data Analisys with readings. Fourth Edition. New Jersey : Prentice-Hal1, Inc., 1995.
pp.445-455.
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Tabela n? 11 - Variação dos valores das Somas dos Quadrados Internos aos Clusters (WSS)

Número Soma dos Variação -Queda- %
de Clusters Quadrados Absoluta de WSS emWSS

n Dentro ao se passar ao se passar
WSS de n para de n para

n +1 Clusters n +1 Clusters

1 20833,750 0,000 0,00%
2 16625,715 4208,035 20,20%
3 13311,905 3313,810 19,93%
4 9676,159 3635,746 27,31%
5 8659,493 1016,666 10,51%
6 6592,470 2067,023 23,87%
7 5940,803 651,667 9,89%
8 5426,071 514,732 8,66%
9 4616,612 809,459 14,92%
10 4308,278 308,334 6,68%
11 4045,778 262,500 6,09%
12 3436,270 609,508 15,07%
13 3225,557 210,713 6,13%
14 3004,722 220,835 6,85%

Com base na Tabela acima, podemos construir o Gráfico n° 3 que nos dá uma idéia

melhor da evolução dos valores de WSS para cada uma das partições calculadas. As "quedas"

acentuadas nos valores de WSS, segundo Hair62
, são indícios de soluções para o número ideal

de Clusters a serem formados.

62 HAIR, Joseph F. Jr., ANDERSON,Rolph E., TATHAM, Ronald L. e BLACK, William C.
Multivariate Data Analisys with readings. Fourth Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1995.
p.448.



110

- Representação Gráfica dos valores de WSS para o Método das

Partições, usando-se K-Médiaspara partições variando de 2 a 14

Clusters.

EVOLUçAO DO VALOR DE WSS

20000,000

15000,000
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N. DECLUSTERS

A análise conjunta do Gráfico n? 3 e da Tabela n° 11, nos mostra que existe uma

"queda" mais acentuada da inclinação de WSS entre 3 e 4 Clusters obtidos pelo Método das

Partições com K-Médias. De fato, pela análise da tabela, podemos notar que a "queda" é

mais acentuada quando passamos de 3 para 4 Clusters. Esse decrescimento é o maior
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verificado em toda a análise, correspondendo a 27,31 %. Notamos pelo Gráfico que após a

passagem pela partição em 4 Clusters, temos uma certa estabilidade na evolução dos valores

de WSS. A outra variação mais abrupta ocorre quando passamos de 5 para 6 Clusters ( queda

de 23,87%) embora fique abaixo da descontinuidade que temos entre 3 e 4 Clusters.

A análise realizada agora pelo Método das Partições com K-Médias, mostrou que

podemos adotar 4 Clusters como sendo a solução mais indicada para o problema da definição

do número ideal de Clusters. Notamos que também o Método Hierárquico usado

anteriormente nos indicava que 4 Clusters era uma solução possível de ser adotada. Como dito

antes, procuramos confirmar a solução encontrada pelo Método Hierárquico através do uso de

outro Método de Agrupamento, ó que nos dá maior confiabilidade nas respostas encontradas.

o Método das Partições tem uma série de vantagens sobre o Método Hierárquico de

formação dos Clusters'". Os resultados obtidos são menos influenciados pela existência de

possíveis "outliers" entre os elementos que se quer agrupar. Além disso, os Clusters formados

são também menos influenciados pela escolha das medidas de distância entre os elementos

usadas e pela inclusão de eventuais variáveis irrelevantes ou inapropriadas para a formação

dos Clusters.

Confirmamos portanto nossa escolha de adotar 4 Clusters como sendo o número de

partições para este trabalho. Os Clusters assim formados pelo Método das K-Médias são:

CLUSTER 1) Empresas: 01 - 03 - 04 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 22 - 24 - 25 - 26

27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 36 - 37 - 40 (23 empresas)

CLUSTER 2) Empresas: 05 - 10 - 15 - 19 - 20 - 38 (6 empresas)

CLUSTER 3) Empresas: 18 - 21 - 33 - 34 - 35 - 39 (6 empresas)

CLUSTER 4) Empresas: 02 - 06 - 07 - 23 - 32 (5 empresas)

63 HAIR. Joseph F. r-, ANDERSON,Rolph E., TA THAM, Ronald L. e BLACI(, William C.
Multivariate Data Analisys witb readings. Fourth Edition. New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1995.
p.442.
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7. Interpretação dos Clusters

7.1. Variáveis que melhor Discriminam os Clusters

As saídas geradas pelo SYSTAT (mostradas abaixo), usando o Método das K-Médias

para 4 Clusters mostram que as 6 variáveis escolhidas corno relevantes para a separação dos

grupos não são iguais em importância para as empresas que compram Aço Inoxidável.

SUMMARY STATISTICS FOR 4 CLUS1ERS

VARIABLE BETWEEN SS DF WITHIN SS DF F-RATIO PROB

ACABASU 1667.754 3 1532.246 36 13.061 0.000

CONFENT 3712.418 3 2606.957 36 17.089 0.000

ASSIS1EC 1006.667 3 1490.833 36 8.103 0.000

PRECO 4468.542 3 2400.833 36 22.335 0.000

PRAZOPA 230.761 3 729.239 36 3.797 0.018

RELAFIN 71.449 3 916.051 36 0.936 0.433

A análise dos dados nos diz que as variáveis com maior "F-RATIO", são as que têm o

maior poder de discriminar os 4 Clusters gerados pela Análise de Cluster pelo Método das K-

Médias. Podemos, então a partir dos dados acima, ordenar as variáveis que melhor

discriminam os Clusters, e que são:

2°) Confiabilidade da Entrega

3°) Acabamento Superficial

4°) Assistência Técnica

5°) Prazo de Pagamento

6°) Relacionamento Financeiro
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Vamos considerar, para efeito de formação dos Segmentos de Mercado pela Análise de

Cluster, as 4 variáveis que melhor discriminam os grupos": Preço, Confiabilidade na Entrega,

Acabamento Superficial e Assistência Técnica.

7.2. Análise dos Valores que cada Variável assume em cada Cluster.

Para o Cluster 1, temos as seguintes informações:

MEMBERS STATISTICS

CASE DISTANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEV.

empOl 8.21 I ACABASU 5.00 15.22 30.00 7.14
emp03 5.71 I CONFENT 5.00 21.% 30.00 8.17
emp04 7.22 I ASSISTEC 0.00 10.00 25.00 6.43
emp08 5.84 I PRECO 20.00 30.00 40.00 6.43
emp09 7.90 I PRAZOPA 5.00 13.48 20.00 4.76
emp11 4.43 I RELAFIN 0.00 9.35 15.00 4.50
emp12 2.56 I
emp13 8.21 I
emp14 5.42 I
emp16 5.42 I
emp17 8.68 I
emp22 5.11 I
emp24 5.96 I
emp25 3.41 I
emp26 5.14 I
emp27 5.74 I
emp28 10.43 I
emp29 7.87 I
emp30 .:.' 5.96 I
emp31 7.66 I
emp36 4.17 I
emp37 6.17 I
emp40 1.91 I

64 Mesmo procedimento foi adotado em BENNION, Mark L. Jr. Segmentation and Positioning in a
Basic Industry. Industrial Marketing Management,Vol. 16, New York: Elsevier Science
Publishing Co., Inc., 1987, p. 19.
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As distâncias que aparecem nas saídas para cada um dos Clusters gerados pelo

SYSTAT, são relativas à distância entre cada elemento (CASE) do Cluster e o Centro desse

Cluster.

Para o Cluster 2 temos os seguintes dados gerados pelo SYST AT:

MEMBERS STATISTICS

CASE DIST ANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEY.

emp05 5.36 I ACABASU 0.00 9.17 15.00 4.49
emplO 11.88 I CONFENT 35.00 45.00 65.00 10.00
emp15 4.81 I ASSISTEC 0.00 2.50 5.00 2.50
emp19 3.04 I PRECO 5.00 25.83 40.00 10.96
emp20 7.79 I PRAZOPA 0.00 7.50 10.00 3.82
emp38 5.61 IRELAFIN 0.00 10.00 20.00 s.rt

Para o Cluster 3, teremos:

MEMBERS STATISTICS

CASE DIST ANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEY.

emp18 5.67 I ACABASU 5.00 7.50 10.00 2.50
emp21 6.36 I CONFENT 5.00 15.00 30.00 8.16
emp33 5.91 I ASSISTEC 0.00 6.67 20.00 7.99
emp34 9.51 I PRECO 45.00 55.00 75.00 10.41
emp35 4.44 I PRAZOPA 5.00 10.00 15.00 2.89
emp39 8.51 I RELAFIN 0.00 5.83 15.00 6.07
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Para o Cluster 4, teremos:

MEMBERS STATISTICS

CASE DIST ANCE I VARIABLE MINIMUM MEAN MAXIMUM ST.DEY.

emp02 4.76 I ACABASU 20.00 30.00 40.00 6.32
emp06 4.58 I CONFENT 10.00 14.00 20.00 3.74
emp07 3.32 I ASSISTEC 15.00 21.00 30.00 4.90
emp23 4.93 I PRECO 15.00 18.00 25.00 4.00
emp32 4.00 I PRAZOPA 5.00 9.00 15.00 3.74

I RELAFIN 5.00 8.00 10.00 2.45

Com base nas Médias de cada Variável (MEAN) para cada um dos Clusters obtidos,

montamos a Tabela n° 12 mostrada a seguir.

Através dos valores das médias para cada variável em cada um dos Clusters, vamos

poder classificar e levantar o perfil de cada segmento formado.

Tabela n° 12 - Variáveis que melhor discriminam os Clusters.

Cluster Variáveis Consideradas para efeito de Discriminação dos Clusters, em
Número Ordem de Poder de Discriminação

l°)Preço 2°)Confiabilidade 3°) Acabamento 4°) Assistência
Competitivo na Entrega Superficial Técnica

1 2° 2° 2° 2°

2 3° Maior Média 3° Menor Média

3 Maior Média 3° Menor Média 3°

4 Menor Média Menor Média Maior Média Maior Média

Observação: 2° = segunda maior média na variável considerada.
3° = terceira maior média na variável considerada.
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8. Perfil e Identificação dos Clusters

Para levantarmos o perfil de cada Cluster formado, vamos nos ater à Tabela 12 e aos

dados mostrados no item 7 deste capítulo do trabalho. Nossa tarefa para a identificação e

levantamento do perfil dos Clusters terá como base a análise qualitativa e quantitativa de

dados sobre cada grupo formado.

Cluster 1 - (23 Empresas) - PADRÃo

Podemos perceber que esse Cluster é o maior em número de componentes. Não

apresenta nenhuma "Maior Média" nas 4 variáveis mais discriminantes. Por outro lado,

também não apresenta nenhuma "Menor Média", daí a regularidade de seu comportamento.

Sua pontuação é sempre a de 2° colocado nas variáveis consideradas. Seus integrantes

valorizam bastante o Preço Competitivo como um quesito importante no relacionamento com

o fornecedor de Inox. Na variável Confiabilidade na Entrega, os integrantes do Cluster 1

também são bastante exigentes e valorizam entregas de pedidos feitas corretamente, assim

como dão muita importância também às variáveis Acabamento Superficial e Assistência

Técnica. Embora tendo um comportamento geral bastante uniforme na valorização de todos os

atributos e beneficios, acreditamos que o Preço Competitivo seja a variável mais valorizada e

que melhor pode caracterizar as empresas integrantes do Cluster 1. Por seu tamanho e seu

comportamento geral, o Cluster 1 pode ser chamado de PADRÃO. Nesse Segmento de

Mercado, as empresas gostam de Preço bom, Entrega no prazo, bom Acabamento Superficial

e Assistência Técnica prestativa para solução de eventuais problemas.
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Cluster 2 - (6 Empresas) - HORA H

A peculiaridade das empresas que compõem este Cluster está no fato delas serem as

empresas que mais valorizam as entregas feitas no prazo correto e com o que foi realmente

colocado nos pedidos de compra feitos ao fornecedor. Apresentam a maior média (45) da

variável Confiabilidade na Entrega. O preço não chega a ser uma variável determinante em

suas transações de compra de matéria prima Inox. Seus integrantes não ligam muito para o

Acabamento Superficial dos produtos comprados, ou seja, desuniformidades de acabamentos

podem ser aceitas. As empresas componentes confiam em suas capacitações técnicas internas

ou simplesmente não vêm na Assistência Técnica do fornecedor um beneficio a ser

considerado. As empresas desse Cluster podem ser chamadas de clientes HORA - H, uma vez

que são aqueles que mais valorizam as entregas corretas e no prazo. Atender a essas

empresas significa assegurar-lhes entregas confiáveis de material. Suas operações podem ser

comprometidas por atrasos ou interrupções de suprimentos. Desativações ou reduções de

volumes de produção nos fornecedores podem comprometer a produção dessas empresas.
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Cluster 3 - (6 Empresas) - CACADORES

o Cluster 3 é o mais diferenciado de todos os Clusters considerados. Isso porque é o

que apresenta a Maior Média da Variável Preço Competitivo, que também é a variável que

melhor discrimina os Clusters formados. As empresas desse Cluster também se caracterizam

por valorizarem pouco a Confiabilidadena Entrega, a Assistência Técnica e por particamente

desprezarem o Acabamento Superficial do Inox adquirido (ver Tabela 12), uma variável

diretamente relacionada à qualidade do produto. O negócio das empresas que integram o

Cluster 3 é buscar Preços Competitivos. O preço para elas é a variável condicionante na

compra do produto. Podemos dizer que essas empresas não estão interessadas em manter um

relacionamento mais duradouro e sólido com seu fornecedor de Aço Inox. Compram quando

percebem ganhos via preços. Atuam de forma "spot" no mercado, com baixo

comprometimento com a cadeia de suprimentos. Pelo fato de praticamente "rastrearem"

preços, podemos chamar esse Cluster de CACADORES.
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Cluster 4 - (5 Empresas) - PLANTADORES

É o menor Cluster em número de elementos. Nesse Cluster, as empresas preocupam-se

bastante com a qualidade do produto comprado e com o suporte que integra a compra de um

produto tangível. Notamos isso pois nesse Cluster temos as maiores médias nas variáveis

Acabamento Superficial e Assistência Técnica. Essas empresas são envolvidas diretamente

com a qualidade, prezando tanto o bom desempenho do produto tangível que compram quanto

o serviço agregado ao produto (produto ampliado), identificado, no caso como a Assistência

Técnica. Realmente os atributos de qualidade são condicionantes do comportamento das

empresas que integram este Cluster. Por outro lado, essas empresas são as que menos

consideram a variável Preço Competitivo e Confiabilidade na Entrega como sendo variáveis

importantes para a compra de aços planos inoxidáveis (apresentam as menores médias dessas

duas variáveis- ver Tabela 12). De todas as empresas clientes analisadas, as integrantes deste

Cluster são também as que menor importância dão à Confiabilidade na Entrega do Aço. É um

Cluster cujas empresas componentes adotam um comportamento de compra exatamente

oposto ao comportamento adotado pelas empresas do Cluster 3. Gostam de manter e cultivar

um relacionamento mais sólido com o fornecedor, apreciando muito receber tanto um produto

com qualidade quanto um serviço igualmente prestativo e comprometido. Por esses motivos

podem ser denominados de PLANTADORES.
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9. Implicações para o Marketing

A titulo de complementação do estudo, e como exemplo geral de uso da técnica de

Segmentação de Mercado utilizada, podemos agregar mais informações, coletando valores

para outras variáveis de interesse para o estudo. No caso, coletamos para cada empresa da

amostra considerada, os valores das variáveis Margem Média Praticada pelo Fornecedor

Junto aos Clientes (em %) e o Volume Médio Anual de Compras de Inox de cada Empresa

(em ton./ano). Essas duas variáveis não entraram no Estudo de Análise de Cluster.

Montamos a tabela n? 13 abaixo mostrando essas informações adicionais sobre os

Segmentos de Mercado identificados pelo uso da Análise de Cluster.

Tabela n? 13 - Informações para a formulação de Estratégias de Marketing.

Segmento de Mercado Margem Média (%) Volume de Compras (tonJano)

PADRÃo 30,50 1553

HORA-H 32,66 1377

CAÇADOR 27,51 447--
PLANTADOR 35,80 2112

Com os dados mostrados acima e com outras informações adicionais, o Administrador

de Marketing poderá definir estratégias que visem determinado Segmento de Mercado. Tem-se

então a possibilidade de se fixar objetivos e de monitorá-los, por exemplo, com base no

aumento de volume de vendas, ou na ampliação das margens a serem praticadas.

As possibilidades de definição de estratégias são infinitas, indo desde uma ação de

comunicação com foco nos beneficios mais valorizados pelos segmentos, até a definição do
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esforço de vendas para se buscar melhorias nos indicadores de volumes vendidos para cada

segmento.

Esse é só um exemplo da aplicação imediata da técnica mostrada para se ter a

determinação de segmentos de mercado compostos por elementos homogêneos entre si.
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PARTE IV - CONCLUSÕES DO ESTUDO
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1. CONCLUSÕES

Os resultados da Pesquisa indicam que os segmentos formados através do uso da

Análise de Cluster são diferentes daqueles que são tradicionalmente adotados pela Acesita

para a segmentação do mercado de Aços Planos Inoxidáveis. Pela Pesquisa, os dois métodos

de agrupamentos utilizados, Método Hierárquico e Método das Partições, apontaram para 4

segmentos, ao passo que tradicionalmente a Empresa adota 5 grandes segmentos de mercado

para os Aços Inoxidáveis.

Além do número de segmentos, a composição de cada segmento é significativamente

diferente. No caso da segmentação atualmente adotada, as empresas-clientes são agrupadas

segundo critérios baseados em variáveis demográficas - o Ramo da Indústria que se deseja

atender e a Localização Geográfico das Empresas que compram o Inox como matéria prima.

No caso do Estudo, as empresas são classificadas segundo um conjunto de beneficios

procurados no processo de compra e no produto comprado. A análise portanto situa-se ao

nível de uma segmentação mais minuciosa, com base em variáveis mais diretamente

relacionadas às necessidades das empresas e não tanto com base em variáveis mais evidentes,

explícitas e diretas como os Ramos Industriais, tradicionalmente utilizados.

Sob o ponto de vista da aplicação da Análise de Cluster, procuramos validar as

respostas quanto ao número de Clusters e quanto à composição de cada Cluster através da

aplicação de dois Métodos de Agrupamento: Método Hierárquico com Ligação Completa e

Método das Partições com K-Médias. Adotamos, para a definíção da composição dos

Clusters, o Método das K-Médias. Esse método, além de otimizar a homogeneidade interna

dos Clusters, possui três outras características básicas, importantes para o estudo:
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- as soluções obtidas por esse método são menos influenciadas pela medida de similaridade

entre os objetos.

- o número de variáveis adotadas para o estudo não causa distorções significativas nos

resultados encontrados.

- de todos os métodos possíveis de serem utilizados, o das Partições pelas K-Médias é o que

sofre menor influência pela existência de "outliers" entre os elementos da amostra selecionada.

A decisão quanto ao número de Clusters a ser definido para o estudo não é simples e

muitas vezes apresenta um elenco de possibilidades. Podemos dizer que não existe urna única

"solução ótima". No caso da Pesquisa, tivemos indicações, tanto pelo Método Hierárquico

quanto pelo Método das Partições, da existência de 4 Clusters. Mas outras soluções possíveis

também poderiam terem sido adotadas, o que demonstra a existência de um conjunto de

soluções igualmente satisfatórias ao nível puramente estatistico. Daí a necessidade de sempre

se procurar casar as soluções apontadas pela técnica de Análise de Cluster (e de todas as

outras técnícas de Análise Multivariada de Dados) com a experiência e o julgamento critico

dos Administradores e Pesquisadores da Área de Marketing. A complementaridade entre as

soluções estatísticas e a teoria mercadológica deve sempre prevalecer.

o objetivo do Trabalho foi alcançado. Conseguimos mostrar, com as condições

apresentadas no Estudo, que a aplicação da Análise de Cluster apresenta-se como urna

alternativa viável para a segmentação do Mercado Doméstico de Aços Planos Inoxidáveis,

com base em variáveis que traduzem os beneficios buscados pelas empresas na compra dessa

Matéria Prima.
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Embora não se tendo uma resposta única em termos de composição dos Segmentos (o

que demonstra as várias possibilidades de soluções e caminhos possíveis de serem adotados ao

usarmos a teoria de Análise de Agrupamentos), o Estudo mostrou a aplicabilidade da Análise

de Cluster nesta situação, desde que nunca se perca de vista os Objetivos do Estudo, e que

seja empregado o julgamento crítico em etapas onde a técnica limita-se às soluções a níveis

estatisticamente significantes.

Segmentar Mercados Industriais de modo a termos segmentos estrategicamente

relevantes não é uma tarefa fácil. Dentre os vários motivos impostos aos Administradores de

Marketing, podemos citar:

- A grande diversidade de usuários finais e aplicações para produtos industriais, implica a

necessidade de se avaliar muitos segmentos potenciais, muitas vezes ainda desconhecidos para

as empresas produtoras. Ao mesmo tempo, diferentes beneficios procurados, características

das empresas compradoras e práticas de compras, tomam a comparação entre segmentos

muito difícil, caso sejam consideradas apenas alguns poucos critérios simples, baseados em

variáveis puramente Demográficas.

- Diferentemente da segmentação em Mercados de Bens de Consumo, onde é possível coletar

dados entre um grande número de potenciais consumidores (muitos estudos podem trabalhar

com populações consideradas infinita), no campo do Marketing Industrial a coleta de dados

sobre o impacto de alterações no esforço mercadológico de fornecedores sobre as compras dos

clientes, tem como base um número muito menor de casos, tomando esta tarefa de análise

cara, dificil e muitas vezes desprovida de um grau razoável de confiabilidade estatística.

- A complexidade dos processos de compra, dada a influência de um grande número de

agentes decisores e influenciadores em cada empresa, também adiciona um elevado grau de

dificuldade à tarefa de segmentar Mercados Industriais.
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Analisar Mercados Industriais significa, por um lado, analisar o Macro Ambiente

Econômico e seu impacto sobre as decisões estratégicas das empresas. Por outro lado,

significa acompanhar as necessidades particulares de cada empresa. As modificações em

variáveis ligadas, por exemplo, ao ambiente sócio-econômico, afetam de maneira decisiva o

comportamento de compra de várias empresas industriais. É nesse contexto que se encaixa a

utilização de técnicas de análise de dados que contemplem sobretudo as interrelações entre

variáveis e não apenas a influência estanque de cada uma delas sobre as decisões de compra

das empresas.

A utilização da Análise de Cluster mostra-se, portanto, bastante adequada para a

segmentação de Mercados Industriais uma vez que procura lidar com o Conjunto de

Beneficios procurados pelas empresas. Esse Conjunto de Beneficios deve ser traduzido por

várias variáveis e pela interrelação entre essas várias variáveis.

Da mesma forma, não é destaque de um único beneficio que irá determinar como se

discriminar os segmentos. Isso porque as empresas que compram Aços Planos Inoxidáveis

(assim como toda e qualquer empresa) gostariam de ter todos os beneficios possíveis, ou o

máximo de beneficios que pudessem conseguir de seus fornecedores. Na verdade, o que

determinou a formação dos Clusters foi a importância relativa entre os vários conjuntos de

beneficios procurados por cada empresa. As empresas alocadas em um mesmo segmento

(Cluster), procuram um conjunto de beneficios que as diferencia de outras empresas que

procuram um outro elenco de beneficios específicos para suas necessidades. A Análise de

Cluster é a ferramenta mais adequada para definir essas posição relativa entre empresas,

tomando como base o conjunto de beneficios procurados por cada empresa Industrial na

compra de Aços Planos Inoxidáveis.
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A segmentação por beneficios em Marketing Industrial também melhora a posição

competitiva da empresapois os concorrentesnão sabem ao certo, qual o critério utilizado para

se definir segmentos potencialmente estratégicos. O critério de segmentação não é aparente e

facilmente identificável, como aquele usado tradicionalmentepelas empresas que segmentamo

mercado com base no Ramo Industrial das empresas que se quer atender. Ao contrário, o

critério resulta da análise intensiva de um conjunto de dados, que levam em conta, no fundo,

as necessidades de cada empresa.

Se por um lado a segmentação por beneficios melhora a posição da empresa,

resguardando-a melhor da marcação implacável dos concorrentes, por outro exige um

comprometimentode toda a empresa para se ter um esforço mercadológico capaz de atender

às expectativas dos.diversos segmentos identificados. Nesse ponto reside mais uma diferença

entre as empresas que atuam no mercado de Bens de Consumo e aquelas do Mercado

Industrial. A segmentação por beneficios pode identificar oportunidades de lançamento de

novos produtos ou de reposicionamento dos atuais produtos das empresas de bens de

consumo. Esse é o principal "output" que se obtém ao se segmentar o mercado por beneficios.

No caso das empresas que atuam no mercado de Bens Industriais, onde a base tecnológica é

determinante na definição da linha de produtos lançados, e onde os aportes de capitais são

muito elevados (como no caso da Indústria Siderúrgica), os resultados dos estudos sobre

segmentação com base em beneficios indicam caminhos para a alteração do esforço

mercadológico completo da empresa, tentando atender de forma mais eficaz aos desejos e

necessidades das empresas-clientes.

Dificilmente se consegue bons resultados em termos de segmentação de mercados,

lançando-se mão de bases de segmentação apoiadas em critérios até certo ponto "óbvios",

como Tamanho das Empresas, Ramos Industriais, Localização Geográfica, etc. Esse deve ser



128

o início do trabalho, o ponto de partida para a elaboração de urna segmentação mais

elaborada, capaz de fortalecer relacionamentosentre empresas. Por isso, a tarefa de segmentar

mercados em geral e sobretudo mercados industriais, não é trabalho para estatísticos. É um

trabalho que deve ser realizado por Administradores de Marketing, que se utilizem de

ferramentas estatísticas mas que não se esqueçam de usar seus conhecimentos de mercado e,

acima de tudo, sua criatividade.

As implicações para o Marketing do uso de Análise de Cluster na segmentação, são

limitadas apenas pela imaginação do pesquisador responsável pelo uso das informações que o

estudo pode fornecer.
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