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Resumo

ACompetitividade empresarial é um grande desafio enfrentado diariamente pelas empre-
sas de todos os portes. Em meio a tanta disputa, faz-se necessário encontrar formas

de manter e alavancar os negócios. A segmentação de clientes permite que a empresa se
concentre em construir fortes relações com os seus consumidores mais valiosos, obtendo
dessa forma melhores resultados. O objetivo desse trabalho é o agrupamento da base de
clientes de uma distribuidora de derivados de petróleo, de modo a permitir ações comerciais
diferenciadas para cada perfil de grupo encontrado. Para isto, será utilizado o algoritmo
K-means, baseado no aprendizado de máquina não supervisionado
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1. Introdução

EM meio aos desafios enfrentados pelo acirramento da competitividade nos dias de hoje,
a área comercial de uma empresa deve procurar constantemente formas de se rein-

ventar, diferenciando-se dos concorrentes, de modo a atender melhor às necessidades dos
seus clientes, e consequentemente atingir melhores resultados. Para permanecer nesse
mercado cada vez mais exigente, é essencial que a organização reflita sobre a ferramenta
da segmentação em sua área de vendas. As necessidades dos clientes mudam ao longo
do tempo, e são cada vez mais especı́ficas. Campanhas antes direcionadas para grandes
grupos, hoje não trazem mais os mesmos bons resultados. Ao lidar com muitas pessoas,
é difı́cil entender a necessidade de cada cliente individualmente, principalmente se esses
clientes possuem maneiras diferentes de se relacionar com o vendedor. Por outro lado, é
praticamente impossı́vel entender em um nı́vel individual cada um comprador, sendo muito
difı́cil trabalhar com a realidade especı́fica de cada um. A análise de agrupamento de dados
é um dos principais problemas exploratórios tratados pela área de mineração de dados. Es-
tas técnicas de agrupamento possibilitam a separação de grupos em grandes volumes de
dados, tarefa nada fácil de ser realizada somente através da observação simples dos dados.
Há décadas diversos algoritmos foram propostos para solucionar os mais variados proble-
mas de agrupamento de dados. O algoritmo K-Means é um dos algoritmos mais conhecidos
para esta tarefa. Tendo surgido na década de 1950, o K-Means pega alguns pontos da
amostra de dados e coloca-os em grupos k, sendo que k é a quantidade de grupos que
desejamos escolher. Os grupos k são definidos por um ponto central, como uma bandeira,
e a partir daı́, junta-se a esse ponto central um outro ponto, se ele estiver mais próximo a
esse do que de algum outro ponto central adjacente.

2. Processos

AS estapas deste trabalho são as seguintes:

Figura 1: Etapas do Processo

DAdos tratados após a padronização:

Tabela 1: Dados após a Padronização

3. Metodologia

PARA a execução do algoritmo do K-Means, foram selecionadas as informações mais
relevantes de vendas e dos clientes no banco de dados do Sistema de Gestão da com-

panhia, a partir de comandos na linguagem SQL, sendo em seguida exportados no formato

Excel para a carga dos dados pelo Python. A fim de equalizar a ordem de grandeza das
variáveis, as informações foram devidamente padronizadas. Para identificar a quantidade
ideal de grupos para a aplicação do K-Means, foi utlizado o método Elbow, ou gráfico do
cotovelo, através do qual, verificamos que a estabilização da variância acumulada (WSS) foi
atingida apartir de 5 grupos. (Figura 2)

Figura 2: Etapas do Processo

4. Resultados

APÓS a execução do algoritmo com os dados tratados, o K-means revelou 5 diferentes
grupos de clientes . Os grupos são apresentados na figura abaixo, identificados por

cores diferentes.

Figura 3: Resultados do K-Means

Conclusões

COM os resultados gerados pelo K-Means, pode-se descobir agrupamentos antes não
facilmente visualizados sem o auxı́lio da ferramenta. Estes agrupamentos, revelam afi-

nidades entre os clientes que possibilitarão uma melhor exploração e direcionamento de
ações pela área comercial da organização. O estudo destes nichos poderá melhorar o re-
lacionamento com os seus clientes, gerar novas oportunidades de negócio e melhorar a
competitividade da empresa neste cenário de alta concorrência.
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