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Resumo 

O ano de 2020 foi marcado pela crise econômica e humanitária causada pela Covid-

19. Em consequência, as pequenas e médias empresas, principalmente aquelas que 

se encontravam apenas em pontos físicos, sofreram impactos negativos nas suas 

vendas e, consequentemente, no seu faturamento. Desta forma, o presente estudo 

busca analisar o histórico de transações de uma loja de moda Fitness e praia para 

identificar regras de associação com o uso do algoritmo Apriori, por meio da aplicação 

da mineração de dados. Além disso, tem como objetivo propor, com base nas análises 

geradas, novas estratégias de Marketing que visam alavancar as vendas do objeto de 

estudo com a retomada da economia. Em conclusão, o algoritmo retornou 466 regras 

de associação que foram classificadas de acordo com o ticket médio esperado da 

regra e com base nos seus níveis de frequência (suporte) e probabilidade (confiança), 

a partir de uma analogia feita à matriz BCG, recomendando estratégias de aplicação 

dos resultados encontrados, como promoções e formas de divulgação, além de 

apresentar o conhecimento adquirido em um painel gerencial que auxiliará na tomada 

de decisão do sócio da empresa. 

Palavras-chave: Algoritmo Apriori. Matriz BCG. Mineração de Dados. Regras de 

Associação.  



  

Abstract 

The year 2020 was marked by the economic and humanitarian crisis caused by Covid-

19. As a result, small and medium-sized companies, especially those that were only in 

physical locations, suffered negative impacts on their sales and, consequently, on their 

sales. Thus, the present study seeks to analyze the transaction history of a Fitness 

and beach fashion store to identify rules of association with the use of the Apriori 

algorithm, through the application of data mining. In addition, it aims to propose, based 

on the analyzes generated, new Marketing strategies that will leverage the sales of the 

object of study with the resumption of the economy. In conclusion, the algorithm 

returned 466 association rules that were classified according to the average expected 

ticket of the rule and based on their frequency (support) and probability (confidence) 

levels, based on an analogy made to the BCG matrix, recommending strategies for 

applying the results found, such as promotions and forms of dissemination, in addition 

to presenting the knowledge acquired in a management panel that will assist in the 

decision-making process of the company's partner. 

Keywords: Apriori algorithm. BCG Matrix. Data Mining. Association Rules.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O ano de 2020 foi marcado por uma das maiores crises humanitárias já 

existentes. Segundo o Banco Asiático de Desenvolvimento, o custo da pandemia pode 

chegar a US$ 8,8 trilhões, ou quase 10% do PIB global, dependendo da evolução do 

surto e do alcance das respostas dos governos (BLOOMBERG, 2020). A pandemia 

causada pela Covid-19, além de ter sido responsável por tirar a vida de milhões de 

pessoas em todo o mundo, também proporcionou uma profunda crise econômica e 

social no Brasil.  

Um grupo em particular de empresas foi especialmente impactado e é objeto 

central de estudo nesse texto, que são as pequenas e médias empresas (PMEs), 

principalmente aquelas que possuíam seu negócio central dependendo 

exclusivamente da venda em lojas físicas e que utilizavam a experiência adquirida 

com o tempo como principal fator para tomada de decisões. Segundo reportagem, 

PEGN (2020), 77% das PMEs do Brasil já sofreram impacto negativo com a pandemia. 

Como reação, 3 em cada 4 cortaram gastos administrativos e na infraestrutura. Já 4 

em cada 10 demitiram funcionários.  

Um dos movimentos inéditos gerados pela Covid-19 foi a enorme e rápida 

migração dos consumidores para o comércio online, o que fez com que as empresas 

precisassem se digitalizar o quanto antes para atender aos novos anseios da 

população e ter um diferencial competitivo frente aos seus concorrentes. Um dado que 

comprova tal argumento é a expansão do comércio eletrônico (e-commerce) em mais 

de 40% até agosto deste ano (FOLHA DE SÃO PAULO, 2020), o que mostra que 

diversos empresários vêm buscando adequar o seu negócio para o meio online. 

De tal forma, a rápida digitalização das empresas brasileiras para atuar muitas 

vezes em um ambiente inédito do negócio, fez com que um setor em específico fosse 

extremamente demandado, o Marketing. Segundo Kotler e Keller (2012), as empresas 

que objetivam aumentar seus lucros precisam investir recursos e tempo relevantes na 

busca por novos clientes através do Marketing. Sendo assim, visando tal objetivo, 

muitas empresas passaram a investir em ferramentas que visam aumentar o número 

de vendas e tornar a experiência do cliente mais eficiente. 

Dado o ambiente propício descrito anteriormente, um tópico específico se torna 

relevante para esta discussão e uma ótima oportunidade para as empresas buscarem 
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a aplicação, visando o aumento das vendas frente à crise econômica atual. Tal 

instrumento é constantemente relacionado a campanhas de Marketing e é conhecido 

no ambiente acadêmico e profissional como Regras de Associação de produtos ou 

serviços, comumente utilizada para recomendar um ou mais produtos quando outro 

está sendo comprado (HAN, KEMBER, PEI 2012). 

Um dos algoritmos mais comuns utilizado para mineração e obtenção de regras 

de associação é o Apriori. Ele emprega uma abordagem iterativa que gera tais regras 

com base em um histórico de transações, indicando índices de suporte e confiança 

dos resultados (SINGH, RAM, SODHI, 2013). 

É nesse contexto econômico-mundial que se insere esse trabalho e tal fato é 

fundamental para compreender as motivações do objeto de estudo e suas 

consequências. Sendo assim, tendo em vista a profunda crise sendo vivenciada, é 

possível se observar diversos comportamentos sociais e oportunidades econômicas 

nunca antes vistas que surgem a despeito dos impactos causados pela pandemia. 

Em suma, o seguinte estudo busca utilizar das técnicas acima descritas 

(algoritmo Apriori) para analisar possíveis oportunidades de melhoria no processo de 

venda de uma pequena loja de moda Fitness e Praia localizada em um bairro da Zona 

Sul da cidade do Rio de Janeiro. Desta forma, com o avanço das tecnologias 

baseadas em dados e da migração dos consumidores para o meio online conforme 

descrito acima, também será proposto a adoção de estratégias que visarão aumentar 

as vendas do negócio e poderão auxiliar no processo de digitalização da loja 

posteriormente. 

 

1.2. FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

A empresa estudada atua no ramo de moda Fitness e Praia existe no mercado 

há aproximadamente 15 anos e possui uma loja localizada na cidade do Rio de 

Janeiro. Ao longo de sua história, registrou em média 7.390 produtos vendidos 

anualmente, 3.442 transações (compras de clientes) realizadas e um faturamento 

médio anual de cerca de 740 mil reais. 

Atualmente, a estrutura do negócio é composta pelo sócio-fundador, por um 

gerente de vendas e mais 2 vendedores. A gestão da empresa é feita exclusivamente 

pelo dono da empresa e baseada, prioritariamente, na sensibilidade e experiência do 

mesmo. Sendo assim, não realiza análises de dados e vendas ou possui qualquer tipo 

de planejamento estratégico definido. 
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A crise causada pela Covid-19 causou um impacto negativo em 78% do 

faturamento, ou seja, realizou apenas 22% do que estava previsto para ser faturado 

nos meses de março, abril e junho de 2020, tendo em vista a inviabilidade de se ter 

receita proveniente da loja física, pois esta ficou fechada no período. Nesse contexto, 

foram realizados esforços para iniciar as vendas de forma online, por meio das redes 

sociais previamente existentes e a partir da criação de uma loja virtual (e-commerce). 

Tendo em vista a situação atual descrita, fora identificado uma oportunidade de 

realizar uma análise na base de vendas e transações dos últimos anos com o intuito 

de tirar insights relevantes para as estratégias de venda do negócio, por meio da 

utilização do algoritmo Apriori. 

 

1.3. OBJETIVO DA PESQUISA 

O presente estudo tem como objetivo analisar o histórico de transações da 

empresa previamente descrita, utilizando o algoritmo Apriori (AGRAWAL et al, 1994), 

que sugere regras de associação entre os produtos da mesma. A fim de identificar a 

maneira mais eficiente de como utilizar tais regras, é feita uma aplicação análoga à 

matriz BCG, conforme proposto por Wilson Carugatti (CARUGATTI, 2020), e, com 

isso, analisar estrategicamente os resultados pensando em seus possíveis 

desdobramentos. 

Para se atingir o propósito maior da pesquisa, foram propostos os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Gerar uma base de dados com o histórico das transações da empresa; 

b) Transformar os dados para o formato específico de entrada para a aplicação 

do Apriori; 

c) Construir regras de associação; 

d) Analisar os resultados sob a ótica estratégica; 

e) Propor ações estratégicas com base nos resultados. 

 

1.4. QUESTÕES DA PESQUISA 

Este estudo embasa-se nas seguintes questões de pesquisa: 

a) Quais são os produtos com a maior probabilidade de serem adquiridos 

como uma recomendação de compra, a partir da escolha de um produto inicial? 
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b) Quais são as oportunidades de se melhorar o processo de vendas com 

a utilização do algoritmo Apriori para identificação de regras de associação? 

 

1.5. RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

Esta pesquisa investiga os possíveis comportamentos dos consumidores em 

uma pequena empresa de comércio e, desta forma, torna-se possível transpassar o 

estudo apenas teórico, para de fato implementar em campo o objeto de estudo em 

questão com resultados práticos e palpáveis no futuro.  

Além disso, a depender dos resultados do estudo, será viável pensar em uma 

aplicabilidade em escala que seja replicável em outros campos, o que poderá 

possibilitar o melhor desempenho de pequenas e médias empresas e, quem sabe, 

contribuir para democratização da atuação da ciência de dados, que hoje parece estar 

tão distante daqueles que não possuem formação nessa área. 

 

1.6. DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Para a realização dessa pesquisa foram definidas previamente as seguintes 

delimitações: 

a) A utilização de uma base privada com todas as transações feitas entre 

15/08/2015 e 27/06/2020, dado que a empresa existe desde 2008 (podendo o 

comportamento ao longo do tempo não analisado possuir alguma relevância não 

considerada); 

b) A aplicação em apenas uma pequena empresa do setor de moda Fitness 

e praia; 

c) Não fora considerado na análise a sazonalidade de vendas existente no 

negócio, podendo ser objeto de estudo futuro; 

d) Os produtos foram agrupados em categoria para simplificar a análise e 

poderá ser objeto de um segundo estudo aplicar o algoritmo na base dos produtos de 

forma individualizada. 

 

1.7. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo está dividido em 5 capítulos: 

O capítulo 1 aborda o contexto da pesquisa através da introdução sobre o 

panorama atual da economia brasileira e mundial frente a escalada da Covid-19 e os 

movimentos e oportunidades de mercado que se deram a partir de tal situação, como 
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a utilização das regras de associação para melhoria do processo de vendas de 

pequenas empresas. É exposta a situação-problema, bem como a questão de 

pesquisa e os objetivos a serem alcançados. Apresenta-se também a relevância do 

estudo para o mercado e para o meio acadêmico, suas delimitações e estrutura. 

O capítulo 2 apresenta a revisão da literatura sobre os temas tratados na tese, 

ofertando ao leitor a percepção teórica dos assuntos abordados, e facilitando assim 

melhor entendimento desta. A revisão é dividida em conceitos sobre mineração de 

dados, regras de associação, conjuntos de itens frequentes e algoritmo Apriori. 

O capítulo 3 aborda a metodologia utilizada na pesquisa, descrevendo o tipo 

aplicado e os métodos para alcançar os objetivos propostos. 

O capítulo 4 apresenta o estudo de caso do trabalho, o qual se inicia com a 

contextualização da empresa onde foi realizada a pesquisa, seguida da aplicação do 

método estudado e das ferramentas de plano de ação em busca da aplicação e 

acompanhamento das melhorias identificadas.  

O capítulo 5 retrata a conclusão da pesquisa, avaliando se os objetivos iniciais 

convergem com os resultados obtidos. É realizada uma avaliação global do trabalho, 

respondendo à questão de pesquisa proposta previamente. Por fim, são apresentadas 

sugestões de novos estudos relacionados ao tema tratado. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

No presente capítulo serão explorados os temas relacionados e envolvidos no 

principal assunto do estudo com o objetivo de fornecer fundamento teórico para 

auxiliar os leitores a compreender temática e o andamento da análise, assim como as 

conclusões do mesmo. Sendo assim, serão abordados os tópicos: mineração de 

dados, conjunto de regras frequentes e regras de associação, algoritmo Apriori, Matriz 

BCG e a analogia entre regras de associação e a matriz BCG. 

 

2.1. MINERAÇÃO DE DADOS 

O termo “Data Mining”, segundo Han (2012), ao ser entendido como uma área 

multidisciplinar, pode ser definido de diversas maneiras. Por esse motivo, utilizaremos 

as definições explicitadas por Han e Kamber (2012) em suas pesquisas. 

Ao fazermos uma analogia com o processo de mineração de ouro, podemos 

entender de forma mais didática o termo em questão. Nesse processo, se busca 

extrair algo valioso (ouro) de uma fonte não valiosa (terra, rocha, areia e outros). 

Sendo assim, para o autor, o termo “Data Mining” poderia ser conhecido como 

“mineração de conhecimento”, pois se busca extrair conhecimento de uma quantidade 

de dados aparentemente sem valor. 

De acordo com Han e Kamber (2012), esse processo pode ser dividido em uma 

sequência de 7 passos:  

1. Limpeza dos dados: remoção de ruídos e inconsistências; 

2. Integração dos dados: combinação de diferentes fontes de dados;  

3. Seleção dos dados: onde informações relevantes para a análise são 

selecionadas do banco de dados; 

4. Transformação dos dados: transformação e consolidação dos dados 

para o formato ideal para a mineração;  

5. Mineração dos dados: etapa onde métodos inteligentes são aplicados 

para extrair padrões; 

6. Avaliação de padrões: identificação dos padrões relevantes para se 

atingir o objetivo fim da análise com base nas medidas de interesse;  

7. Apresentação do conhecimento: onde técnicas de visualização e 

apresentação de conhecimento são usadas para apresentar o 

conhecimento minerado aos usuários. 
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Por fim, adotaremos a seguinte definição, dada por Han e Kamber (2012): 

“mineração de dados é o processo de descoberta de padrões interessantes e 

conhecimento a partir de grandes quantidades de dados”. 

 

2.2. CONJUNTOS DE ITENS FREQUENTES E REGRAS DE ASSOCIAÇÃO 

Normalmente, quando itens aparecem constantemente juntos em uma 

transação de conjunto de dados, damos a esses a definição de “conjunto de itens 

frequentes”, ou itemset (Han e Kember, 2012). Por exemplo, os produtos pão e café 

em uma padaria são frequentemente adquiridos em conjunto. Além disso, a mineração 

de dados constantemente revela, ao analisar tais conjuntos, associações e 

correlações que podem ser interessantes. 

A partir de um conjunto de itens, é possível determinar algumas regras de 

associação. Vejamos o seguinte exemplo, o gerente de um mercado deseja entender 

quais mercadorias são compradas frequentemente juntas e descobre o seguinte 

padrão:  

compra(X, “café”) ⇒ compra(X, “açúcar”) [suporte = 1%,confiança = 40%], 

onde X é uma variável que representa o cliente. A confiança de 40% significa 

que se o cliente comprar açúcar, existe uma chance de 40% dele comprar café 

também. E um suporte de 1% indica que 1% das transações existentes nessa loja 

foram compostas por esse conjunto de itens (café e açúcar). 

O suporte “supp(X)” de um conjunto de itens X é definido como a proporção de 

transações no conjunto de dados que contêm o conjunto de itens (Hahsler, 2005). A 

confiança de uma regra é definida como: 

 

𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑋 ⇒ 𝑌) = 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋 ∪ 𝑌)/𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋) (Hahsler, 2005) [1] 

 

Normalmente, é utilizado um corte nas associações que não atendem a um 

mínimo previamente definido de valores de suporte e confiança. 

 

2.3. ALGORITMO APRIORI 

Um dos algoritmos existentes no campo de estudos da Mineração de Regras 

de Associação é o algoritmo Apriori, mais conhecido pela facilidade de compreensão 

do processo de obtenção das regras e de entendimento dos resultados em si. 
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De acordo com Agrawal e Srikant (1994), os problemas relacionados a regras 

de associação podem ser divididos em 2 etapas. A primeira, consiste em determinar 

o mínimo desejado de suporte para os itens de um conjunto e remover os produtos 

abaixo dessa faixa, ou seja, um itemset que apareça menos do que um percentual 

previamente definido nas transações de uma base de dados. Enquanto que a segunda 

etapa consiste em utilizar esses itemsets grandes para conseguir criar regras de 

associação. 

Sendo assim, algoritmos comuns primeiramente contabilizarão o suporte de 

itens que aparecem individualmente e, caso seja menor do que o suporte mínimo, irão 

retirá-los e iniciarão a próxima passagem. Ou seja, cada passagem subsequente 

começa com um conjunto inicial de itens encontrado na busca anterior. Desta forma, 

é possível criar um conjunto de sementes que será utilizado para identificar novos 

itemsets que atenderão ao suporte mínimo definido. Esse processo continua até que 

nenhum novo conjunto de itens grandes seja encontrado (Agrawal e Srikant, 1994). 

O primeiro passo do algoritmo Apriori, neste sentido, é contra intuitivo e 

determina que se um item ou conjunto de itens é infrequente, todos os seus subitens 

consequentes são infrequentes também. Por exemplo, se o conjunto {ABC} é um 

conjunto frequente, então os itens {AB}, {AC}, {BC}, {A}, {B} e {C} são todos frequentes 

também. (Zhao, 2009). No entanto caso um conjunto {ABC} seja infrequente, não 

necessariamente significa que seus subconjuntos são infrequentes. Por fim, caso um 

item {A} seja infrequente, todos seus conjuntos consequentes também serão ({AB}, 

{AC} e {ABC}) 

O segundo passo do algoritmo determinará as regras de associação existentes 

no conjunto de dados determinados pelo primeiro passo e utilizará o pseudocódigo 

apresentado na Figura 2.1. (Alves, 2007) 



21 
  

 

Figura 2.1- APRIORI – Descoberta de itens frequentes. Fonte: Alves (2007) 

No primeiro passo do algoritmo (linha 1) é feito a contagem de ocorrências na 

base de dados dos itens para a determinação dos conjuntos frequentes de tamanho 

1. Em seguida, para que não seja identificado nenhum conjunto frequente novo, 

diversas iterações são realizadas (linhas 3-11).  

As próximas repetições são divididas em duas partes. Na linha 5, os conjuntos 

frequentes de tamanho K-1 (FK-1) são usados para gerar o conjunto de candidatos 

(CK) de tamanho K, onde K corresponde à iteração atual. Nas linhas 6 a 9, a base de 

dados é percorrida e é contado o suporte dos candidatos em CK. Nessa contagem de 

suporte os candidatos em CK que estão presentes em uma certa transação são 

determinados.  

Concluída a leitura de todas as transações, os conjuntos candidatos de CK que 

possuem suporte maior ou igual ao suporte mínimo são inseridos no conjunto de itens 

frequentes (Fk) de tamanho k (linha 10). Na linha 12, o algoritmo determina o conjunto 

de itens frequentes resultados da união de todos os conjuntos FK. 

Para exemplificar o algoritmo Apriori será utilizada a Tabela 2.1 com um 

conjunto de transações e produtos e 20% será considerado como suporte mínimo. 

Sendo assim, a primeira etapa a partir desses dados será criar o primeiro conjunto de 

itemsets que chamaremos de L[1] e seus respectivos suportes como é mostrado na 
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Tabela 2.2. A metodologia apresentada no exemplo a seguir foi inspirada por Carugatti 

(2020). 

A próxima etapa é a de escanear a tabela e eliminar os conjuntos de itens com 

menos de 20%. Como todos tem mais de 20%, nenhum deles é eliminado. Na 

passagem subsequente é criado L[2] a partir das combinações entre os conjuntos de 

itens da tabela anterior L[2 - 1], como mostra a Tabela 2.3. Na etapa de escaneamento 

dessa vez serão removidos {Computador, Mouse} e {Fone, Mouse}, pois tem um 

suporte de 0%. Serão gerados novos candidatos para L[3] que estarão representados 

na Tabela 2.4. Os conjuntos {Fone, Tablet, Mouse} e {Computador, Fone, Mouse} não 

estarão presentes na Tabela 2.4, pois foram removidos na etapa de poda da geração 

de candidatos por L[3-1] tendo em vista que os subconjuntos {Computador, Mouse} e 

{Fone, Mouse} possuem suporte menor do que 20%. A Tabela 2.4 será considerada 

final, pois a próxima passagem ocasionará em uma tabela vazia já que não existe 

nenhuma transação contendo todos os produtos. 

Em suma, as duas definições mais importantes que se faz necessário reforçar 

são: 

- Suporte: percentual de registros em que aparecem juntos X,Y sobre o total de 

registros; 

- Confiança: percentual de Transações que X,Y estão juntos sobre o total de 

transações que possuem o item X. 

 

 Computador Tablet Fone Mouse 

Transação 1 1 1 1 0 

Transação 2 0 1 1 0 

Transação 3 0 1 0 1 

Transação 4 1 0 1 0 

Transação 5 1 1 0 0 

Tabela 2.1 - Transações para exemplificar o algoritmo Apriori. 
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Itemset Suporte 

{Computador} 60% 

{Tablet} 80% 

{Fone} 60% 

{Mouse} 20% 

Tabela 2.2 - Itemsets L[1] do exemplo. 

 

Itemset Suporte 

{Computador, Tablet} 40% 

{Computador, Fone} 40% 

{Computador, Mouse} 0% 

{Tablet, Fone} 40% 

{Tablet, Mouse} 20% 

{Fone, Mouse} 0% 

Tabela 2.3 – Itemsets L[2] do exemplo. 

 

Itemset Suporte 

{Computador, Tablet, Fone} 20% 

Tabela 2.4 – Itemsets L[3] do exemplo. 

2.4.  MATRIZ BCG 

Uma das formas de administrar o portfólio de produtos de uma empresa, 

segundo Kotler & Keller (2012), é através da matriz BCG, também conhecida como 

Matriz Crescimento-Participação, desenvolvida por Bruce Henderson, consultor do 

Boston Consulting Group (BCG), em 1970. Com base nela, pode-se fazer uma melhor 

distribuição dos recursos das empresas e decidir de forma mais eficiente onde investi-

los. 

O eixo vertical da matriz representa a taxa de crescimento do mercado de um 

produto enquanto o eixo horizontal corresponde ao percentual de participação deste 

no portfólio da empresa. Com esses dois indicadores são gerados quatro quadrantes 

que demonstram a posição dos produtos da empresa com as seguintes 

características, de acordo com Reeves (2014): 
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 Crescimento baixo e Participação alta: as empresas devem tirar proveito 

desse fluxo de caixa e utilizar o dinheiro para reinvestir. Possuem a 

nomenclatura “vaca leitera” 

 Crescimento alto e Participação alta: empresas devem investir 

fortemente nesses produtos que são considerados “estrelas”, pois 

possuem alto potencial. 

 Crescimento alto e Participação baixa: são “pontos de interrogação”, ou 

seja, empresas precisam decidir se investem ou descartam o produto, 

com base na perspectiva que se tornem produtos “estrelas”. 

 Crescimento baixo e Participação baixa: empresas devem encerrar, 

desinvestir ou reposicionar esses produtos chamados de “pets”. 

 

Figura 2.2 - Matriz BCG. Fonte: Henderson (1970) 

 

2.5. REGRAS DE ASSOCIAÇÃO E MATRIZ BCG  

Os algoritmos que geram regras de associação, indicam conjuntos de itens 

frequentes e apontam índices conforme Seção 2.3. No entanto, não indica as 

estratégias que podem ser aplicadas com os resultados encontrados. Por 

conseguinte, uma analogia à Matriz BCG proposta por Carugatti (2020), para 

priorização das regras geradas foi utilizada. 

Nesta analogia, as regras encontradas são divididas nos quadrantes da Matriz 

BCG, onde os eixos são o suporte médio e a confiança média. Desta forma, o suporte 

seria análogo a participação de mercado, tendo em vista que mostra a frequência do 

itemset dentro das vendas, e a confiança poderia ser comparada ao eixo de 
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crescimento, pois, de certa forma, mostra a probabilidade de venda de itemsets e isso 

poderia representar o potencial de crescimento. 

Além disso, os quadrantes direcionarão às estratégias a serem adotadas, 

como: 

 Regras “estrelas”: são as regras que possuem suporte e confiança acima 

da média e que devem ser consideradas como boas oportunidades de 

investimento. Pensando em uma promoção, poderão ser testadas em 

novas campanhas de Marketing para torna-las mais efetivas. 

 Regras “vacas leiteiras”: possuem suporte acima da média, mas 

confiança abaixo. Ou seja, possuem relativa frequência de vendas, 

porém não apresentam oportunidade de crescimento, tendo em vista sua 

baixa probabilidade de associação. Sendo assim, são regras 

relativamente comuns e que devem ser aproveitadas quando possível, 

mas não se recomenda esforços maiores frente às oportunidades 

“estrelas” e “ponto de interrogação”. Também pode-se pensar que se 

vendem sozinhos. 

 Regras “ponto de interrogação”: possuem confiança acima da média, 

mas suporte abaixo. Possuem uma probabilidade maior de serem 

associadas, no entanto não apresentam relativa participação dentre as 

regras existentes. Sendo assim, são regras que merecem atenção e 

avaliação para exploração, pois podem estar sendo pouco exploradas e 

por esse motivo ainda não possuem suporte elevado. Algumas 

estratégias de promoção poderiam ser consideradas para tais regras ou 

avaliação da localização da disposição e divulgação das peças no 

espaço físico da loja. 

 Regras “pets”: possuem pouca probabilidade de serem associadas e 

pouca participação em relação a frequência nas vendas. Sendo assim, 

são regras que não devem ser priorizadas em relação às outras. Nesse 

sentido, devem-se evitar promoções e investimento de recursos para tais 

regras, tendo em vista que essas provavelmente não trarão o retorno 

esperado e existem outras prioritárias 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Existem algumas formas de pesquisas e abordagens, de maneira que estas 

podem ser classificadas de acordo com sua natureza, abordagem, propósito e 

procedimentos efetivados para alcançar os dados e resultados (KAUARK, 2010).  

Sendo assim, podemos classificar o presente estudo do seguinte modo: 

 Pesquisa aplicada, pela sua natureza (objetiva gerar conhecimentos 

para aplicação prática); 

 Quantitativa, pela sua abordagem (lida com fatos); 

 Exploratória ou descritiva, pelo seu propósito; 

 Pesquisa-ação, segundo seus procedimentos (quando concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo. 

Portanto, busca a solução de problemas específicos de interesses locais 

(aplicada), através de números, dados estatísticos e modelos matemáticos 

(quantitativa), objetivando maior familiaridade com o problema (exploratória), por meio 

de uma Pesquisa-ação que se caracteriza pela participação cooperativa dos 

participantes e pesquisadores. 

Conforme já comentando anteriormente, este trabalho propõe a análise de 

associações entre transações de compra em uma loja de moda Fitness e praia através 

da aplicação do algoritmo Apriori. Para tal, inicialmente foi feita uma exploração dos 

dados da loja para que enriqueçam os resultados (informações de faturamento, 

vendas e outros) e foi utilizado como metodologia uma adaptação dos 7 passos 

apresentados na Seção 2.2, sendo eles: seleção dos dados, transformação dos 

dados, mineração dos dados, avaliação de padrões e apresentação do conhecimento. 

Por fins práticos, o primeiro e segundo passos (limpeza dos dados e integração 

dos dados) não serão contemplados, pois apenas as etapas de 3 a 7 foram realizadas 

conforme ilustra o fluxograma da Figura 3.1. Por fim, nessas etapas utilizaremos o 

algoritmo Apriori para gerar e analisar regras de associação a partir do histórico de 

transações de agosto de 2015 até julho de 2020 do objeto de estudo em questão. 
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Figura 3.1 - Fluxograma do Processo. Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.1. SELEÇÃO DOS DADOS 

A etapa de seleção dos dados consistiu no levantamento da base de vendas 

da loja de agosto de 2015 até julho de 2020 e na definição de quais dados seriam 

relevantes para a mineração de dados, sendo estes a categoria de produto, valor de 

venda e código da transação. De tal forma, foi feita uma primeira análise da base para 

identificar e definir as transformações que seriam necessárias. Por exemplo, as 

informações de tipo do produto estavam contidas dentro da informação de descrição 

do produto, não sendo possível utilizar essa informação sem uma tratativa da base 

em questão. 

 

 

3.2. TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS  

Nesta etapa foram feitas as transformações necessárias na base de dados para 

que esta estivesse adequada para a realização do processo de mineração e aplicação 

do algoritmo Apriori. Desta forma, são feitas as seguintes alterações que serão 

detalhadas nos próximos capítulos: 

1) Conversão das informações unificadas de descrição do produto (ex: “FUSO 

LIVE PRETO M”) para informações de categoria do produto (ex: “FUSO”), 

marca do produto (ex: “LIVE”), cor do produto (ex: “PRETO”) e tamanho do 

produto (ex: “M”); 

2) Criação de uma base de associação a partir das informações de “código da 

transação” e “categoria do produto” que será utilizada como base de entrada 

para executar o algoritmo. 

 

 

1- Seleção dos 
dados

2-
Transformação 

dos dados 

3- Mineração 
dos dados

4- Avaliação de 
padrões 

5-
Apresentação 

do 
conhecimento
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3.3. MINERAÇÃO DOS DADOS E OBTENÇÃO DAS REGRAS DE 

ASSOCIAÇÃO 

Na etapa de mineração dos dados será aplicado o algoritmo Apriori em cima 

da base de associação definida na etapa anterior e utilizando um valor mínimo de 

suporte (ou seja, proporção dos conjuntos na base) de 0,1%, com o objetivo de 

maximizar a quantidade de regras de associação a serem geradas. O código utilizado 

foi em linguagem Python e encontra-se disponível online em repositório (PEREIRA, 

V., 2018). 

 

3.4. AVALIAÇÃO DAS REGRAS DE ASSOCIAÇÃO 

Na etapa de avaliação de regras de associação geradas, serão identificadas as 

regras de associação relevantes para se atingir o objetivo fim da análise, com base 

nas medidas de interesse descritas a seguir. Sendo assim, primeiramente tomou-se 

como medida de interesse o faturamento médio das regras detectadas, ou seja, foi 

feita uma comparação de ticket das regras como primeira análise. Além disso, as 

regras encontradas são posteriormente divididas em quadrantes, sendo os eixos o 

suporte médio e a confiança média. Por último, é feita uma analogia a Matriz BCG 

como ferramenta para se fazer uma análise estratégica dos resultados obtidos, 

seguindo metodologia proposta por Carugatti (2020). 

 

3.5. APRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Por fim, este estudo constrói um painel gerencial utilizando a ferramenta Excel 

MS da empresa Microsoft, de forma que seja possível visualizar de forma clara os 

resultados encontrados através de gráficos, tabelas e outros. Além disso, a plataforma 

também servirá para que futuramente os tomadores de decisão da loja passem a 

utilizar as informações de dados de vendas para os anos subsequentes para alimentar 

a base de dados e, assim, continuem tomando decisões mais embasadas e 

melhorando seus resultados de forma contínua. 
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4. ESTUDO DE CASO 

Na etapa em questão, é apresentado o processo de desenvolvimento e 

aplicação da metodologia, com base nas transações da empresa de moda Fitness e 

praia previamente citada ocorridas entre agosto de 2015 e julho de 2020. 

Neste momento, se faz necessário detalhar de forma mais exploratória as 

informações específicas do negócio estudado. Desta forma, foram analisados os 

seguintes tópicos: 

a) Perfil da loja 

a. A base contém 36.033 linhas das quais 7.654 representam produtos 

distintos que podem ser divididos em 109 categorias diferentes; 

b. Foram realizadas 16479 transações no período; 

c. O número médio de produtos por transação foi de 2,2 produtos e a 

mediana foi de 2,0 produtos; 

d. Foram realizadas em média aproximadamente 289 transações por 

mês; 

e. A quantidade máxima de produtos vendidos em uma única transação 

foi de 31 produtos, enquanto que a quantidade de transações com 

apenas um produto foram 6.520. A Figura 4.1 mostra o gráfico de 

quantidade de transações com sua respectiva quantidade de 

produtos na cesta. 

 

 

 Figura 4.1 – Gráfico de contagens de transações com 1 ou mais itens. 

 

b) Faturamento e Ticket Médio 

a. O faturamento médio mensal no período de 2016 a 2019 foi de R$ 

61.772,76; 
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b. O Ticket médio foi de R$214,10 por transação e, deste modo, o valor 

médio por produto foi de R$97,44; 

c. A Figura 4.2 representa o faturamento da loja a partir de 2016 e a 

partir dela é possível observar de forma clara os impactos da 

pandemia nos resultados financeiros e, assim, sustentando o 

argumento das vantagens de se adotar novas estratégias de 

Marketing. Conforme citado na Seção 1.3, houve um impacto 

negativo de 78% do faturamento previsto para março de 2020 devido 

à crise. 

 

 

Figura 4.2 – Gráfico de linha do faturamento da empresa por mês e por ano. 

c) Faturamento por categoria 

a. Conforme citado anteriormente, existem 109 categorias de produtos, 

das quais 16 (~15%) representam 80% do faturamento do período. A 

Tabela 4.1 mostra os 16 itens e seus respectivos faturamentos. É 

esperado que essas categorias estejam presentes nas regras de 

associação dado suas relevâncias nas vendas. 
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Ranking Categoria  Faturamento  

1 SUT  R$       456.398,80  

2 BIQ  R$       447.803,97  

3 MAIO  R$       409.618,10  

4 LEG  R$       354.667,00  

5 REG  R$       221.916,00  

6 TOP  R$       197.299,50  

7 FUSO  R$       137.504,90  

8 SH  R$         89.592,40  

9 VEST  R$         85.100,30  

10 T-SHIRT  R$         85.038,10  

11 CALCA  R$         68.278,00  

12 CORS  R$         66.055,00  

13 BLUSA  R$         59.800,30  

14 BERM  R$         53.938,00  

15 NECES  R$         41.609,80  

16 CANGA  R$         39.529,10  

Tabela 4.1 – As 16 categorias de produtos com maiores faturamentos representam aproximadamente 
80% do faturamento da loja. 

 

4.1. SELEÇÃO DOS DADOS 

A base de dados utilizada para a análise foi gerada a partir do sistema de 

vendas da loja que continha informações a partir de agosto de 2015. Sendo assim, foi 

exportado um arquivo em MS Excel que apresentava dados diários das vendas até os 

dias atuais. No entanto, as informações trazidas pela base inicial não estavam ideais 

para consumo dos dados e para prepará-las para a transformação foi necessário 

cumprir com algumas seleções iniciais. 

A base primária estava disponibilizada conforme a Figura 4.3, onde as linhas 

representavam um item de uma venda e as colunas se dividiam da seguinte forma:  

a) Documento: contém o código da transação, ou seja, quando a linha X 

possui o valor Y na coluna “Documento” e a linha X+1 também possui o 

valor Y, significa que aqueles itens foram vendidos juntos na mesma 

venda; 

b) Código: contém valores de código de um item; 

c) Descricao: contém a descrição do produto tendo como nomenclatura o 

padrão concatenado: categoria, marca, cor e tamanho; 

d) Qtd: contém o valor da quantidade de itens iguais foram comprados em 

uma compra; 

e) Unit: contém o valor unitário em real do item vendido; 
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f) Valor Bruto: contém o valor unitário em real do item vendido vezes a 

quantidade; 

g) Líquido: contém o valor da venda após aplicação de desconto. Caso 

não haja desconto, o valor será o igual ao Valor Bruto. 

 

 

Figura 4.3 – Base bruta de vendas Fit e Cia. 

Para facilitação da compreensão, utilizemos como exemplo o “Documento” de 

valor “P30100767”. Desta forma, pode-se verificar que o mesmo está contido em duas 

linhas cujas descrições são “VISERA FIT PROTECAO BCO U” (R$ 49,90) e “SUT AS 

DRAPEADO PTO M” (R$ 69,90). Isso significa que em uma transação os dois 

produtos foram vendidos e o valor dessa compra foi de R$119,80. Além disso, ao 

analisarmos o produto “VISERA FIT PROTECAO BCO U” conseguimos extrair dele 

algumas informações: 

a) Categoria: VISERA 

b) Marca: FIT 

c) Cor: BCO = branco 

d) Tamanho: U = único 
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Após compreensão das informações contidas nas colunas da base de dados, 

com a finalidade de tornar a análise que se seguiria mais leve e otimizada, as colunas 

de Código, Quantidade, Valor Bruto e Líquido foram desconsideradas, tendo em vista 

que o valor unitário bruto seria o escolhido a ser perseguido, pois nos mostra o valor 

real de uma unidade de produto. 

 

4.2. TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS  

A etapa de transformação dos dados foi feita em duas etapas principais: 

 

4.2.1. TRANSFORMAÇÃO DA BASE INICIAL 

A base extraída do sistema da loja foi gerada com uma disponibilização dos 

dados de uma forma que não seria possível minerar os mesmos, pois as informações 

relevantes para as análises estavam contidas dentro das descrições do produto e as 

informações de vendas estavam quebradas por dia de venda, conforme Figura 4.3. 

Desta forma, o primeiro passo foi consolidar as informações que estavam 

divididas por dia de venda em uma base única criando a coluna “Data” que indicaria a 

data em que fora realizada a venda. 

Após isso, foi identificado um padrão de nomenclatura das informações 

contidas na coluna “Descricao” que foi utilizado para conversão da mesma em outras 

colunas. Por exemplo, o produto “FUSO LIVE PRETO M” foi convertido para colunas 

de “Categoria do Produto”, no caso “FUSO”, “Marca do Produto”, no caso “LIVE”, “Cor 

do Produto”, no caso “PRETO”, e “Tamanho do Produto”, no caso “M”. 

De tal modo, chegou-se a uma base que continha as seguintes características: 

a) 7 colunas: 

a. Documento (conforme definição no item 4.1); 

b. Código (conforme definição no item 4.1); 

c. Descricao (conforme definição no item 4.1); 

d. Categoria: contém a categoria do produto e existem 109 valores 

distintos possíveis (ex: biquíni, sutiã, saída de praia e outros); 

e. Qtd; 

f. Unit; 

g. Data: contém a data de realização da transação. 
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b) 36.033 linhas, ou seja, produtos vendidos entre 15/08/2015 e 

27/06/2020, com uma média de 20 produtos vendidos por dia 

(considerando finais de semana); 

c) 16.479 transações, ou seja, aproximadamente 9 vendas feitas por dia; 

a. Produtos diferentes foram vendidos; 

d) 109 categorias diferentes de produtos foram identificadas. 

 

 

4.2.2. TRANSFORMAÇÃO DA BASE CONSOLIDADA 

A partir da consolidação da base, outra base de associação fora criada, através 

das informações de “código da transação” e “categoria de produto”, que será utilizada 

como referência de entrada para executar o algoritmo Apriori. 

Para a transformação, foram seguidos os seguintes passos em MS Excel: 

1. Criação de uma tabela dinâmica da base inicial; 

2. Aplicação do atributo “Documento” na área de “Linhas” da tabela 

dinâmica; 

3. Aplicação do atributo “Categoria” na área de “Colunas” da tabela 

dinâmica; 

4. Aplicação do atributo “Categoria” na área de “Valores” da tabela 

dinâmica, conforme Figura 4.4; 

 

 

Figura 4.4 – Tabela dinâmica gerada a partir da base inicial. 

 



35 
  

5. Transformação dos valores de interseção da tabela dinâmica maiores 

que 1, para o valor final 1. 

A Tabela 4.2 representa a formatação e disponibilização final dos dados, onde 

o valor 1 dentro da matriz indica que dentro da transação “P301007052” houve um ou 

mais produtos da categoria “BIQ” (biquíni) vendido, enquanto que na transação 

“F310062019” não houve nenhum produto da categoria “MAIO” ou “BIQ” sendo 

vendidos. 

 

Transação\Categoria MAIO BIQ 

F310062019 0 0 

P301007057 0 1 
Tabela 4.2 – Amostra da base de insumo para aplicação da mineração de dados gerada. 

Por fim, a base com os valores em zeros e uns foi utilizada para aplicação do 

código que gerará as regras de associação a partir do algoritmo Apriori. 

 

4.3. MINERAÇÃO DOS DADOS E OBTENÇÃO DAS REGRAS DE 

ASSOCIAÇÃO 

Na etapa de mineração dos dados, fora utilizada a base de zeros e uns de 

“categoria dos produtos” x “código de transação” para aplicação do código de 

associação de regras disponível em repositório online na linguagem Python (Pereira, 

V., 2018). 

As informações utilizadas pelo código como parâmetros foram o dataframe 

(base de dados) e o suporte mínimo de 0,1%, valor definido a partir de testes 

realizados até que se retornassem um conjunto com quantidades de itemsets entre 

500 e 400, valores considerados razoáveis para as análises. De tal modo, a função 

identificou 466 itemsets julgados frequentes, com os suportes encontrados variando 

entre 0,1% e 15,9%. 

As Tabelas 4.3 e 4.4 representam uma amostra com os 10 maiores e menores 

valores de suporte encontrados, respectivamente. A coluna “antecedentes” mostra o 

primeiro itemset de um conjunto de itemsets de categoria de produto e a coluna 

“consequente” mostra os itens associados ao antecedente em questão. Ou seja, como 

exemplo, a primeira linha da Tabela 4.3 mostra que a categoria “SUT” junto a categoria 

“BIQ” estão associadas em 15,85% de todas as transações da loja. 
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antecedentes consequentes support 

({'SUT'}) ({'BIQ'}) 15,85% 

({'TOP'}) ({'REG'}) 1,77% 

({'REG'}) ({'LEG'}) 1,77% 

({'TOP'}) ({'LEG'}) 1,73% 

({'ELASTICO'}) ({'PIRANHA'}) 1,12% 

Tabela 4.3 – Amostra dos 5 itemsets considerados frequentes com os maiores valores de suporte. 

 

antecedentes consequentes support 

({'BIQ'}) ({'PORTA', 'SUT'}) 0,10% 

({'BIQ'}) ({'CROPPED'}) 0,10% 

({'PIRANHA'}) ({'ELASTICO', 'BIQ'}) 0,10% 

({'SUT', 'BIQ'}) ({'CROPED'}) 0,10% 

({'BLUSAO'}) ({'REG'}) 0,10% 

 

Tabela 4.4 – Amostra dos 5 itemsets considerados frequentes com os menores valores de suporte. 

Além das informações de suporte dos conjuntos identificados como frequentes, 

o código retornou outros dados que são relevantes para as próximas análises e que 

foram disponibilizadas em outras colunas, conforme Tabela 4.5. 

antecedentes consequentes 
antecedente 

suporte 

consequente 

suporte 
suporte confiança 

({'SUT'}) ({'BIQ'}) 19,1% 19,7% 15,85% 83% 

({'TOP'}) ({'REG'}) 8,7% 8,9% 1,77% 20% 

({'REG'}) ({'LEG'}) 8,9% 10,0% 1,77% 20% 

 

Tabela 4.5 – Amostra dos 5 itemsets com os maiores valores de suporte. 

 

a) Antecedente suporte: frequência do antecedente perante às transações da 

loja; 

a. Exemplo: a categoria “SUT” está associada à 19,1% das transações 

realizadas da loja, ou seja, em aproximadamente 19% das compras 

foi vendido um sutiã. 

b) Consequente suporte: frequência do consequente perante às transações da 

loja; 

a. Exemplo: a categoria “BIQ” está associada à 19,7% das transações 

realizadas da loja, ou seja, em aproximadamente 20% das compras 

foi vendido um biquini. 

c) Confiança: percentual de transações que os antecedentes e consequentes 

estão juntos sobre o total de transações que possuem o antecedente; 
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a. Exemplo: em 83% das transações onde a categoria “SUT” é um 

produto antecedente, a categoria “BIQ” está associada. 

Além disso, com o objetivo de enriquecer a análise e conseguir extrair 

informações mais valiosas na próxima etapa de avaliação de padrões, foi adicionado 

ao dataframe gerado informações financeiras dos conjuntos frequentes, conforme 

Tabela 4.6. 

anteceden

tes 

conseque

ntes 

Categoria 

1 

Categoria 

2 

Categoria 

3 

Ticket 

Médio 

Categoria 

1 

Ticket 

Médio 

Categoria 

2 

Ticket 

Médio 

Categoria 

3 

Ticket 

Médio do 

itemset 

({'SUT'}) ({'BIQ'}) SUT BIQ   R$ 121,09  
 R$     

111,59  
  - 

 R$   

232,68  

({'MAIO', 

'SUT'}) 
({'BIQ'}) MAIO BIQ SUT 

 R$     

219,90  

 R$     

111,59  

 R$     

121,09  

 R$   

452,58  

 

Tabela 4.6 – Amostra de 2 itemsets com seus respectivos tickets médios. 

 

As colunas “Categoria 1, 2 ou 3” extraem das colunas “antecedentes” e 

“consequentes” quais foram as categorias do itemset e as colunas “Ticket Médio 

Categoria 1, 2 ou 3” buscam a média do valor de venda daquela categoria dentro da 

base inicial, ou seja, é correto dizer que um biquíni custa em média 111,59 reais na 

loja em questão. 

Por fim, a coluna “Ticket Médio do itemset” contém a soma dos valores das 

colunas “Ticket Médio Categoria 1, 2 ou 3”, representando o valor médio de venda de 

um itemset considerado frequente. Por exemplo, o conjunto biquíni, sutiã e maiô teve 

valor médio de venda de R$452,58. 

Em conclusão, com a etapa de mineração realizada é possível iniciar a 

avaliação de padrões em cima das informações extraídas e preparação das bases 

concluídas. 

 

 

4.4. AVALIAÇÃO DAS REGRAS DE ASSOCIAÇÃO 

Na seção 4.3, foi citado que foram geradas 466 regras de associação. Neste 

sentido, serão descritas as análises feitas em cima das regras com o objetivo de 

indicar as regras mais estratégicas para a empresa. 

A primeira análise foi em relação ao ticket médio das associações. Para tal, foi 

estabelecido um corte a partir da média de faturamento por venda. Isso para que fosse 



38 
  

indicado apenas as regras que aumentarão a média do preço de venda da empresa. 

Ou seja, por mais que exista uma regra com o suporte (frequência de aparecimento) 

alto, o fato de o preço de venda ser menor que a média de venda de transação da 

empresa desqualificaria essa regra. 

Por exemplo, conforme a Tabela 4.7, o itemset “REG” e “LEG”, possuem um 

ticket médio de R$ 292,64 e isso é um valor maior que a média de transação da 

empresa que é de R$214,10 (vide seção 4.4.1), logo, mostra-se uma regra 

interessante para ser melhor analisada. No entanto, o itemset “PIRANHA” e 

“ELÁSTICO”, por mais que seja uma transação frequente e com uma confiança 

relativamente alta, possui um ticket médio menor que a média de transação e, por 

isso, foi uma regra desconsiderada da análise, o que faz sentido, pois são produtos 

de bancada para complemento de vendas e não são as “estrelas” da empresa. 

Antecedentes Consequentes Suporte Confiança 
Ticket médio 

do itemset 

Preço<Média 

transação? 

({'REG'}) ({'LEG'}) 1,77% 20%  R$     292,64  Dentro 

({'TOP'}) ({'LEG'}) 1,73% 20%  R$     287,95  Dentro 

({'ELASTICO'}) ({'PIRANHA'}) 1,12% 21%  R$       15,86  Fora 

 

Tabela 4.7 – Amostra de itemsets com seus respectivos tickets médios e análise de preço de venda.. 

Por fim, após a análise, 82 regras foram desconsideradas das 466 e com isso 

384 regras foram consideradas para a próxima análise análoga à matriz BCG, 

conforme metodologia construída por Carugatti (2020). No entanto, ao se analisar os 

valores de suporte e confiança, foram identificados alguns itemsets que estavam 

“poluindo” a análise por possuírem um valor muito alto de suporte, como o itemset 

(“BIQ”; “SUT”) que possui um suporte de 16%, aproximadamente, comparado a um 

suporte de 1,8% do segundo maior valor de itemset (“TOP”; “REG”). De tal maneira, 

foi feita uma análise a parte dos itemsets com os maiores suportes, conforme Tabela 

4.8: 

 

ID Antecedentes Consequentes Suporte Confiança 
Ticket médio do 

itemset 

45 ({'SUT'}) ({'BIQ'}) 15,85% 83%  R$     232,68  

179 ({'TOP'}) ({'REG'}) 1,77% 20%  R$     221,98  

154 ({'REG'}) ({'LEG'}) 1,77% 20%  R$     292,64  

157 ({'TOP'}) ({'LEG'}) 1,73% 20%  R$     287,95  

 

 Tabela 4.8 – Amostra de itemsets com os maiores valores de suporte.. 
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 ID 45 (“BIQ”; “SUT”): com suporte de 15,85% e confiança de 83%, já era 

esperado um resultado relevante dessas duas categorias, tendo em vista 

a alta participação no faturamento da empresa (Seção 4.4.1). De toda 

forma, o itemset apresentou uma confiança bastante elevada e isso se 

deve ao fato de serem itens que são obrigatoriamente vendidos juntos 

quando são lançados, ou seja, não se pode vender um biquíni e um sutiã 

que são do mesmo conjunto separadamente, apenas em época de 

promoção. Sendo assim, como a empresa já realiza ações de 

recomendação para esse itemset, não será dada nenhuma observação 

estratégica para o mesmo. 

 ID 179 (“TOP”; ”REG”): com suporte de 1,77% e confiança de 20%, o 

conjunto top e regata apresentaram bons resultados de associação, pois 

fazem sentido como produtos que se complementam. Sendo assim, 

recomenda-se estratégias que incentivem a compra de um dos produtos 

quando o outro está sendo adquirido e vice-versa, como promoções e 

descontos ou divulgação em conjunto.  

 ID 154 (“REG”; ”LEG”): com suporte de 1,77% e confiança de 20%, o 

conjunto regata e legging apresentaram bons resultados de associação, 

pois fazem sentido como produtos que se complementam. Sendo assim, 

recomenda-se estratégias que incentivem a compra de um dos produtos 

quando o outro está sendo adquirido e vice-versa, como promoções e 

descontos ou divulgação em conjunto. 

 ID 156 (“TOP”; “LEG”): com suporte de 1,73% e confiança de 20%, o 

conjunto top e legging apresentaram bons resultados de associação, 

pois fazem sentido como produtos que se complementam. Sendo assim, 

recomenda-se estratégias que incentivem a compra de um dos produtos 

quando o outro está sendo adquirido e vice-versa, como promoções e 

descontos ou divulgação em conjunto. 

 IDs 154, 156 e 157: Foi identificado que as três regras estão associadas, 

pois são os mesmos produtos relacionados entre si (legging, regata e 

top). De tal maneira, foi avaliada a regra dos três em conjunto e, 

conforme esperado, o itemset (“LEG”; “REG”; “TOP”) possui baixo 

suporte (0,6%), no entanto apresenta uma confiança de 32% podendo 
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ser uma oportunidade a ser explorada pela empresa através de 

promoções, descontos e divulgação direcionada. 

Foram consideradas, então, para a continuação da análise 376 regras. Para a 

construção do gráfico de matriz, primeiramente foram calculados a média de suporte 

e confiança das associações em questão. Desta forma, obteve-se como resultado um 

suporte médio de 0,25% e confiança média de 20,9%, aproximadamente. Tais valores 

serão utilizados como eixos médios, divisores das categorias da matriz BCG, onde o 

suporte pode ser considerado como se representasse a participação de mercado, 

tendo em vista que mostra a frequência do itemset dentro das vendas, e a confiança 

poderia ser comparada ao eixo de crescimento, pois, de certa forma, mostra a 

probabilidade de venda de itemsets e isso poderia representar o potencial de 

crescimento. 

A Figura 4.5 mostra o gráfico construído em MS Excel, onde os valores do eixo 

X são os valores de suporte das regras e os valores do eixo Y são os valores de 

confiança. 

Figura 4.5 – Gráfico com as regras distribuídas em eixos de suporte x confiança. 

A Figura 4.5 indica que as regras no quadrante “verde” são aquelas análogas 

à matriz BCG onde estariam os produtos “estrela”, ou seja, são as regras que possuem 

suporte e confiança acima da média e que devem ser consideradas como boas 

oportunidades de investimento. Pensando em uma promoção, poderão ser testadas 

em novas campanhas de Marketing para torna-las mais efetivas. 

Foram identificadas 40 regras “estrelas” e estas foram ranqueadas com base 

no seu ticket médio, conforme mostra Tabela 4.9. 
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Antecedentes Consequentes Suporte Confiança Ticket Médio 

({'FUSO', 'REG'}) ({'LEG'}) 0,3% 37,3% R$  491,68 

({'MAIO', 'SUT'}) ({'BIQ'}) 0,8% 81,8% R$  452,58 

({'MAIO', 'BIQ'}) ({'SUT'}) 0,8% 79,4% R$  452,58 

({'VEST'}) ({'SUT', 'BIQ'}) 0,7% 31,0% R$  436,76 

({'VEST', 'SUT'}) ({'BIQ'}) 0,7% 92,8% R$  436,76 

({'VEST', 'BIQ'}) ({'SUT'}) 0,7% 85,3% R$  436,76 

({'SAIDA', 'BIQ'}) ({'SUT'}) 0,3% 91,8% R$  435,88 

({'SUT', 'SAIDA'}) ({'BIQ'}) 0,3% 90,3% R$  435,88 

({'SAIDA'}) ({'SUT', 'BIQ'}) 0,3% 37,6% R$  435,88 

({'SUT', 'LEG'}) ({'BIQ'}) 0,3% 74,0% R$  411,99 
 

Tabela 4.9 – Amostra dos 10 itemsets “estrelas” ranqueados a partir do ticket médio.. 

Por exemplo, o itemset (({'MAIO', 'SUT'}), ({'BIQ'})) possui suporte de 0,8%, 

confiança de 81,8% e ticket médio de R$452,58. De tal maneira, poder-se-ia avaliar a 

disponibilização física desses itens, considerando como possibilidade a aproximação 

destes. 

As regras que se encontram no quadrante cinza da Figura 4.5 são as que 

possuem suporte acima da média, mas confiança abaixo. Ou seja, são aquelas 

consideradas “vacas leiteiras”, pois possuem relativa frequência de vendas, porém 

não apresentam oportunidade de crescimento, tendo em vista sua baixa probabilidade 

de associação. Sendo assim, são regras relativamente comuns e que devem ser 

aproveitadas quando possível, mas não se recomenda esforços maiores frente às 

oportunidades “estrelas” e “ponto de interrogação”. 

Foram identificadas 74 regras do tipo e foram também ranqueadas conforme 

ticket médio, sendo representada uma amostra dos 10 primeiros itemsets na Tabela 

4.10 abaixo. 

 

Antecedentes Consequentes Suporte Confiança 
Ticket 
Médio 

({'LEG'}) ({'FUSO', 'REG'}) 0,3% 2,8% R$ 491,68 

({'REG'}) ({'FUSO', 'LEG'}) 0,3% 3,2% R$ 491,68 

({'FUSO'}) ({'REG', 'LEG'}) 0,3% 7,6% R$ 491,68 

({'REG', 'LEG'}) ({'FUSO'}) 0,3% 16,1% R$ 491,68 

({'BIQ'}) ({'MAIO', 'SUT'}) 0,8% 4,3% R$ 452,58 

({'SUT'}) ({'MAIO', 'BIQ'}) 0,8% 4,4% R$ 452,58 

({'SUT', 'BIQ'}) ({'VEST'}) 0,7% 4,4% R$ 436,76 

({'BIQ'}) ({'VEST', 'SUT'}) 0,7% 3,6% R$ 436,76 

({'SUT'}) ({'VEST', 'BIQ'}) 0,7% 3,7% R$ 436,76 

 

Tabela 4.10 – Amostra dos 10 itemsets “vacas leiteiras” ranqueados a partir do ticket médio.. 
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Conforme Seção 2.5, as regras que se encontram no quadrante amarelo da 

Figura 4.5 são as que possuem confiança acima da média, mas suporte abaixo. Ou 

seja, são aquelas consideradas “pontos de interrogação”, pois possuem uma 

probabilidade maior de serem associadas, no entanto não apresentam relativa 

participação dentre as regras existentes. Sendo assim, são regras que merecem 

atenção e avaliação para exploração, pois podem estar sendo pouco exploradas e por 

esse motivo ainda não possuem suporte elevado. Algumas estratégias de promoção 

poderiam ser consideradas para tais regras ou avaliação da localização da disposição 

e divulgação das peças no espaço físico da loja. 

Foram identificadas 83 regras do tipo e foram também ranqueadas conforme 

ticket médio, sendo representada uma amostra dos 10 primeiros itemsets na Tabela 

4.11, abaixo. 

 

Antecedentes Consequentes Suporte Confiança Ticket Médio 

({'CHEMISE', 'BIQ'}) ({'SUT'}) 0,1% 88,9% R$ 496,68 

({'CHEMISE', 'SUT'}) ({'BIQ'}) 0,1% 85,7% R$ 496,68 

({'CHEMISE'}) ({'SUT', 'BIQ'}) 0,1% 25,0% R$ 496,68 

({'FUSO', 'TOP'}) ({'LEG'}) 0,2% 32,7% R$ 486,99 

({'FUSO', 'LEG'}) ({'TOP'}) 0,2% 22,8% R$ 486,99 

({'KAFTAN'}) ({'MAIO'}) 0,1% 37,8% R$ 483,58 

({'FUSO', 'BLUSA'}) ({'LEG'}) 0,1% 38,9% R$ 469,36 

({'T_SHIRT', 'FUSO'}) ({'TOP'}) 0,1% 41,5% R$ 467,58 

({'T_SHIRT', 'REG'}) ({'LEG'}) 0,2% 33,3% R$ 452,54 
 

Tabela 4.11 – Amostra dos 10 itemsets “ponto de interrogação” ranqueados a partir do ticket médio.. 

 

Por exemplo, o itemset (({'CHEMISE', 'BIQ'}), ({'SUT'})) possui suporte de 0,1%, 

confiança de 88,9% e ticket médio de R$496,68. De tal maneira, poder-se-ia avaliar 

uma promoção deste, onde na compra de um “CHEMISE” e um “BIQ”, obtêm-se X% 

de desconto em um produto do tipo “SUT”. 

Por fim, as regras que se encontram no quadrante laranja da Figura 4.5 são as 

que possuem confiança e suporte abaixo da média. Ou seja, são aquelas 

consideradas “pets”, pois possuem pouca probabilidade de serem associadas e pouca 

participação em relação a frequência nas vendas. Sendo assim, são regras que não 

devem ser priorizadas em relação às outras. Nesse sentido, devem-se evitar 

promoções e investimento de recursos para tais regras, tendo em vista que essas 

provavelmente não trarão o retorno esperado e existem outras prioritárias, de acordo 

com as tabelas acima. 
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Foram identificadas 179 regras do tipo e foram também ranqueadas conforme 

ticket médio, sendo representada uma amostra dos 10 primeiros itemsets na Tabela 

4.12, abaixo. 

 

Antecedentes Consequentes Suporte Confiança Ticket Médio 

({'SUT', 'BIQ'}) ({'CHEMISE'}) 0,1% 0,9%  R$ 496,68  

({'BIQ'}) ({'CHEMISE', 'SUT'}) 0,1% 0,7%  R$ 496,68  

({'SUT'}) ({'CHEMISE', 'BIQ'}) 0,1% 0,8%  R$ 496,68  

({'LEG', 'TOP'}) ({'FUSO'}) 0,2% 13,0%  R$ 486,99  

({'LEG'}) ({'FUSO', 'TOP'}) 0,2% 2,2%  R$ 486,99  

({'FUSO'}) ({'LEG', 'TOP'}) 0,2% 6,0%  R$ 486,99  

({'TOP'}) ({'FUSO', 'LEG'}) 0,2% 2,6%  R$ 486,99  

({'CHEMISE'}) ({'MAIO'}) 0,1% 18,8%  R$ 483,90  

({'MAIO'}) ({'CHEMISE'}) 0,1% 1,1%  R$ 483,90  
 

Tabela 4.12 – Amostra dos 10 itemsets “pets” ranqueados a partir do ticket médio.. 

No caso do itemset (({'SUT', 'BIQ'}), ({'CHEMISE'})), existem outros itens que 

são mais frequentes quando escolhidos um “SUT” e um “BIQ” e possuem maior 

probabilidade, como o caso do itemset (({'SUT', 'BIQ'}), ({'VEST'})) da Tabela 4.10 

Desta forma, a sugestão é que se priorize a oferta de um “VEST” ao invés de uma 

“CHEMISE”. 

Como encerramento, foi construído um painel de controle para apresentação 

dos resultados obtidos. 

 

4.5. APRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Com o objetivo de organizar os resultados obtidos e de certa forma torna-los 

mais “utilizáveis” pelo dono do estabelecimento, foi criado um painel gerencial em MS 

Excel conforme Figura 4.6. 



44 
  

 

Figura 4.6 – Painel com as principais análises realizadas. Fonte: elaborado pelo autor 

 

O painel apresenta os principais resultados obtidos ao longo do estudo e 

permite ao usuário filtrar as regras de associação conforme sua classificação de forma 

interativa e dinâmica, podendo ser utilizado como insumo para estruturação das 

estratégias de vendas da empresa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho em questão teve como principal objetivo analisar o histórico de 

transações de uma empresa de moda Fitness e praia, utilizando o algoritmo Apriori, 

que sugere regras de associação entre os produtos da mesma. A fim de identificar a 

maneira mais eficiente de como utilizar tais regras, foi feita uma análise exploratória 

dos dados históricos, uma análise de faturamento das regras geradas e uma aplicação 

análoga à matriz BCG e, com isso, analisou-se estrategicamente os resultados 

pensando em seus possíveis desdobramentos. 

Com a pesquisa foi possível transpassar o estudo apenas teórico, 

apresentando resultados aplicáveis à realidade do negócio estudado. Reforça-se a 

importância de se implementar as estratégias propostas para que seja possível avaliar 

as implicações do estudo e, de fato, propor uma replicação para outros campos da 

mesma metodologia. 

Para viabilização das análises geradas, alguns passos se mostraram 

extremamente relevantes e fundamentais, que foram as etapas de seleção de dados 

e transformação dos dados. Tais atividades demandaram boa parte dos esforços de 

mineração de dados, pois as bases geradas inicialmente não estavam preparadas 

para a aplicação do algoritmo e precisaram ser transformadas para isso. Sendo assim, 

ressalta-se a importância de se ter boas fontes de dados e de se realizar de forma 

concisa as etapas iniciais de seleção e transformação desses dados para aplicação 

da mineração de dados e análise de resultados. 

Desta forma, a partir dos resultados encontrados, o principal fato observado 

com a análise exploratória dos dados foi o impacto causado pela crise da Covid-19 no 

faturamento da loja, confirmando os dados de impacto negativo da crise no setor de 

pequenas e médias empresas. Além disso, tal etapa apontou informações relevantes 

que foram utilizadas para avaliação das regras de associação geradas, como 

faturamento médio por transação, categorias mais relevantes de receita e 

características relevantes do negócio, como 109 categorias de produtos, quantidade 

de produtos vendidos por transação e outros. 

Além disso, foram geradas 466 regras de associação entre as categorias de 

produtos existentes na empresa e para se priorizar as regras mais relevantes foi feita 

uma classificação em relação ao faturamento médio das regras geradas, que se 

ficassem abaixo da média de receita por transação da empresa a mesma seria 
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desconsiderada. Sendo assim, foram “filtradas” 82 regras e as regras restantes foram 

utilizadas como insumo para a aplicação análoga à Matriz BCG. 

Através dos valores de suporte e confiança médios das regras finais que foram 

avaliadas, pôde-se caracterizar as regras de forma análoga às aplicações da Matriz 

BCG e com isso propor estratégias de divulgação, promoção e Marketing que 

auxiliarão na priorização das regras relevantes para a empresa. De tal maneira, foram 

identificadas 40 regras “estrelas”, 74 regras “vacas leiteiras”, 83 regras “pontos de 

interrogação” e 179 regras “pets”. Para se ranquear as regras, foi utilizado como 

critério o ticket médio das mesmas, fazendo com que havendo a concretização dos 

resultados sugeridos aumentem a média de faturamento das transações 

consideravelmente e, consequentemente, aumente-se o valor faturado do negócio. 

Por fim, outra etapa de extrema importância e condizente com os objetivos da 

pesquisa de se tornar relevante no quesito de aplicação à realidade, foi a etapa de 

apresentação dos dados. Conforme citado anteriormente, o sócio da empresa toma 

suas decisões com base nas experiências de negócio adquiridas ao longo do tempo. 

Logo, se faz necessário apresentar de forma visual e sucinta os resultados obtidos, 

caso contrário os mesmos não serão utilizados para as tomadas de decisão da 

empresa. Sendo assim, foi construído um painel gerencial em MS Excel com 

apresentação dos resultados das análises e com interações dinâmicas com o usuário. 

Além disso, em conclusão, recomenda-se o avanço do estudo conforme suas 

limitações encontradas. Os principais pontos observados como oportunidades de 

evolução seriam:  

1- Aplicar o algoritmo nas transações com os produtos da empresa ao invés 

das categorias, pois isso gerará ainda mais regras e permitirá a avaliação 

de compras com dois ou mais produtos da mesma categoria, mas com 

estampas ou cores diferentes. Ou seja, uma transação onde se teve 2 

biquínis de cores diferentes não foi considerada no trabalho em questão, 

pois foi considerado como uma categoria “BIQ” sendo realizada; 

2- Aplicar junto ao proprietário do estabelecimento estratégias de Marketing 

com base nos resultados gerados nesta pesquisa e avaliar seus 

desdobramentos. 

Com tais avanços se fará possível tornar a pesquisa ainda mais relevante 

dentro de seu campo de aplicação. 
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