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Resum 

Aquest treball fi de grau s’ha dut a terme en l’àmbit d’un conveni de pràctiques amb 

l’empresa Datancia, formada per professors del Departament d’Estadística i Investigació 

Operativa de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i 

d’altres persones del món empresarial. Donat el fet que he participat en un projecte amb 

dades reals d’un client de Datancia, en la memòria escrita d’aquest treball fi de grau no es 

faran referències a cap dada de caire privat de l’empresa, per mantenir la privacitat i 

confidencialitat. Així doncs, tots els procediments es faran amb les dades reals però amb 

l’anonimització necessària per protegir els drets dels clients de l’empresa que ha contractat 

els serveis de Datancia. 

L’objectiu principal d’aquest treball fi de grau ha estat el de classificar i agrupar els clients 

d’una empresa distribuïdora de material de ferreteria industrial en funció de variables 

sociodemogràfiques i d’altres obtingudes de les compres que realitzen. Per a fer aquests 

grups s’han utilitzat tècniques estadístiques d’anàlisi multivariant i clustering, així com el 

programa R, una eina estadística molt potent per a poder tractar dades de grans 

dimensions. Per a fer l’anàlisi s’ha disposat de 901.867 compres realitzades per 15.157 

clients en el període que va del 2 de maig de 2016 al 29 de març del 2019.  

Els primers passos han estat netejar i ordenar el data set obtingut per part de l’empresa i 

realitzar anàlisis descriptives de les dades, per a poder veure quins patrons seguien i poder 

entendre quin tipus de dades s’havien rebut. Aquesta anàlisi exploratòria de les dades és 

molt útil per fer-se a la idea de com són les dades, identificar possibles valors anòmals i 

començar a entreveure quines variables tindran més pes en els càlculs que es faran 

posteriorment. 

Més endavant, s’han utilitzat tècniques estadístiques més complexes, com l’anàlisi per 

components principals i el clustering, per poder identificar clarament aquells grups amb 

diferències estadísticament significatives i obtenir conclusions sobre quines variables són 

les que tenen més pes a l’hora d’agrupar els clients. 

Els resultats obtinguts amb aquestes tècniques han estat satisfactoris, i s’ha aconseguit 

classificar els clients amb èxit, agrupant-los d’una forma estadísticament significativa i 

basada en variables relatives als seus patrons de compra. 
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1. Introducció 

1.1. Objectius del projecte 

El projecte dut a terme s’origina per la necessitat d’una empresa per poder identificar de 

forma predictiva quins clients estan en risc de deixar de comprar productes, en funció del 

tipus de clients que té l’empresa en qüestió i dels seus patrons de compra, i poder redirigir 

la situació abans de perdre’ls. Aquest projecte se l’encarrega a l’empresa Datancia en la 

que he estat col·laborant aquests darrers mesos. 

Per a fer això, abans és necessari poder separar els clients en grups diferenciats que 

comparteixin característiques comunes que els facin estadísticament diferents entre ells. 

Moltes de les característiques no són apreciables mirant les dades únicament, i és 

necessari l’ús de mètodes estadístics per a poder fer aquesta diferenciació. 

• El primer pas del projecte serà reorganitzar el data set proporcionat i realitzar una 

anàlisi descriptiva de les dades. L’objectiu d’aquesta anàlisi és tenir un primer 

coneixement de les dades disponibles i poder-ne identificar possibles punts anòmals.  

• Posteriorment, s’intentarà reduir el nombre de variables utilitzades, agafant el mínim 

nombre de variables que expliquin la màxima part possible de la variabilitat del model. 

Això es farà mitjançant anàlisi per components principals, que es mostrarà més 

detalladament al llarg del treball. 

• Finalment es farà una separació estadísticament significativa dels clients mitjançant les 

tècniques de clustering, que s’explicaran en detall més endavant. 

Un cop s’hagi aconseguit separar els clients mitjançant les tècniques de clustering, 

s’interpretaran els grups i s’estudiarà l’estabilitat del procés, per a poder comprendre quin 

tipus de clients engloba cada grup estadísticament significatiu. 

1.2. Abast del projecte 

Aquest projecte comprèn diverses branques de l’enginyeria, però està centrat sobretot en 

les branques de l’estadística aplicada i la programació informàtica. Així doncs, per tot el 

tema de tractament i interpretació de dades són requerits coneixements d’estadística, i per 

a poder aplicar aquests coneixements a un data set de quasi un milió de dades, és 

necessari tenir nocions de programació per a crear models que puguin gestionar quantitats 

de dades tan grans.  
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Tal i com s’ha explicat en el punt anterior, el projecte està limitat a aconseguir crear els 

grups estadísticament significatius mitjançant les tècniques de clustering, de manera que 

Datancia pugui crear un model predictiu per identificar els clients que estan en risc de deixar 

de comprar. 

1.3. Requisits de disseny 

Com s’ha mencionat anteriorment, el projecte queda condicionat per les necessitats del 

client, doncs ha d’assegurar als seus clients que es mantindrà el conveni de confidencialitat 

i protecció de dades acordat per contracte. També, el projecte ha estat condicionat 

temporalment pel client, doncs s’havien de complir els terminis i les dates estipulades al 

contracte. 

Referent als requisits tècnics, el programa utilitzat, anomenat R, és de distribució gratuïta, 

de manera que no hi ha hagut cap problema per obtenir-ne la versió més actual i les 

llibreries necessàries. Per facilitar-ne la programació s’ha emprat l’IDE (Integrated 

Development Environment) anomenat RStudio, també de distribució gratuïta. 



Model multivariat de classificació de clients en funció dels seus comportaments de compra Pàg. 9 

 

2. Processament de les dades 

2.1. Filtratge de dades 

Com s’ha mencionat en els objectius, un dels primers passos a l’hora de treballar amb 

dades és començar fent un bon filtratge d’aquestes. Generalment, les empreses quan 

prenen dades de les seves activitats o clients ho fan de forma que els resulti fàcil de 

guardar-les i escriure-les, però aquesta disposició no sempre és l’òptima per analitzar-les. 

Abans de començar amb el filtratge, és important determinar exactament què considera el 

client una acció de compra. En el nostre cas concret el client empra el concepte contenidor 

com l’acció de compra, mentre que l’albarà s’entén com l’acció d’entrega. Un contenidor 

pot tenir diversos albarans si s’han fet diferents entregues per subministrar al client final el 

material comprat. També un albarà pot incloure diferents contenidors si en un mateix albarà 

s’han entregat productes comprats en diferents moments del temps pel client final. És 

important també distingir entre productes, els quals venen identificats unívocament pel seu 

SKU, que vol dir stock keeping unit, les famílies, que són agrupacions de diversos 

productes i les UP que són agrupacions de diverses famílies. 

Els fitxers facilitats pel client van ser els següents: 

• Mestres: 

o Dict_up: En aquest fitxer es relaciona el número de cada UP, de les 10 que 

n’hi ha, amb el nom que li correspon. 

o MaestroSectores: Diccionari que relaciona el codi de sector amb la descripció 

del sector en el qual treballa cada client de l’empresa. Hi ha 29 sectors diferents. 

o Dict_family: En aquest fitxer es mostra a quina UP pertany cada família de 

productes. Hi ha 96 famílies de productes diferents. 

o Dict_delegacion: Aquí s’associa el codi de la delegació amb el nom de la ciutat 

on és troba. Hi ha 11 delegacions. 

o MaestroClientes: Aquest data set incorpora, per a cada client, diverses 

variables que els categoritzen, com per exemple la delegació, el mercat, la seva 

data d’incorporació, província, etc. Així doncs, hi trobem un nombre de 15.157 

clients i 8 variables que els categoritzen. 

• Transaccions 

o Ticket: Aquest és el data set amb el qual es treballarà més, doncs conté totes 

les  línies de comanda que ha realitzat un client durant un període que comprèn 

entre els dies 02-05-2016 i el 29-03-2019. Aquest fitxer té 901.867 línies de 

comandes amb 11 variables, com l’identificador del client, el nombre de 

contenidor, la data de la compra, la quantitat comprada i l’import, d’entre altres. 
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També és necessari seleccionar quines variables són supèrflues per la nostra anàlisi i 

interpretar què signifiquen els valors estranys. Per exemple, una variable com seria l’import 

de compra, hauria de tenir només valors positius, doncs són les vendes que fa l’empresa, 

però quan es va analitzar el data set, es va observar que hi havia moltes quantitats que 

eren negatives. D’aquesta manera, va ser necessari contactar amb el client per a que ens 

expliqués com interpretar aquests valors negatius. Es va fer palès que totes les quantitats 

negatives corresponien a devolucions o correccions de preu.  

A continuació es mostraran les incidències que es van trobar analitzant les dades. 

• Clients que tenen albarans/contenidors els quals la suma d’imports és negativa: 

Es van observar molts albarans i contenidors que tenien quantitats negatives si 

sumàvem tots els imports dels productes que corresponien a cada un. Després de 

comentar-ho amb el client, es van diferenciar dos tipus. 

 

o Correcció de preu: Són aquells albarans que tenen tant transaccions amb 

import positiu com negatiu. Aquests seran eliminats, doncs un ajust de preu no 

es pot considerar com un acte de compra.  

Per eliminar aquells albarans d’ajust de preu, es va crear una variable que 

comptés quantes línies positives i una altra que comptés quantes de negatives 

tenia aquell albarà. En el cas que, un mateix albarà tingués línies positives i 

negatives, se l’eliminava del data-set.  

També es van trobar contenidors que tenien línies positives i negatives, i es va 

realitzar el mateix procediment. D’aquesta manera, s’eliminen un 0,41% dels 

albarans de correcció de preu i un 2,5% en el cas dels contenidors. 

 

 

 

 

 

 
 

 

o Devolucions: Són aquells albarans o contenidors que només tenen 

transaccions d’import negatiu. Aquests es registraran per separat dels positius, 

per poder veure si hi ha clients que siguin més o menys propensos a retornar 

productes. Les devolucions corresponen a un 0,52% de les transaccions totals 

del data set filtrat (en el qual s’han aplicat totes les correccions). 

Figura 2.1. Albarà de correcció de preu, amb línies positives i negatives. 

 

Figura 2.2. Contenidor amb línies positives i negatives en albarans diferents. 
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• Comandes de preu zero però amb quantitat diferent de zero: Es va acordar suprimir 

totes aquelles línies que fossin així, doncs corresponien a regals o productes de prova 

que l’empresa donava a alguns clients. Aquestes suposaven un 1,64% del total. 

 

 

 

 

• Contenidors amb més d’un albarà: Succeeix quan un contenidor no es pot lliurar tot 

de cop i és necessari lliurar-lo en diverses entregues. En aquest cas, s’assumeix com 

a data de compra la del primer albarà, doncs serà la més propera al moment en el qual 

es va fer la compra. Aproximadament un 6,80% del total de contenidors tenen més d’un 

albarà. 

 

 

 

 

• Albarans amb més d’un contenidor: És un cas poc comú, però quan en un 

contenidor es deixa pendent d’entregar un producte per alguna raó, com pot ser falta 

d’estoc, i el client realitza un altre acte de compra més endavant (un contenidor nou), 

en el següent albarà el client rep els productes del nou contenidor que ha creat, i el 

producte que li mancava del contenidor anterior. Així doncs, en un mateix albarà hi 

trobem dos contenidors diferents. En aquest cas, al succeir només en el 0,9% dels 

albarans, i pel fet de treballar amb els contenidors com a unitat de compra, no va tenir 

més rellevància. Es menciona ja que va ser necessari contactar amb l’empresa per 

aclarir-ho, doncs inicialment no es sabia el per què d’aquest fet.  

 

Figura 2.3. Contenidors de devolució, només amb línies negatives. 

 

Figura 2.4. Comandes de preu zero, el que s’entén com un regal. 

 

Figura 2.5. Contenidors amb més d’un albarà d’entrega. 
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• Contenidors amb identificador zero: S’han detectat casos en els quals entre 

diverses línies d’un mateix contenidor, els quals comparteixen el mateix albarà, apareix 

un contenidor amb un identificador zero. També, podem trobar albarans que tinguin 

tots els contenidors amb identificador zero. Això succeeix en els pocs casos que es fan 

vendes i entregues a clients no assignades a un acte de compra concret. En ambdós 

casos es va decidir eliminar del data set els contenidors amb identificador zero, que 

suposaven un 0,89% dels casos. 

 
 

2.2. Creació de noves variables 

Un cop s’ha aconseguit un data set de les transaccions sense inconsistències, va ser 

necessari crear-ne un altre amb aquelles variables rellevants per a una posterior anàlisi. 

Així doncs, es va crear un data set on cada fila fos un resum anual de les transaccions que 

ha fet cada client, a més de les seves dades demogràfiques i laborals. Les variables 

creades per a poder caracteritzar els clients i posteriorment agrupar-los són les següents: 

• Customer_id: És un identificador anonimitzat del client. 

• Cont_pos: Nombre d’actes de compra que ha realitzat el client en un any. Correspon 

a aquells contenidors que són enterament positius. 

• Cont_neg: Nombre de devolucions que ha realitzat. Són els contenidors enterament 

negatius. 

• Suma_imp_pos: Suma dels imports de totes les compres que ha realitzat un client. 

En altres paraules, són els diners que el client s’ha gastat en productes. 

• Suma_imp_neg: Suma dels imports de totes les devolucions que ha realitzat un client. 

• N_lin_pos: Nombre de línies que ha adquirit un client. Cada línia del data set correspon 

a un producte, inclòs en el seu contenidor i albarà corresponent. 

• N_lin_neg: Nombre de línies que ha retornat un client. 

Figura 2.6. Albarans que pertanyen a més d’un contenidor. 

 

Figura 2.7. Contenidors amb identificador zero. 
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• Qty_pos: És la suma de les quantitats de cada producte adquirides per cada client. 

• Qty_neg: És la suma de les quantitats de cada producte retornades per cada client. 

• Fam_pos: Correspon al nombre de famílies diferents que ha comprat un client. Tots 

els productes estan associats a una família diferent en funció de la categoria a la qual 

pertanyen. Hi ha 96 tipus de famílies diferents. 

• Fam_neg: Correspon al nombre de famílies diferents que ha retornat un client. 

• Sumatori_fam: Es tracta de la suma del nombre de famílies que ha adquirit un client 

en totes les seves compres. És útil per veure si el client acostuma a comprar moltes 

famílies, encara que sempre siguin les mateixes. 

Amb el següent exemple serà més fàcil entendre la diferència entre les tres variables 

anteriors. La variable sumatori_fam és la suma del nombre de famílies que s’han comprat 

en cada ocasió. Per exemple: 

Compra 1  Famílies 1 2 3      Total = 3 famílies        Retorna 1 

Compra 2  Famílies 1 3 4      Total = 3 famílies        Retorna 1 3 

Compra 3  Famílies 1 2         Total = 2 famílies        No retorna 

Aquí el sumatori_fam seria 3+3+2=8, el fam_pos seria 4 (famílies diferents) i el fam_neg 

seria 2 (famílies diferents). 

• Up_pos: Nombre de UP diferents adquirides pel client. Una UP és una agrupació més 

global i menys específica dels productes, i dins de cada UP hi ha diverses famílies. En 

total hi ha 10 UP diferents. 

• Up_neg: Nombre de UP diferents retornades pel client. 

Per a les següents variables, serà important marcar la diferència entre: 

− Contenidor: Correspon a una comanda, el que seria un acte de compra. En un 

contenidor es poden comprar diversos productes diferents, els quals corresponen 

a una línia de comanda cada un d’ells. 

− Producte: Per posar un exemple, un producte podria ser “volanderes”. Cada 

producte té un preu i una quantitat associada, i la multiplicació d’aquests ens dona 

l’import que el client es gasta en aquest producte. Cada producte pertany a la seva 

família i UP corresponent. 

− Quantitat: És el nombre d’unitats comprades d’un cert producte. En el cas del 

producte anterior, per exemple 4.000 “volanderes”. 

• Import_cont_pos: Mostra la mitjana de l’import gastat pel client en cada contenidor. 

S’obté dividint la suma_imp_pos entre cont_pos. Ens permet veure si el client realitza 

moltes comandes de valor econòmic baix o poques però amb un alt valor econòmic. 

• Percent_retorn_euros: Proporció entre l’import retornat i l’import comprat, en unitats 

de tant per u. S’obté dividint suma_imp_neg entre suma_imp_pos. Permet apreciar 

quina part de l’import comprat és retornat. 
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• Linies_contenidor: Correspon a la mitjana de línies comprades per contenidor. S’obté 

dividint les variables n_lin_pos entre cont_pos. Ens permet veure si un client acostuma 

a comprar molts productes diferents cada cop que fa una comanda o no. 

• Qty_cont: Aquesta variable és la mitjana del nombre d’unitats de diversos productes 

comprades per contenidor. S’obté amb la divisió entre qty_pos i cont_pos. Mostra si el 

client acostuma a adquirir grans quantitats o poques cada vegada que compra. 

• Preu_unitat: És la mitjana del preu de cada unitat de producte comprada. Es calcula 

dividint la variable suma_imp_pos amb qty_pos. Ens indica si les unitats que s’han 

comprat tenen un preu alt, o si és un client que compra moltes unitats de preus 

econòmics. 

• Import_linia: Correspon a la mitjana de l’import de cada línia, la qual s’associa a un 

producte. És pot obtenir dividint suma_imp_pos amb n_lin_pos. Ens indica si el client 

generalment compra productes cars o econòmics. 

• Families_cont: És la mitjana del nombre de famílies diferents que compra un client 

cada vegada. Es calcula dividint la variable sumatori_fam entre cont_pos. Així, es pot 

veure si és un client el qual adquireix diverses famílies diferents en cada compra o no. 

• Recència: És el temps que fa que un client no compra, agafant com a referència 

universal la data de l’última compra existent en el data set sencer, i aplicant aquesta 

referència a tots els clients.  

• Entropia_fam_qty: L’entropia és una variable que permet mesurar la diversitat o la 

variabilitat en les compres d’un client. Està definida entre 0 i 1, i s’ha calculat mitjançant 

una fórmula que té en compte la quantitat d’unitats de producte comprades de cada 

família, així com el nombre de famílies diferents comprades durant un any. Per al càlcul 

de l’entropia s’han realitzat els següents passos. 

o Calcular pclient, fam, que correspon a la fracció entre el total d’unitats que el client 

X ha comprat de la família 1 en un any i el total d’unitats que el client X ha 

comprat de totes les famílies de les qual ha adquirit algun producte en un any. 

𝑝𝑋,1 =
𝑞𝑡𝑦𝑋,1

∑ 𝑞𝑡𝑦𝑋,𝑖
𝑁
𝑖=1

                                        (𝑒𝑞. 2.1) 

o Calcular n, que correspon al nombre de famílies diferents que ha comprat el 

client X en un any. 

o Aplicar la fórmula de l’entropia. Per a cada client, es sumen els logaritmes en 

base n (nombre de famílies diferents) de la proporció en quantitat de productes 

comprats de cada família. Si el client només ha comprat un producte (n=1), el 

logaritme produeix un error i llavors se li assigna una entropia de 0, doncs no hi 

ha cap tipus de variabilitat. S’afegeix un negatiu davant perquè són quantitats 

menors que la unitat, de manera que el logaritme dóna negatiu.  

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎_𝑓𝑎𝑚_𝑞𝑡𝑦𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑋 = ∑ −𝑝𝑋,𝑖 ∗ log𝑛 𝑝𝑋,𝑖

𝑁

𝑖=1

             (𝑒𝑞. 2.2) 
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Si per exemple un client compra dues famílies de productes, i d’una en compra 99 

unitats i de l’altra només 1, tindrà una entropia molt baixa, mentre que si de les dues 

en compra 50, tindrà una entropia de 1. Aquesta és una variable molt important per 

determinar la variabilitat dels clients, classificant entre aquells que compren un gran 

rang de productes i aquells que fan compres sempre de la mateixa categoria.  

• Entropia_up_qty: És la mateixa variable que l’anterior, però en aquest cas s’utilitza la 

quantitat d’unitats de productes comprades de cada UP diferent, en comptes de família. 

• Mercado: Variable categòrica que determina el tipus de mercat al qual es dedica el 

client. Aquest pot ser: 

o OEM: Significa “Original Equipment Manufacturing” i engloba a aquells clients 

que fabriquen els seus propis productes però també necessiten comprar-ne els 

components. 

o MRO: Significa “Maintenance, Repair and Operation”, i són aquells clients que 

es dediquen al manteniment i necessiten comprar productes de reparació o 

substitució. 

o SI: Són les sigles per “Sistemas Industriales”, i engloba a aquells clients que 

compren components per transformar matèries primeres per arribar a un 

producte determinat. 

o OTR: És “Otros”, per a la resta de clients. 

• Digita_cli: Variable categòrica binària (S o N) que informa sobre si el primer contacte 

del client amb l’empresa va ser mitjançant la pàgina web (digitalment) o no. 

• Provincia: Variable categòrica que ens mostra la província corresponent a cada client. 

• Delegacion: Variable categòrica que correspon a la delegació de l’empresa en la qual 

el client va contactar per primera vegada. 

• Mateixa_delegacio: És una variable categòrica binària (1 o 0)  que val 1 si la delegació 

i la província del client coincideixen i que val 0 si no ho fan. 

2.3. Data-sets definitius 

Un cop es tenien totes les variables calculades en un sol data set, es va veure la necessitat 

de generar-ne un per cada any, 2016, 2017 i 2018, doncs això ens permetria comparar si 

el comportament dels clients variava entre any i any o es mantenia constant, i prendre la 

decisió adequada en cada cas. 

A més, en l’anàlisi descriptiu de les dades, el qual es pot trobar al capítol 4, es va observar 

que hi havia clients que gastaven unes quantitats desproporcionadament grans, i afectaven 

molt a l’anàlisi. Veient les dades, es va decidir separar els clients normals d’aquells 

extremadament actius, i es va posar el límit en un import total igual o superior a 

50.000€/any.  
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D’aquesta manera, es van extreure aquests clients cada any: 

− Any 2016: 37 clients extrets ~ 0,43% 

− Any 2017: 74 clients extrets ~ 0,85% 

− Any 2018: 78 clients extrets ~ 0,90% 

Així doncs, es tenien sis data sets disponibles. N’hi havia dos per any, d’un total de tres 

anys, i es diferenciaven en que un dels dos incloïa tots els clients, mentre que l’altre 

prescindia dels clients extremadament actius. 

Finalment, l’últim problema que es va trobar va ser que hi havia clients que havien comprat 

productes al final de l’any anterior, per exemple 2016, i els havien retornat al principi de 

l’any següent, l’any 2017. D’aquesta manera, sortia que retornaven més productes dels 

que compraven, fet que era impossible. Així doncs, es va solucionar eliminant a aquells 

clients que tenien més import negatiu que positiu, els quals eren 17, 11 i 13 clients per als 

anys 2016, 2017 i 2018 respectivament, el que suposava menys d’un 0,2% del total de 

clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observacions Número de clients 

dataset2018s Sense els clients d’alt volum 8561 

dataset2018 Amb tots els clients 8639 

dataset2017s Sense els clients d’alt volum 8629 

dataset2017 Amb tots els clients 8703 

dataset2016s Sense els clients d’alt volum 7363 

dataset2016 Amb tots els clients 7400 

Taula 2.1. Data sets disponibles, separats per anys i clients d’alt volum. 
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3. Resum teòric 

3.1. Anàlisi per components principals 

Com es pot veure en el punt 2.2, el data set que s’utilitzarà per a classificar els clients 

disposa d’un total de 23 variables contínues diferents. La dimensionalitat d’aquest data set 

és molt elevada, i seria molt útil poder reduir el nombre de variables útils perdent el mínim 

d’informació possible. 

L’anàlisi per components principals és un dels mètodes més simples dels mètodes per 

dades multivariades. L’objectiu principal de l’anàlisi per components principals és, a partir 

d’unes variables X1, X2, ..., Xp, obtenir-ne combinacions lineals Z1, Z2, ..., Zp no 

correlacionades entre elles i ordenades en funció del total de la variància que incorporen. 

La no-correlació significa que les combinacions mesuren dimensions ortogonals de les 

dades, i s’ordenen així Var(Z1) ≥ Var(Z2) ≥ ... ≥ Var(Zp). La primera component principal és 

aquella que té la màxima possible variància. La segona component principal és aquella 

que té la màxima variància possible sense estar correlacionada amb l’anterior. Totes les 

components principals següents es defineixen similarment. 

Idealment convé que siguin poques les components que assumeixen la major part de la 

variància, de manera que les altres puguin ser negligibles sense perdre massa informació, 

i així es pugui treballar amb un nombre reduït de variables. Com més correlacionades 

estiguin les variables originals, millor serà l’anàlisi per components principals.  

Els passos per a obtenir les components principals són els següents [1]: 

1. Estandarditzar les variables originals X1, X2, ..., Xp. Això és especialment important 

si les variables originals tenen magnituds molt diferents. En aquest cas, si no 

s’estandarditzen, les variables amb valors més grans tindrien més importància 

sobre les altres.  

2. Calcular la matriu de covariàncies C. En el cas d’haver realitzat el pas 1, aquesta 

correspondrà a la matriu de correlacions. 

3. Trobar els valors propis λ1, λ2, ..., λp i els vectors propis a1, a2, ..., ap de la matriu de 

covariàncies C. Els coeficients de la component principal “i” seran els elements de 

ai, i la λi correspondrà a la seva variància.  

4. Descartar totes aquelles components principals que assumeixin una part molt petita 

de la variància total. Si per exemple comencem amb 10 variables, i les 3 primeres 

ja assumeixen un 80% de la variància, les altres 7 es poden considerar negligibles 

sense cometre un error ni una pèrdua d’informació massa gran. 

La fórmula per la component principal “i” és la següent: 
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𝑍𝑖 = 𝑎𝑖1𝑋1 + 𝑎𝑖2𝑋2 + ⋯ + 𝑎𝑖𝑝𝑋𝑝                                    (𝑒𝑞. 3.1)                              

En aquesta fórmula, les aii s’anomenen “loadings”, i corresponen a l’efecte que té cada 

variable original dins d’aquella component principal. Poden ser positius o negatius, amb 

valors entre -1 i 1. Com més elevat és el “loading”, més pes té aquella variable dins de la 

component principal. Si s’agafa una observació del data set original, s’estandarditzen els 

seus valors de cada variable i s’introdueixen en la fórmula anterior, es pot calcular el valor 

de Zi, els quals s’anomenen “scores”, i corresponen a les observacions vistes des de les 

components principals, com si es realitzés un canvi de base. Molts programes estadístics 

disposen d’eines per a dur a terme l’anàlisi per components principals, i per a representar-

ne les components principals. 

Alguns dels gràfics més comuns són: 

− Scree plot: Ens mostra el percentatge de variabilitat que aporta cada component 

principal respecte el total, basant-se en els valors propis λi. És útil de cara a triar 

quantes components principals seran necessàries ja que sovint s’agafen els 

components principals fins que es produeix un canvi de tendència en la variància 

explicada, el que s’anomena un colze en el scree plot [2]. 

− Loadings plot: Mostra quines són les variables originals que més afecten a cada 

component principal, i és molt útil per extreure informació i interpretar què 

representa cada component principal. 

− Score plot: Ens mostra tots els individus repartits en dues components principals, i 

és útil per identificar si hi pot haver algun grup d’individus amb característiques 

diferents als altres. 

− Corrplot: És una eina semblant al gràfic anterior, i mostra per a totes les variables 

originals i les components principals, la correlació que té cada variable original  

respecte cada component principal. 

3.2. Distàncies 

3.2.1. Distància euclidiana 

Les tècniques de clustering es basen en agrupar observacions “properes” en l’espai n-

dimensional de les dades. La definició de distància entre les dades i, per tant, la seva 

proximitat, és clau en els processos de clustering. La distància és una mesura de la 

proximitat entre dues observacions, i la més coneguda és l’euclidiana. La distància 

euclidiana és la mínima distància entre dos punts en una base ortogonal, i en el cas de 

dues dimensions es calcula de la següent forma: 

𝑑𝑖𝑗 = {(𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1)2 + (𝑥𝑖2 − 𝑥𝑗2)2}
1/2

                                 (𝑒𝑞. 3.2) 
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En el cas de treballar amb tres dimensions, es calcula d’una forma similar: 

𝑑𝑖𝑗 = {(𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1)2 + (𝑥𝑖2 − 𝑥𝑗2)2 + (𝑥𝑖3 − 𝑥𝑗3)2}
1/2

                 (𝑒𝑞. 3.3) 

Més de tres dimensions no es poden representar a la vegada en un mateix gràfic. Es pot 

observar que, a mesura que s’afegeixen noves dimensions, s’afegeixen termes a la fórmula 

de la distància, podent aconseguir una fórmula per n dimensions: 

𝑑𝑖𝑗 = {∑(𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)
2

𝑝

𝑘=1

}

1/2

                                           (𝑒𝑞. 3.4) 

Aquesta fórmula de la distància serà de gran utilitat, doncs es treballarà amb data sets de 

gran dimensionalitat, els quals tindran moltes variables i moltes observacions [1]. 

El problema que té aquest tipus de distància és que no té en compte de cap manera la 

variabilitat de les variables utilitzades. Si per exemple una variable correspon al tant per 

cent d’atur d’un país (de 0 a 100%), i l’altra correspon a la població d’un país (milions de 

persones), la diferència de magnituds serà tant gran que la fórmula de la distància quedarà 

únicament governada per la variable de més dispersió, en aquest cas la població d’un país, 

independentment dels valors que prengui la variable del tant per cent d’atur.  

Una solució per evitar que les variables de més pes amaguin l’efecte de les altres variables, 

és estandarditzar prèviament a calcular la distància. Estandarditzant, el que aconseguim 

és situar tots els valors a una certa desviació estàndard de la mitjana de la variable, en 

funció de com de propers o llunyans siguin de la mitjana de tota la variable. 

𝑧 =
𝑥 − �̅�

𝑠
                                                            (𝑒𝑞. 3.5) 

En la fórmula anterior, �̅� és la mitjana de la variable, i la s és la desviació estàndard. Gràcies 

a l’estandardització, tots els valors estaran centrats al voltant de zero, i el seu valor 

estandarditzat dependrà de les desviacions estàndard que tinguin respecte la mitjana, o 

sigui quant de lluny estan respecte la mitjana. Amb això, aconseguim que totes les 

variables tinguin les mateixes magnituds i que per tant, influeixin per igual en el càlcul de 

la distància euclidiana. 

3.2.2. Distància manhattan 

La distància manhattan, o d’illa de cases, reemplaça la suma de diferències al quadrat per 

la suma dels valors absoluts de les distàncies. S’anomena així perquè en comptes d’agafar 

la diagonal com fa la distància euclidiana, agafa els dos catets, com si es donés la volta a 

una illa de cases. S’entén molt més fàcilment amb la figura 3.1. 
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Aquesta distància és molt útil si les diverses variables no estan correlacionades entre elles, 

però si estan correlacionades, els clústers que es puguin obtenir a partir d’aquesta no són 

vàlids [2]. 

3.2.3. Distància mahalanobis 

Mentre que les altres dues distàncies anteriors servien per a mesurar la proximitat entre 

dos punts, aquesta també serveix per mesurar la proximitat entre un punt i conjunt de punts. 

Aquesta és una distància molt eficient, doncs al contrari que la distància euclidiana, 

aquesta incorpora una estandardització de les variables, a més de tenir en compte la 

variància intrínseca i la covariància entre les variables, que utilitza per ajustar les 

intercorrelacions entre variables. Gràcies a això, també és útil quan hi ha variables que 

estan molt correlacionades. 

𝑑 = (∑ ∑(𝑥𝑟 − 𝜇𝑟) · 𝑐𝑟𝑠 · (𝑥𝑠 − 𝜇𝑠)

𝑝

𝑠=1

𝑝

𝑟=1

)

1/2

= {(𝑥 − 𝜇)′ · 𝐶−1 · (𝑥 − 𝜇)}1/2       (𝑒𝑞. 3.6) 

𝑑𝑖𝑗 = {(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
′

· 𝐶−1 · (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)}
1/2

                                   (𝑒𝑞. 3.7) 

En aquesta equació, C és la matriu de covariàncies de totes les variables, i crs és l’element 

de la fila r i la columna s de la matriu de covariàncies C. Si la matriu de covariàncies és 

diagonal, aquesta distància es converteix en la distància euclidiana estandarditzada [1]. 

Aquesta distància permet veure si un punt pertany a un grup o no, fet que la fa molt útil per 

a la clusterització, i també s’utilitza per detectar “outliers” en data sets multivariats. Al tenir 

en compte les correlacions, no augmenta pel simple fet d’augmentar el nombre de variables 

observades, sinó que només augmentarà si les noves variables no són redundants amb la 

informació aportada per les anteriors. 

 

Figura 3.1. Distància euclidiana (verd) i diverses distàncies manhattan (altres colors). 
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3.3. Tècniques de clustering 

La idea principal de les tècniques de clustering és utilitzar els valors de les variables per 

agrupar els objectes en grups de manera que aquelles observacions similars estiguin en el 

mateix grup. El nombre de grups no és conegut i s’obtindrà a base de càlculs. Hi ha dos 

grans mètodes per dur a terme el clustering, que són el mètode jeràrquic i el k-means. 

3.3.1. Mètode jeràrquic 

El mètode jeràrquic pot ser un mètode d’aglomeració, en el qual totes les observacions 

comencen estant separades en grups d’un. Es comença amb una matriu de distàncies 

entre totes les observacions, i aquelles observacions més properes s’ajunten en un sol 

grup. A partir d’aquest moment s’agrupen també el grups més propers. Es va repetint 

aquest procés iterativament fins que només queda un sol grup el qual conté totes les 

observacions. També pot ser un mètode divisiu, en el qual es comença amb un sol grup i 

es va dividint fins que totes les observacions queden en grups d’un individu. En aquest 

treball s’utilitzarà únicament el primer mètode. 

Sigui com sigui, és necessari definir què s’entén per proper, i és quan entren en joc les 

distàncies entre observacions i les distàncies entre grups. Per al càlcul de la matriu de 

distàncies entre observacions, la distància més utilitzada és l’euclidiana, però es pot provar 

amb altres com per exemple la distància manhattan o la mahalanobis per veure si afecta 

en els grups que s’obtindran. És recomanable estandarditzar les variables abans de 

calcular les distàncies, per evitar que aquelles de més magnitud amaguin les altres. 

Pel cas de la distància entre grups, hi ha diverses possibilitats de criteri d’enllaç [2] i [3]: 

• Enllaç simple: S’agafa com a distància entre grups la distància mínima entre dos 

punts situats en grups diferents. És problemàtic quan dos o més grups estan molt 

propers entre ells, doncs no és capaç de distingir-los i els agrupa a tots en un mateix 

clúster. 

𝑚𝑖𝑛{𝑑(𝑎, 𝑏) ∶  𝑎 ∈ 𝐴 , 𝑏 ∈ 𝐵} 

• Enllaç complet: S’agafa com a distància entre grups la distància màxima entre dos 

punts situats en grups diferents. Aquest criteri elimina els problemes que es tenia 

amb l’anterior, l’enllaç simple, però és influenciat pels valors extrems, els “outliers”. 

𝑚𝑎𝑥{𝑑(𝑎, 𝑏) ∶  𝑎 ∈ 𝐴 , 𝑏 ∈ 𝐵} 

• Enllaç mitjà: S’agafa la distància mitjana entre tots els punts de dos grups diferents. 

No està influenciat pels valors extrems, i acostuma a produir clústers amb 

variàncies molt semblants entre ells. 

1

|𝐴||𝐵|
∑ ∑ 𝑑(𝑎, 𝑏)

𝑏∈𝐵𝑎∈𝐴
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• Enllaç Ward: El mètode de Ward busca minimitzar la variància dins del clúster. En 

cada iteració, es calcula la unió de cada possible parell de clústers, i s’escull aquell 

parell de grups els quals tinguin un increment mínim de la variància si es fusionen. 

Té tendència a realitzar clústers amb un nombre semblant d’observacions cada un. 

Aquests són alguns dels mètodes que es poden utilitzar, però n’hi ha molts més. Un cop 

s’han definit la distància a utilitzar i el criteri d’enllaç, s’obté el que s’anomena un 

dendrograma, el qual és un gràfic en forma d’arbre on es veuen com les observacions 

s’han anat unint fins a formar un sol grup. És molt útil per determinar quants grups es 

podrien obtenir i com estarien totes les observacions distribuïdes en aquests. 

 

 

Aquí es pot veure com les observacions més properes, E i F, són les primeres a ser 

agrupades. Les següents més properes, A i B, són ajuntades posteriorment, i així 

successivament fins només hi ha un sol grup. Amb aquest gràfic, es pot veure que hi ha 

dos grups clarament diferenciats, el primer correspondria a A i B, i l’altre a C, D, E i F, tot i 

que també es podrien formar més grups, depenent on es vulgui tallar el dendrograma. 

Un cop es tenen els grups definits i cada observació pertany al seu grup corresponent, es 

pot fer un “score plot” mostrant dues components principals i totes les observacions en 

colors diferents segons el grup al qual pertanyen, i veure quina és la distribució dels grups. 

3.3.2. Mètode k-means 

Al contrari que el mètode anterior, aquest és un mètode no jeràrquic. El mètode k-means 

requereix que es defineixin a priori el número de grups en que volen agrupar-se finalment 

les observacions. Es comença escollint tants centroides com grups volen fer-se i es 

distribueixen aleatòriament entre les observacions.  Les més properes a aquests centroides 

s’afegeixen al grup. Es buscarà minimitzar la suma de distàncies al quadrat entre els 

centroides i les observacions d’aquell grup.  Amb aquestes addicions, es tornen a calcular 

els centres dels grups i a assignar les observacions als centroides més propers, i així 

iterativament fins que conclou l’algoritme. Aquells grups que estiguin a prop s’uniran, i els 

que estiguin separats es podran partir mentre s’està iterant. Aquest mètode, al contrari que 

el jeràrquic, permet que les observacions puguin moure’s d’un grup a l’altre si és necessari.  

2 grups 

3 grups 

Figura 3.2. Exemple de dendrograma. 
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Els passos a realitzar segons [2] i [3] són els següents:  

1. Partir les observacions en K clústers inicials, o especificar K centroides aleatoris 

inicials (llavors) des dels quals es començarà a calcular. 

2. Assignar cada observació al clúster que tingui el centroide més proper. La distància 

a utilitzar serà l’euclidiana la majoria de les vegades. Un cop s’han assignat, s’ha 

de tornar a calcular el centroide dels nous grups. 

3. Repetir el pas 2 fins que no hi hagi més reassignacions.  

Una qüestió molt important és determinar quants clústers o quantes llavors seran 

necessàries inicialment. No es fàcil, doncs hi ha molts criteris però no hi ha cap procediment 

definit. Un d’aquests [4] consisteix en : 

1. Calcular la suma de distàncies al quadrat entre observacions dins d’un mateix grup 

(“within”). Com més grups, menys variància hi ha dins de cada grup doncs són 

més petits. Si s’arribés a l’extrem que cada grup tingués només una observació, la 

variància seria zero. Es busca que sigui mínima, doncs vol dir que els grups són 

compactes. 

2. Calcular la suma de distàncies al quadrat entre el centroide de cada grup i el 

centroide total de tots els grups (“between”). En aquest cas, com major és el 

nombre de grups, més augmenta la variància entre aquests. En un cas extrem en 

el qual només hi hagués un grup, la variància entre grups seria zero. Interessa que 

sigui màxima, el que significa que els grups estan clarament separats entre ells. 

3. Dividir el punt 2 entre el punt 1 i veure en quina zona es torna més o menys plana 

la corba. Allà seria un bon punt per seleccionar el nombre inicial de llavors. 

 

 

 

 

 

 

En l’exemple de la figura 3.3, seria correcte agafar entre 6 i 7 clústers. En qualsevol cas, 

els resultats finals depenen en gran manera dels clústers o les llavors que s’escullen en 

l’inici, donant lloc a diferents resultats. És important repetir l’algoritme diverses vegades per 

comprovar l’estabilitat d’aquests, i veure si sempre es formen clústers semblants o si varien 

molt depenent de les condicions inicials. També, existeixen fórmules per calcular 

l’estabilitat dels clústers, com l’índex de Jaccard, del qual se’n parlarà en el punt 5.3. 

Figura 3.3. Procediment per obtenir el número aproximat de clústers inicials. 
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4. Anàlisi descriptiva de les dades 

Un anàlisi descriptiu de les dades és una eina que ens permet veure d’una forma resumida 

i mitjançant gràfics, el conjunt de dades del qual es disposa. L’objectiu és familiaritzar-se 

amb les dades, identificar possibles anomalies i començar a veure possibles patrons . 

S’utilitzaran les dades del data set de l’any 2018 sense comptar aquells clients de gran 

facturació (dataset2018s). Com es veurà en el capítol 5, es mostraran únicament els 

resultats de l’any 2018, doncs els resultats que s’obtindrien amb els data sets d’altres anys 

són molt semblants a aquests. A més, es farà una anàlisi descriptiva d’aquelles variables 

que es considerin més importants, per evitar repeticions o explicacions supèrflues. 

4.1. Variables contínues 

En el cas de les variables contínues, és molt útil veure un sumari de la variable incloent-hi 

el mínim i màxim, el primer i tercer quartil, la mitjana i la mediana. 

• Contenidors totals (cont_pos) 

 Mínim 
Primer Quartil 

(25%) 
Mediana Mitjana 

Tercer Quartil 

(75%) 
Màxim 

 
1 1 2 10,29 7 581 

 

Tot i haver tret aquells clients que facturaven molt per sobre del normal, segueixen 

quedant-ne alguns que fan moltes compres, i és per això que el màxim queda tant 

lluny de la mediana dels clients. En aquests casos serà millor utilitzar la mediana 

abans que la mitjana, doncs la mitjana queda influenciada pels valors extrems, 

mentre que la mediana no. Es veu doncs, que la majoria de clients fan entre 1 i 7 

compres, amb una mediana de 2 compres anuals. En el següent gràfic, el qual està 

en escala original espaiada logarítmicament per a mitigar l’efecte dels valors 

extrems, es pot veure que la majoria de gent fa poques compres a l’any. 

 

 

 

 

 

 

Taula 4.1. Sumari dels contenidors totals comprats durant 2018. 

 

Figura 4.1. Histograma en escala original espaiada 

logarítmicament  dels contenidors totals comprats durant 2018. 
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• Import anual (suma_imp_pos) 

 Mínim 
Primer Quartil 

(25%) 
Mediana Mitjana 

Tercer Quartil 

(75%) 
Màxim 

 
0,01 42,66 177,44 1.720 1.034 48.062 

 
 

Aquí, es pot veure com el màxim és inferior a 50.000 €/any, el límit que s’ha 

establert per als clients inclosos en aquest data set, però segueix sent molt superior 

a la mitjana i a la mediana. La majoria de clients gasten entre 42,66 i 1.034 €/any, 

i la meitat dels clients (mediana) es gasta uns 177,44 €/any. En el gràfic següent, 

que manté l’escala original però espaiada logarítmicament, es pot apreciar el gruix 

de clients que realitza compres mitjanes. 

 

 

 

• Línies per contenidor (linies_contenidor) 

 Mínim 
Primer Quartil 

(25%) 
Mediana Mitjana 

Tercer Quartil 

(75%) 
Màxim 

 
1 1 2 2,285 3 92 

 

En aquest cas, es pot veure que els clients acostumen a fer comandes d’un sol 

producte, i que són pocs els que compren més de 3 productes per comanda 

habitualment. Cal recordar que aquesta variable correspon al nombre de línies que 

compren per contenidor de mitjana, però no vol dir que sempre comprin aquella 

unitat de productes cada vegada. Veiem que els clients habitualment compren 

entre 1 i 3 productes en cada acte de compra, situant-se la mediana en 2. 

Gràficament, i amb l’ús dels logaritmes, es pot veure com la majoria de gent es 

situa en la part esquerra del gràfic, doncs compren poques unitats. 

 

Taula 4.2. Sumari de l’import total gastat durant 2018. 

 

Figura 4.2. Histograma en escala original espaiada 

logarítmicament de l’import total gastat durant 2018. 

 

Taula 4.3. Sumari de les línies per contenidor durant 2018. 
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• Unitats per contenidor (qty_cont) 

 Mínim 
Primer Quartil 

(25%) 
Mediana Mitjana 

Tercer Quartil 

(75%) 
Màxim 

 
1 4 8 175 29 54.060 

 

Amb la variable de les unitats per contenidor, es pot veure si els clients acostumen 

a comprar molta quantitat de cada producte, o si en compren molt poca. La majoria 

de gent compra entre 4 i 29 unitats, amb una mediana de 8. El màxim, de 54.060, 

és d’un client que compra productes molt econòmics, com es veurà en la següent 

variable preu unitari. En el gràfic d’escala logarítmica es pot apreciar com la majoria 

dels clients compren menys de 10 unitats de productes per contenidor.  

 

 

 

Figura 4.3. Histograma en escala original espaiada logarítmicament 

del nombre de línies per contenidor durant 2018. 

 

Taula 4.4. Sumari de les unitats per contenidor durant 2018. 

 

Figura 4.4. Histograma en escala original espaiada logarítmicament 

de la quantitat d’unitats de producte per contenidor durant 2018. 
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• Preu unitari (preu_unitat) 

 Mínim 
Primer Quartil 

(25%) 
Mediana Mitjana 

Tercer Quartil 

(75%) 
Màxim 

 
0,01 2,59 6,68 22,16 15 5.830 

 

Finalment, es pot veure com el preu unitari també té una gran variació, des de 

productes molt barats on cada unitat val un cèntim, fins a productes amb preus 

unitaris alts, dels quals només se’n compra una unitat. La majoria dels clients 

compren productes que tenen un preu mitjà unitari entre 2,59 i 15 €, i la meitat dels 

clients compren productes amb un preu unitari al voltant de 6,68 €. Totes aquestes 

dades es poden apreciar en el gràfic, on es veu que el preu unitari que compra la 

majoria de clients està per sota dels 10 €. 

 

 

• Entropia de famílies (entropia_fam_qty) 

 Mínim 
Primer Quartil 

(25%) 
Mediana Mitjana 

Tercer Quartil 

(75%) 
Màxim 

 
0 0 0,4069 0,4172 0,7995 1 

 

 

En el cas de l’entropia, degut a l’elevat nombre de clients que compren només un 

producte, i per tant amb una entropia de 0, els valors de la majoria de clients són 

baixos. Per això, el rang interquartílic dels clients està situat entre 0 i 0,8, amb una 

mediana de 0,4. Aquells clients que tenen una entropia d’1 és perquè en un any 

han comprat la mateixa quantitat d’unitats de cada família que han adquirit, tenint 

una varietat perfecta.  

Taula 4.5. Sumari de les unitats per contenidor durant 2018. 

 

Figura 4.5. Histograma en escala original espaiada logarítmicament 

del preu unitari durant 2018. 

 

Taula 4.6. Sumari de l’entropia de famílies durant 2018. 
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Com es pot veure en la següent figura, hi ha una gran acumulació de casos amb 

entropia zero o propera a zero, però tota la resta es distribueixen d’una forma més 

o menys uniforme. 

 

 

• Entropia de UP (entropia_up_qty) 

 Mínim 
Primer Quartil 

(25%) 
Mediana Mitjana 

Tercer Quartil 

(75%) 
Màxim 

 
0 0 0 0,2634 0,5436 1 

 

En aquest cas, en haver moltes menys UP que famílies, serà encara més difícil que 

els clients en comprin més d’una, el que fa que hi hagi molts clients amb una 

entropia de zero que fa baixar la mediana. Veiem doncs, que la majoria de clients 

tenen una entropia d’entre 0 i 0,5436, i que la meitat dels clients només compren 

una família, doncs la mediana és de zero. Com es pot veure en el gràfic, la barra 

dels clients amb entropia de zero o propera a zero és encara més alta que en el 

cas de l’entropia de famílies. 

 

Figura 4.6. Histograma de l’entropia de famílies durant 2018. 

 

Figura 4.7. Histograma de l’entropia d’UP durant 2018. 

 

Taula 4.7. Sumari de l’entropia per UP durant 2018. 
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4.2. Variables categòriques 

En el cas de les variables categòriques, serà necessari realitzar altres tipus de gràfics, com 

poden ser els “bar plots” o “pie charts”. Es tenen cinc variables categòriques, i es mostraran 

aquelles que es considerin més importants, i també es farà ús de taules per indicar el 

percentatge de clients que pertanyen a cada categoria.  

• Mercat (mercado) 

 

 

 

 

Es pot veure com, el grup en el qual hi ha més clients correspon al de “Maintenance, 

Repairs and Operations”, seguit del d’ “Original Equipment Manufacturing”. En el 

grup d’ “Otros” només hi ha 3 clients de 8.561, de manera que és un grup negligible. 

En el següent gràfic és pot apreciar molt bé la diferència de percentatges. 

 

 

 

 

 

 

 

• Clients digitals (digita_cli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MRO OEM SI OTR 

 
Total 7.330 849 379 3 

 
Percentatge 85,62% 9,92% 4,43% 0,04% 

  NO SÍ 

 
Total 8.151 410 

 
Percentatge 95,21% 4,79% 

Taula 4.8. Taula d’individus i percentatges de Mercado durant 2018. 

 

Figura 4.8. Pie chart de Mercat. 

 

Taula 4.9. Taula d’individus i percentatges de Clients digitals durant 2018. 
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En aquesta taula es mostra el nombre de clients que es van registrar per primera 

vegada de forma digital o presencialment.  

 

Tot i ser de l’any 2018, veiem que molt pocs clients opten pel registre digital, menys 

d’un 5%. Caldria veure entre els clients nous (noves incorporacions al 2018) quins 

s’han registrat digitalment, doncs en aquest data set hi ha també clients que fa anys 

que estan registrats. En el bar plot es pot veure fàcilment la diferència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Delegació (delegacion) 

En el cas de la delegació, s’han trobat 167 casos ens els quals el client no tenia 

determinada cap delegació, de manera que s’han descomptat aquests casos a 

l’hora de computar el total de clients per a calcular el percentatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BARCELONA SEVILLA DONOSTIA BILBAO MADRID 

 
Total 3.058 1.337 1.095 908 891 

 
Percentatge 36,43% 15,93% 13,05% 10,82% 10,61% 

 VALENCIA ZARAGOZA ASTURIAS VIGO INTERNACIONAL TARRAGONA 

 
426 229 208 185 30 27 

 
5,08% 2,73% 2,48% 2,20% 0,36% 0,32% 

Figura 4.9. Bar plot de Clients digitals. 

 

Taula 4.10. Taula d’individus i percentatges de la Delegació durant 2018. 
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Es pot veure en el següent gràfic, que la gran majoria de clients estan situats a 

Barcelona,  a Sevilla i al País Basc (Donostia i Bilbao) respectivament. Delegacions 

com Internacional i Tarragona tenen molt pocs clients. 

 

 

 

 

• Mateixa delegació (mateixa_delegacio) 

 

 

 

 

 

 

Es pot veure com la majoria dels clients compren a la delegació de la mateixa 

província en la qual estan situats, però n’hi ha molts que compren en una delegació 

diferent a la que tocaria, buscant segurament aquelles delegacions amb més 

experiència o amb més varietat de productes. 

  SÍ NO 

 
Total 5.231 3.330 

 
Percentatge 61,10% 38,90% 

Figura 4.10. Pie chart de Delegació. 

 

Taula 4.11. Taula d’individus i percentatges de la Mateixa delegació durant 2018. 

 

Figura 4.11. Bar plot de Mateixa delegació. 
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5. Aplicació de l’anàlisi de components principals 

i les tècniques de clusterització 

5.1. Components principals obtingudes i interpretació 

Un cop es va tenir el data set completament netejat, sense observacions inusuals ni cap 

altre tipus de problema, es va procedir a realitzar una anàlisi per components principals. Es 

detallarà només l’anàlisi del dataset2018s, el qual conté només les observacions d’aquells 

clients que han facturat durant l’any 2018 menys de 50.000 €. Els resultats són molt 

semblants als obtinguts amb data sets que reflecteixen l’activitat dels clients en els anys 

2016 i 2017. Totes les anàlisis es podran trobar als annexos, així com les llibreries usades. 

El primer pas va ser determinar quantes components principals serien necessàries per 

poder reduir la dimensionalitat del data set original perdent la mínima informació possible. 

Així doncs, com es detalla en el punt 3.1, es van estandarditzar les variables, es va calcular 

la matriu de covariàncies i es van obtenir els valors i els vectors propis. Es va veure que, 

agafant 6 variables, s’incloïa un 73% de la variabilitat original, i que agafant-ne 8, només 

s’aconseguia augmentar fins al 80%, de manera que no sortia a compte. Una eina molt útil 

per a poder veure com evoluciona la proporció d’informació assumida en funció del nombre 

de components usades és el següent scree plot. Com més components s’agafin, més 

informació s’aconsegueix, però arriba un punt que l’augment és insignificant i no compensa 

agafar tantes components. 

 

Un cop s’han determinat les components principals necessàries, caldrà interpretar-les per 

saber quines de les variables originals tenen més pes dins de cada component principal, i 

poder veure a quin tipus de clients representa cada una. 

Figura 5.1. Scree plot del dataset2018s. 



Model multivariat de classificació de clients en funció dels seus comportaments de compra Pàg. 33 

 

Els loadings de les sis primeres components principals, que corresponen a la proporció en 

la qual cada variable original influeix sobre cada component principal, són els següents: 

 

                       PC1   PC2   PC3   PC4   PC5   PC6 

cont_pos              0.33  0.02 -0.04  0.23 -0.16  0.07 
cont_neg              0.31  0.03  0.22 -0.13  0.00  0.05 
suma_imp_pos          0.25  0.18 -0.22  0.13 -0.09  0.01 
suma_imp_neg          0.18  0.11  0.14 -0.21  0.18 -0.11 
n_lin_pos             0.32  0.01 -0.04  0.21 -0.14  0.19 
n_lin_neg             0.30  0.04  0.23 -0.15  0.04  0.05 
qty_pos               0.10  0.20 -0.11  0.28  0.50 -0.06 
qty_neg               0.04  0.12 -0.02  0.12  0.44 -0.13 
fam_pos               0.30 -0.12 -0.19  0.09 -0.06 -0.05 
fam_neg               0.31  0.03  0.23 -0.19  0.06  0.01 
up_pos                0.26 -0.14 -0.25  0.04 -0.05 -0.27 
up_neg                0.30  0.03  0.22 -0.21  0.06 -0.04 
sumatori_fam          0.33  0.00 -0.04  0.22 -0.15  0.13 
import_cont_pos       0.02  0.44 -0.31 -0.24 -0.07  0.10 
percent_retorn_euros  0.10  0.03  0.24 -0.39  0.18 -0.12 
linies_contenidor     0.05 -0.15 -0.17 -0.11  0.18  0.63 
qty_cont              0.01  0.20 -0.10  0.19  0.50  0.02 
preu_unitat          -0.02  0.32 -0.18 -0.25 -0.16  0.02 
import_linia          0.00  0.47 -0.28 -0.25 -0.11  0.02 
families_cont         0.05 -0.30 -0.25 -0.22  0.20  0.42 
recencia             -0.14  0.02  0.17 -0.10  0.06  0.30 
entropia_up_qty       0.07 -0.28 -0.33 -0.23  0.06 -0.36 
entropia_fam_qty      0.07 -0.34 -0.33 -0.27  0.12 -0.13 

 

En el cas de la primera component principal, seria així: 

𝑃𝐶1 = 0,33 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑡−𝑝𝑜𝑠 + 0,31 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑡−𝑛𝑒𝑔 + ⋯ + 0,07 ∗ 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎_𝑓𝑎𝑚_𝑞𝑡𝑦 

Òbviament, tot i que la taula anterior aporta molta informació, és difícil extreure conclusions 

visualment. Per a fer això, serà molt útil l’eina anomenada “corrplot”, la qual mostra la 

correlació entre les variables originals i les components principals. 

Un “corrplot” és un gràfic en el qual, mitjançant cercles de diferents colors i mides, es pot 

identificar molt fàcilment si una variable està molt correlacionada amb una component 

principal o no. Com més gran és el cercle, més correlació hi haurà entre elles. En vertical 

apareixen les components principals, i en horitzontal, les variables utilitzades. 

Si el cercle és de color blau, voldrà dir que té una correlació positiva, el que significa que si 

la variable augmenta de valor, la component principal també ho farà. Si, per contra, el cercle 

és de color vermell, significa que la variable té una correlació negativa, i succeirà al contrari 

que en el cas anterior. 

En la figura 5.2 es pot veure el “corrplot” del data set utilitzat, del qual se n’explicaran 

detalladament les interpretacions de cada component principal. 

Taula 5.1. Loadings de les 6 primeres components principals. 

 



Pàg. 34  Memòria 

 

 

 

• PC1: Aquesta component representa les variables relacionades amb un alt volum 

de compres i de devolucions. Es pot afirmar això ja que les variables de compra 

(cont_pos, suma_imp_pos, qty_pos, etc.) i les de devolucions (cont_neg, 

suma_imp_neg, qty_neg, etc.) tenen una correlació positiva força alta. 

L’anomenarem Component de volum de compra. 

• PC2: Aquesta component reflecteix aquelles variables amb un import per 

contenidor i import per línia elevats, tal i com es pot observar en les variables 

import_cont_pos i import_linia. Per altra banda representa una baixa varietat de 

famílies i UP, com es pot apreciar en les variables referents a l’entropia. 

L’anomenarem Component de preu per contenidor. 

• PC3: Representa compres per sota de la mitjana però amb retorns per sobre de la 

mitjana. Es pot apreciar en el gràfic perquè totes les variables de compra estan en 

vermell (correlació negativa) mentre que les de devolució estan en color blau 

(correlació positiva). A més a més, el percentatge de retorn en euros té una 

correlació positiva. L’anomenarem Component de devolucions. 

• PC4: Correspon a aquelles variables relacionades amb un gran nombre d’unitats, 

però amb un preu unitari molt baix (preu_unitat en vermell), poca varietat i amb 

pocs retorns. S’anomenarà Component de quantitat de producte de baix cost, 

sense devolucions. 

• PC5: És una variable molt semblant a l’anterior, però en aquest cas amb compres 

de quantitats molt grans i amb molts retorns. Serà la Component quantitat de 

producte de baix cost, amb devolucions. 

• PC6: Destaca sobretot perquè inclou variables relacionades amb moltes línies 

(productes diferents) en les comandes, i de moltes famílies (families_cont en blau). 

Serà la Component de línies. 

Figura 5.2. Corrplot del dataset2018s. 
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Un cop s’han obtingut les components principals, es poden mostrar totes les observacions 

en un gràfic que relacioni dues components principals, com per exemple el que es pot 

veure en la figura 5.3., el qual mostra la component de volum de compra i la de preu per 

contenidor. Tots els punts que es poden veure són la projecció d’aquests en el pla format 

per les dues components principals triades, en aquest cas la PC1 i la PC2. 

 

 

5.2. Primeres agrupacions obtingudes per clusterització 

Un cop es tenen les components principals identificades, és hora de passar a les tècniques 

de clusterització. Tal i com se n’ha parlat en l’apartat 3.3, hi ha dos grans tipus de mètodes, 

els jeràrquics i els no jeràrquics, i en aquest últim més concretament, el mètode k-means. 

S’ha preferit iniciar mitjançant els mètodes jeràrquics, per poder veure gràficament com es 

repartirien les observacions i determinar-ne el número òptim de clústers a utilitzar en el k-

means (la k del k-means). 

Tal i com s’ha explicat en l’apartat 3.3 s’han provat diferents mètodes d’enllaç i distàncies, 

però només la combinació de distància euclidiana i mètode Ward ha estat satisfactòria. Els 

dendrogrames obtinguts amb els altres mètodes d’enllaç es poden trobar en els annexos. 

També s’ha explicat en el capítol 3, el fet d’estandarditzar les variables, i s’ha calculat la 

matriu de distàncies entre totes les observacions. El dendrograma obtingut es pot veure en 

la figura 5.4. 

 

Figura 5.3. Score plot dels individus del dataset2018s en les dues 

primeres components principals. 
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En el gràfic anterior, les línies horitzontals són les que tallen el dendrograma i separen les 

observacions en grups. Com més amunt es faci el tall, més grans seran els grups i menys 

grups hi haurà. També els grups seran més generalistes, de manera que és important 

decidir correctament on tallar. 

Tot i que el dendrograma és una forma molt visual de veure les dades, els criteris a l’hora 

de determinar el nombre de grups són molt subjectius, de manera que serà necessari 

emprar també un mètode no jeràrquic, com en aquest cas, el k-means. Això no significa 

que la classificació feta pel mètode jeràrquic sigui incorrecta, però sempre es pot afinar 

més si es comproven altres opcions. Per començar, caldrà veure quants grups seran 

necessaris, i es podrà trobar tal i com està detallat en l’apartat 3.3.  

Així, els gràfics de la variabilitat “within”, “between” i la divisió d’aquests són els següents 

[4]: 

 

 

 

 

 

 

És va veure que el número òptim de grups seria entre 6 i 7, doncs era on la corba es feia 

més plana. 

Figura 5.4. Dendrograma amb distància euclidiana i mètode d’enllaç Ward amb diferents punts de tall. 

 

Figura 5.5. Gràfics de la variabilitat “within”, “between” i la divisió. 
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Així doncs, s’ha calculat un clúster de 6 grups i un clúster de 7 grups. Un cop s’hagi 

comprovat l’estabilitat d’ambdós clústers en l’apartat 5.3, es procedirà a la interpretació 

dels grups d’aquell clúster que s’hagi triat en l’apartat 5.4. Per veure com estan distribuïts 

aquests grups, es mostraran en les figures 5.6 i 5.7 els score plots de les dues primeres 

components principals però separant les observacions en 6 i 7 grups respectivament. 

 

 

 

 

La diferència que es pot apreciar a simple vista és que, el grup 4 de la figura 5.6, és separat 

en dos grups (grups 3 i 4) en la figura 5.7. En l’apartat 5.4 es veurà en què difereixen 

aquests dos nous grups que s’han creat a partir d’un altre que els englobava. 

Figura 5.6. Score plot de les dues primeres components principals separat en 6 grups. 

 

Figura 5.7. Score plot de les dues primeres components principals separat en 7 grups. 
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5.3. Estabilitat dels grups 

En el mètode k-means, al començar sempre la iteració a partir d’uns centroides aleatoris, 

pot donar-se el cas que depenent de la posició d’origen que prenen aquests, s’obtinguin 

uns clústers finals o uns altres, sovint molt diferents entre sí. Si es té un procés el qual 

independentment de les proves que es realitzin sempre s’arriba als mateixos grups, es pot 

assumir que el procés de clusterització és estable. Pel contrari, si aquest procés cada 

vegada fa grups diferents i sense sentit, es tracta d’una clusterització inestable. 

Per quantificar d’alguna forma l’estabilitat d’un clúster, s’ha utilitzat l’índex de Jaccard [4]. 

L’índex de Jaccard es computa així: 

1. Es calculen els grups partint de centroides aleatoris. Les observacions de cada grup 

correspondran a Ai, on la “i” representa el nombre de grup. 

2. S’introdueix una certa variabilitat en els centroides i tornen a calcular nous grups. 

Aquests s’anomenaran Bi. 

3. Es calcula l’índex de Jaccard, que correspon a la intersecció entre els dos grups 

anteriors dividit per la unió dels dos grups. En altres paraules, seria el percentatge 

de clients que s’assignen en els mateixos clústers en iteracions diferents. Si totes 

les observacions corresponen a la intersecció, vol dir que totes les observacions 

que estaven en el grup Ai també apareixen en el grup Bi, el que significa que els 

grups són iguals i per tant l’índex de Jaccard és d’1. En el cas contrari, en el que 

cap observació d’Ai es trobi en Bi, voldrà dir que la clusterització és molt inestable, 

amb un índex de Jaccard de 0.  

𝐽(𝐴𝑖, 𝐵𝑖) =
|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴 ∪ 𝐵|
    𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡   0 ≤ 𝐽(𝐴𝑖, 𝐵𝑖) ≤ 1 

 

 

La variabilitat que s’introdueix per tornar a calcular els grups en el punt 2 pot ser de dues 

formes de distorsió diferents. 

− Jittering: Tracta d’introduir un petit soroll a cada punt i repetir el procés de clustering. 

Això simula petits errors en cada punt, i permet veure si el procés de clustering és 

capaç de tornar-los a agrupar igual que abans, o si una petita variació és suficient 

per canviar completament la forma d’agrupar els punts. 

Figura 5.8. Il·lustració de la intersecció i la unió per l’índex de Jaccard. 
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− Bootstrap: Aquest mètode el que fa es seleccionar una mostra de punts diferent 

cada vegada. Així, en cada iteració, es treballa amb punts diferents de cada grup, i 

permet veure si això afecta en gran mesura o no al procés de clusterització. 

En el cas d’aquest treball, es va calcular l’índex de Jaccard per 6 i per 7 grups, utilitzant les 

dues formes d’introducció de variabilitat, el Jittering i el Bootstrap. Es van realitzar 200 

iteracions diferents per a cada combinació de nombre de grups i distorsió, i es va calcular 

la mitja de l’estabilitat d’aquestes. El criteri per a considerar l’estabilitat d’un clúster com a 

molt bona és que els índexs de Jaccard de tots els grups siguin superiors a 0,75. Si són 

superiors a 0,5 es pot considerar com a bona, i si són inferiors, com a inestable. 

 

• Clúster de 6 grups amb distorsió Bootstrap 

 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Mitjana 

 
0,78 0,46 0,8 0,73 0,66 0,65 0,68 

 

• Clúster de 6 grups amb distorsió Jittering 

 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Mitjana 

 
0,70 0,71 0,62 0,66 0,85 0,84 0,73 

 

• Clúster de 7 grups amb distorsió Bootstrap 

 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Grup 7 Mitjana 

 
0,67 0,53 0,53 0,93 0,78 0,71 0,65 0,69 

 

• Clúster de 7 grups amb distorsió Jittering 

 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Grup 7 Mitjana 

 
0,86 0,95 0,97 0,87 0,84 0,80 0,82 0,87 

 

 

 

Taula 5.2. Índex de Jaccard amb un clúster de 6 grups i distorsió Bootstrap. 

 

Taula 5.4. Índex de Jaccard amb un clúster de 7 grups i distorsió Bootstrap. 

 

Taula 5.3. Índex de Jaccard amb un clúster de 6 grups i distorsió Jittering. 

 

Taula 5.5. Índex de Jaccard amb un clúster de 7 grups i distorsió Jittering. 
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Com es pot apreciar, l’estabilitat amb el mètode de dispersió Jittering sempre és superior, 

doncs la variabilitat introduïda no és tan gran. En tot cas, es pot veure que el clúster amb 

7 grups és més estable. Això és molt beneficiós per aquest projecte, doncs el fet de poder 

separar totes les observacions en 7 grups ens permet fer grups que proporcionen més 

informació i que són més personalitzats, mentre que si en féssim 6 perdríem part de la 

informació d’aquest setè grup i a sobre tindríem una estabilitat pitjor. Així doncs, només 

s’interpretaran els resultats de la clusterització amb 7 grups. 

5.4. Interpretació de la clusterització 

Un cop s’ha triat quants grups seran necessaris en funció dels criteris d’estabilitat, caldrà 

interpretar aquests grups per saber quin tipus de clients representen. Per a realitzar aquest 

pas, seran útils les components principals calculades anteriorment, doncs es podran 

representar els grups en aquestes. Amb el càlcul d’una columna en la que es guardi el 

número del grup al qual pertany cada observació segons el clúster assignat pel k-means, 

es podran pintar de colors diferents totes les observacions segons el seu clúster, facilitant 

de gran manera la lectura i la interpretació. 

 

 

Comparant la primera component principal (Volum de compra) amb la segona component 

principal (Preu per contenidor), podem distingir fàcilment els grups 1, 5 i 6, mentre que els 

altres segueixen quedant difusos.  

Es pot apreciar com aquells clients que pertanyen al grup 5 són clients amb volums molt 

alts de compra, que hi van molt sovint, però per contra, el seu preu per contenidor no és 

alt. El grup 1 correspon a aquells que tenen un preu per tiquet molt alt però una facturació 

anual mitjana, mentre que el grup 6 són aquells que tenen un preu per contenidor més alt 

que la mitjana però hi van menys sovint.  

5 

6 

1 

Figura 5.9. Components principals 1 i 2 separades pels grups obtinguts per clusterització k-means. 
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En la següent taula, amb els centroides de cada grup, es pot visualitzar millor. Els 

centroides mostren on se situa cada grup de punts utilitzant variables que descriuen 

paràmetres econòmics de les compres dels clients.  

 

 
 

Compres anuals 

[núm. 

compres/any] 

Import 

anual 

[€/any] 

Import per 

contenidor 

[€/cont.] 

Devolucions  

[% de 

l’import] 

Línies per 

contenidor 

[línies/cont.] 

 
Grup 1 2,82 12.141 4.864 2,58 1,87 

 
Grup 5 207,13 18.899 114,55 3,20 3,08 

 
Grup 6 2,31 708,85 348,68 0,00 1,59 

 

 

Per a separar els grups 2 i 7, que en l’anterior gràfic es veien com un sol núvol de punts i 

era impossible de discernir, es poden distingir molt fàcilment si es comparen la primera 

(component de volum) i la tercera (component de devolucions) components principals. 

 

 

 

Gràcies a usar la tercera component principal, els grups 2 i 7 es separen clarament, i encara 

que ambdós representen a clients d’un volum de compres semblant, aquells que 

corresponen al grup 7 retornen més import que aquells del grup 2. Amb la taula de 

centroides es pot veure molt clarament també. 

 

7 

2 

Figura 5.10. Components principals 1 i 3 separades pels grups obtinguts per clusterització k-means. 

 

Taula 5.6. Taula dels centroides dels grups 1, 5 i 6. 
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Compres anuals 

[núm. compres/any] 

Import 

anual 

[€/any] 

Import per 

contenidor 

[€/cont.] 

Devolucions  

[% de 

l’import] 

Línies per 

contenidor 

[línies/cont.] 

 
Grup 2 77,85 15.027 264,49 0,63 2,90 

 
Grup 7 16,54 2.446 185,30 13,33 2,66 

 

Finalment, és necessari separar les observacions que pertanyen als grups 3 i 4, doncs en 

els gràfics anteriors ha estat impossible perquè són molt semblants entre ells. No obstant, 

a base de provar combinacions de components principals, es va poder trobar el fet que els 

distingia, el nombre de línies (productes diferents) per comanda. Així doncs, si es compara 

la segona (component de preu per contenidor) i la sisena (component de línies) 

components principals, s’obté el següent gràfic. 

 

 

Així doncs, es veu que amb un volum de compres i un preu per contenidor similar, aquells 

individus classificats al grup 4 compren més línies per contenidor que aquells classificats 

al grup 3. 

 
 

Compres anuals 

[núm. compres/any] 

Import 

anual 

[€/any] 

Import per 

contenidor 

[€/cont.] 

Devolucions  

[% de 

l’import] 

Línies per 

contenidor 

[línies/cont.] 

 
Grup 3 10,53 1.756 160,68 0,00 2,07 

 
Grup 4 1,97 248,22 101,99 0,00 4,00 

 

 

4 

3 

Figura 5.11. Components principals 2 i 6 separades pels grups obtinguts per clusterització k-means. 

 

Taula 5.7. Taula dels centroides dels grups 2 i 7. 

 

Taula 5.8. Taula dels centroides dels grups 3 i 4. 
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Gràcies a l’ús conjunt de les components principals i de les tècniques de clusterització, s’ha 

aconseguit separar en grups estadísticament significatius, i amb una estabilitat força alta. 

Ara, es veurà per cada tipus de mercat (MRO, OEM...) i per cada delegació (Barcelona, 

Madrid...) com es distribueixen les observacions dins de cada grup. Abans però, es 

mostrarà una taula resum on es podran veure tots els grups, amb els seus centroides i la 

quantitat d’observacions que pertanyen a cada grup. 

 

 
          Nom del grup 

Mida 

del 

grup 

Compres 

anuals [núm. 

compres/any] 

Import 

anual 

[€/any] 

Import per 

contenidor 

[€/cont.] 

Devolucions  

[% de 

l’import] 

Línies per 

contenidor 

[línies/cont.] 

 
Grup 5 Gran volum 72 207,13 18.899 114,55 3,20 3,08 

 
Grup 2 

Volum sense 

devolució 
355 77,85 15.027 264,49 0,63 2,90 

 
Grup 1 

Molt alt preu 

per contenidor 
49 2,82 12.141 4.864 2,58 1,87 

 
Grup 7 

Volum i 

devolució. 
586 16,54 2.446 185,30 13,33 2,66 

 
Grup 3 Poques línies 2303 10,53 1.756 160,68 0,00 2,07 

 
Grup 6 

Preu per 

contenidor 
3681 2,31 708,85 348,68 0,00 1,59 

 
Grup 4 Moltes línies 1515 1,97 248,22 101,99 0,00 4,00 

 

Els clients del grup 5, que són els de gran volum, fan unes 200 compres a l’any i es gasten 

uns 19.000 € anuals, molt per sobre de la mitjana. No obstant, el seu import per contenidor, 

les devolucions i les línies per contenidor són força normals. Els del grup 2, tenen un volum 

considerable també, de 78 compres anuals, però destaquen per tenir molt poques 

devolucions, un 0,63%, si es compara amb altres grups de gran volum de compres. El cas 

del grup 1 és molt diferent. Realitzen molt poques compres anuals, unes 3, però es gasten 

quasi 5.000 € cada vegada que compren. En el cas del grup 7, es pot apreciar que són 

compradors que estan en la mitjana, 17 compres a l’any, 180 €/contenidor, però són molt 

retornadors, amb un 13% de retorns en import. En el cas dels grups 3 i 4, que són 

relativament semblants, veiem que la diferència recau en que els del grup 3 compren 

poques línies, dues aproximadament, i els del grup 4 en compren 4. En el grup 6, es troben 

aquells clients que destaquen per tenir un preu per contenidor alt, de 349 €/contenidor. 

Si separem tots els clústers pel mercat en el que compren els seus clients, podem veure 

quins mercats estan sobrerepresentats o subrepresentats en cada grup. En la taula 5.10, 

en el cas del mercat “SI”, veiem que un 7% dels clients que compren en aquest mercat es 

troben en el clúster de gran volum (GVol), bastant per sobre de la proporció que mereix 

aquell clúster, que és d’un 1%. En aquest cas, hi ha més representació de clients de “SI” 

en aquell clúster que d’altres clients. En canvi, en el cas de moltes línies (MoltLin), només 

hi ha un 6% de clients del mercat “SI”, per sota del que hauria de ser la proporció d’aquell 

clúster. En la següent taula es pot veure la proporció per tots els clústers i mercats. 

Taula 5.9. Taula resum de tots els grups trobats ordenats per l’import anual. 
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          GVol VolSDev VolDev MAPreu PoqLin MoltLin PreuCont 

 
MRO 1% 3% 6% 0% 25% 20% 45% 

 
OEM 1% 12% 9% 3% 36% 5% 34% 

 
SI 7% 15% 12% 0% 37% 6% 23% 

 
OTR 0% 0% 0% 0% 33% 33% 33% 

 

Proporció de 

cada clúster 
1% 4% 7% 1% 27% 18% 43% 

 

Per al càlcul de la proporció de cada clúster, s’ha dividit el nombre de clients que hi ha en 

el clúster X entre el nombre de clients total, per veure quin pes té cada grup. Per al càlcul 

del percentatge de clients d’un mercat a cada clúster, s’ha dividit el nombre de clients del 

mercat Y que estan al clúster X entre el total de clients del mercat Y. D’aquesta manera, 

totes les files sumen un 100% de les observacions. 

També s’ha realitzat separant per delegacions, i el resultat obtingut és el que es mostra en 

la taula 5.11. 

 

 
          GVol VolSDev VolDev MAPreu PoqLin MoltLin PreuCont 

 
Asturias 0% 7% 7% 0% 31% 10% 45% 

 
Barcelona 1% 4% 9% 0% 24% 19% 43% 

 
Bilbao 0% 2% 2% 1% 30% 26% 39% 

 
Donostia 1% 3% 4% 0% 26% 18% 48% 

 
Internacional 0% 0% 3% 0% 9% 6% 81% 

 
Madrid 1% 5% 8% 1% 29% 9% 47% 

 
Sevilla 1% 4% 6% 0% 29% 24% 36% 

 
Tarragona 0% 6% 13% 4% 27% 15% 35% 

 
Valencia 0% 6% 5% 1% 32% 7% 49% 

 
Vigo 1% 7% 11% 2% 28% 7% 43% 

 
Zaragoza 1% 9% 6% 1% 27% 8% 47% 

 

Proporció de 

cada clúster 
1% 4% 7% 1% 27% 18% 43% 

 

Taula 5.10. Taula de tots els clústers separant per mercat. 

 

Taula 5.11. Taula de tots els clústers separant per delegació. 
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Es pot veure com totes les delegacions estan representades seguint aproximadament la 

línia de la proporció de cada clúster, però en el cas de vendes internacionals és força més 

diferent, doncs es concentren quasi totes les observacions en el grup de preu per 

contenidor elevat i volum baix. 
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6. Informe econòmic i planificació 

El projecte es va iniciar a finals de febrer i s’ha acabat a mitjans de juny, el que suposaria 

uns 4 mesos aproximadament. En aquest temps, el ritme de treball no ha estat uniforme, 

doncs hi ha hagut fases de més feina i d’altres en les que ha calgut esperar dades i 

instruccions.  

En la figura 6.1, es mostra un diagrama de Gantt esquematitzant les activitats que s’han 

realitzat i les durades aproximades d’aquestes. Es van iniciar les pràctiques i el projecte 

amb una introducció dels conceptes teòrics d’estadística que serien necessaris al llarg del 

treball, i una familiarització amb la programació en R, doncs ha estat una eina molt útil per 

aplicar tots els conceptes estadístics apresos i per manipular la base de dades amb facilitat.  

Un cop s’havien assolit uns coneixements bàsics, es va començar amb el filtratge i neteja 

de les dades. Ha estat la fase més llarga del projecte, doncs a mesura que es trobaven 

inconsistències s’havia de parlar amb el client per resoldre els problemes, i a vegades es 

requerien noves bases de dades o diccionaris perquè s’havien trobat errors per part del 

client, i això suposava un cert temps d’espera.  

Quan es van tenir les dades completament filtrades i sense cap tipus d’inconsistència, es 

van analitzar per a poder veure quina era la seva distribució i conèixer d’una forma gràfica 

com es repartien, doncs veient únicament les xifres era impossible. Després, es van 

realitzar les components principals i el procés de clusterització, els quals van durar 

aproximadament un mes. Un cop es van realitzar tots els càlculs, es va buscar afinar el 

model comprovant l’estabilitat d’aquest i es va cercar la manera d’interpretar-lo i treure 

conclusions. Molt abans però, es va començar la redacció de la part escrita, la qual no va 

tenir un ritme de treball uniforme, influït per la càrrega de treball  que suposaven les altres 

activitats. L’últim pas ha estat la preparació de la presentació i la defensa del projecte. 

 

Familiarització amb el software R

Lectura conceptes teòrics

Filtratge de dades

Anàlisi descriptiu de les dades

Components principals

Clusterització

Afinament model

Redacció memòria projecte

Preparació defensa projecte

S…

Figura 6.1. Diagrama de Gantt de les activitats realitzades. 
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Per al càlcul dels costos només s’assumirà el salari de les hores contractades i d’aquelles 

hores extra que s’han hagut de fer per complir amb els terminis imposats pel client i per la 

redacció de la memòria escrita, així com les reunions de seguiment setmanals que s’han 

dut a terme a l’empresa. No es tindran en compte els costos associats al lloguer de les 

oficines, aigua i llum, ni tampoc el dels equips informàtics utilitzats (ordinador propi) ni el 

de les llicències de programari, doncs el software utilitzat és de distribució gratuïta. 

En la taula 6.1 es detallaran les hores emprades en cada una de les tasques. És necessari 

tenir en compte que el meu horari de pràctiques (per tant les hores contractades) era de 4 

hores, 3 dies a la setmana, el que fa un total d’aproximadament 48 hores mensuals. No 

sempre és així, doncs hi ha mesos que han tingut més o menys dies, i també s’han tingut 

en compte les festivitats com la Setmana Santa, durant la qual no es va treballar en la 

empresa però sí fora. També, en els mesos finals, no totes les hores a l’empresa s’han 

dedicat a aquest projecte, sinó a altres que no s’inclouen en aquest treball.  

En blau es marcaran les hores contractades, i en verd, les hores extra (feina realitzada fora 

de les hores de treball). 

 

 
          Febrer Març Abril Maig Juny Juliol 

 Familiarització amb el software R 10+12 4+6     

 Lectura conceptes teòrics 10+12      

 Filtratge de dades  48 20+10    

 Anàlisi descriptiu de les dades   10+4    

 Components principals    6+10 14+2   

 Clusterització    20+4   

 Afinament model    6   

 Redacció memòria projecte   4+6 6+30 30  

 Preparació defensa projecte      20 

 Hores totals 44 58 70 82 30 20 

 

 

Taula 6.1. Hores treballades en els mesos de duració del projecte. 
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Tota la feina feta suma un total de 304 hores, una xifra molt raonable tenint en compte que 

el pes en crèdits europeus (ECTS) del treball fi de grau és de 12 ECTS. Considerant que 

1 crèdit correspon a 25h tal i com s’estipula en diversos documents d’aquesta universitat1, 

el seu valor en hores és d’aproximadament unes 300 hores. 

El càlcul del cost del projecte, en tenir només en compte les hores treballades però no els 

costos del material ni de l’immoble, serà breu. En aquest cas, amb un sou de 10 € per hora, 

adequat doncs encara no disposo de la titulació d’enginyeria, el cost total surt per 3.040 €. 

                                                

1 Veure pàgina 2 del document: 

https://etseib.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/documents%20normatives/grau/Normativa%20TFG 

https://etseib.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/documents%20normatives/grau/Normativa%20TFG
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7. Conclusions 

Un cop s’han obtingut tots els resultats, és necessari fer balanç de la feina realitzada i els 

resultats, i veure si s’han complert els objectius plantejats al començament del projecte. 

En primer lloc, es buscava poder reorganitzar el data set proporcionat i realitzar una anàlisi 

descriptiva de les dades. Aquest ha estat l’objectiu més laboriós, doncs la neteja i el filtratge 

de dades és una etapa de qualsevol projecte en la qual s’han de prendre moltes decisions 

sobre què es considera com a normal, i què es considera com a anòmal. A més, en aquesta 

fase del treball s’havia de consultar moltes vegades amb el client per a saber si les 

conclusions que estàvem traient nosaltres de les anomalies eren certes, o si hi havia alguna 

explicació darrera que no havíem tingut en compte.  

També, era una etapa crítica, doncs el data set que s’havia d’obtenir al final no podia 

contenir cap tipus d’error, ja que era el que s’utilitzaria en fases posteriors. L’anàlisi 

descriptiva de les dades va ser una eina molt útil per aquesta etapa i també per les fases 

següents, i va permetre veure amb claredat com es distribuïen tots els individus. 

Un cop el primer objectiu s’ha assolit amb èxit, s’ha realitzat l’anàlisi per components 

principals i s’ha aconseguit reduir el nombre de variables utilitzades. Això ha permès 

descriure quasi tota la informació que contenia el data set, però en comptes de fer-ho amb 

23 variables, s’ha pogut fer amb 6. Aquestes sis components principals representen, per 

ordre de variabilitat que acumulen, les variables referents a: 

• Volum de compra (PC1) 

• Preu per contenidor (PC2) 

• Devolucions (PC3) 

• Productes de baix cost sense devolucions (PC4) 

• Productes de baix cost amb devolucions (PC5) 

• Línies per comanda (PC6)  

Aquest pas ha estat molt important perquè ha facilitat moltíssim la comprensió i la 

interpretació dels grups que s’han obtingut en la següent fase, la clusterització. 

En aquesta última fase, s’ha aconseguit separar estadísticament tots els clients en 7 grups, 

i gràcies a les components principals, s’ha aconseguit interpretar-los i veure que eren grups 

que tenien sentit, i que es podien associar a unes certes característiques relatives als 

patrons de compra dels clients.  
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Aquests corresponen a clients amb: 

• Preu per contenidor molt alt (grup 1) 

• Volum alt sense devolució (grup 2) 

• Clients que compren poques línies (grup 3) 

• Clients que compren moltes línies (grup 4) 

• Volum molt alt (grup 5) 

• Preu per contenidor alt, superior a la mitjana (grup 6)  

• Volum alt amb devolució (grup 7) 

A més, s’ha mostrat que és un procés estable, el que indica que si es repeteix el procés de 

clusterització diverses vegades, els resultats obtinguts en aquests diferiran molt poc dels 

resultats que s’han detallat aquí. 

Així doncs, considero que s’han complert amb escreix els objectius plantejats inicialment, i 

que els resultats han estat favorables. No obstant, sempre hi ha marge de millora. En 

aquest cas, en el punt 7.1, es proposaran nous objectius que es podrien dur a terme per a 

seguir amb aquest projecte. 

7.1. Pròxims passos 

Tot i que s’ha treballat principalment només amb les dades de l’any 2018, s’ha realitzat 

també l’anàlisi per components principals i la clusterització també per 2016 i 2017, però 

d’una manera superficial doncs era només per veure que els resultats que s’obtenien es 

mantenien aproximadament en la línia dels obtinguts al 2018. 

Una proposta de millora seria estudiar amb més detall les dades de 2016 i 2017, per veure 

si es pot extreure algun tipus d’informació més. 

Una altra proposta té a veure amb una característica de cada client. Tots els clients reben 

el que s’anomena un tractament, que pot ser “Silver” o “Gold”. Això es decideix en funció 

de l’import que es gasten en transaccions, i seria la forma que té l’empresa de separar els 

clients bons dels dolents.  

Amb aquesta variable categòrica, es podria separar el total de clients en dos data sets 

diferents, un per cada tractament, i analitzar si les components principals i els grups 

obtinguts per clusterització es mantenen en ambdós data sets o si hi ha una certa diferència 

entre agrupar als clients “Silver” i als clients “Gold”. 



Model multivariat de classificació de clients en funció dels seus comportaments de compra Pàg. 51 

 

Agraïments 

En primer lloc, m’agradaria agrair a l’Ignasi Puig per haver-me dirigit el treball de fi de grau 

i haver-me donat l’oportunitat de treballar en conveni de pràctiques a l’empresa Datancia, 

que sens dubte han estat fructíferes i m’han ajudat a guanyar experiència laboral i personal. 

M’ha guiat en la realització del projecte i m’ha ajudat a comprendre millor els conceptes 

teòrics que s’han aplicat en aquest treball. També, voldria agrair al Jesús Corral, professor 

de l’ETSEIB i cap de projectes de Datancia, per donar-me suport i també haver-me guiat a 

l’hora de plantejar i realitzar el treball. 

Vull també agrair al Pau, la Cori, el Roger, l’Alain, a l’Ariel i el Ramon, amb els que he 

treballat, per resoldre’m aquells dubtes que m’han anat sorgint. 

Finalment, però no menys important, agrair a la meva família, als meus pares Xavier i Silvia, 

i al meu germà Jordi, el suport mostrat durant tot el temps que ha durat el projecte, i els 

consells que m’han donat sobre com enfocar-lo i com plantejar-me els problemes que se 

m’han anat plantejant des d’una altra perspectiva.



Pàg. 52  Memòria 

 

Bibliografia 

Referències bibliogràfiques 

[1] F. J. MANLY, B, Multivariate Statistical Methods,  A primer (Third edition.). 2005. 

[2] F. HAIR, J; E. ANDERSON, R; L. TATHAM, R; C. BLACK, W, Multivariate Data Analysis, 

Fourth edition. 1985. 

[3] A. JOHNSON, R; W. WICHERN, D, Applied Multivariate Statistical Analysis,  Sixth edition.  

2013. 

[4] ZELTERMAN, D, Applied Multivariate Statistics with R,  (Statistics for Biology and Health). 

2015. 

Bibliografia complementària 

[A] Distancias estadísticas y escalado multidimensional (Análisis de Coordenadas Principales). 

Universidad Carlos III de Madrid. Disponible a:            llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll                                            

http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/agrane/ficheros_docencia/MULTIVARIANT/

slides_Coorp_reducido.pdf 

[B] Bootstrap evaluation of clusters. Disponible a:                                                 

http://www.win-vector.com/blog/2015/09/bootstrap-evaluation-of-clusters/ 

[C] HENNIG, C, Cluster-wise assessment of cluster stability. University College London. 

Disponible a:                                   

http://www.homepages.ucl.ac.uk/~ucakche/papers/clusta.pdf 

[D] Making sense of principal component analysis, eigenvectors  & eigenvalues. Disponible a:                                                         

https://stats.stackexchange.com/questions/2691/making-sense-of-principal-component-

analysis-eigenvectors-eigenvalues 


