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O Surgimento da Mineração de Dados

A disseminação do uso de meios eletrônicos na sociedade 

moderna tem gerado uma enorme quantidade de dados.

 Uso de SGBDs na maioria das organizações públicas e 

privadas de médio e grande porte.

 Avanços na aquisição de dados, desde os leitores de códigos 

de barra até sistemas de sensoriamento remoto.

A necessidade é a mãe da invenção. (Platão)
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O Surgimento da Mineração de Dados
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O acúmulo de grandes quantidades de dados 

históricos em empresas e centros de pesquisa, 

motivou, a partir do início dos anos 90, o 

desenvolvimento de ferramentas computacionais 

capazes de analisar esses dados. 

O Surgimento da Mineração de Dados
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Mineração de Dados ou de Conhecimento?
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Mineração de Dados

Mineração de Dados: processo automático de     

 descoberta de novas informações e conhecimento, 

úteis a uma aplicação, no formato de regras e padrões, 

   escondidas em grandes quantidades de dados.

Este processo é executado sobre grandes 

quantidade de dados, estejam estes armazenados em 

bancos de dados tradicionais, em data warehouse ou 

em outra forma de repositório.
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Mineração de Dados

Mineração de Dados não é uma tecnologia nova, mas 

um campo de pesquisa multidisciplinar. 

J Han e M Kamber “Data Mining: Concepts and Techniques”– Morgan Kaufmann Publishers, 2000
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Um Exemplo de Sucesso!

 Descobriu-se que homens entre trinta e 
quarenta e cinco anos, que compram 
cervejas, nas sextas-feiras, após as 
dezesseis horas, também compram fraldas! 

 Resultado: apenas mudando os produtos 
de lugar, colocando as fraldas ao lado de 
cervejas nos pontos de venda, obteve-se 
um aumento de mais de quarenta por cento 
nas vendas de fraldas. 

 O que acha de possuir uma informação 
como essa? 

A Wall-Mart soube tirar bom proveito dela!
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É fácil descobrir padrões e tendências 
escondidos em grandes massas de dados?

Algumas literaturas da área de marketing fazem 
parecer fácil.

 Basta aplicar alguns algoritmos (criados por grandes 
pesquisadores), tais como:

 Redes Neurais

 Árvores de Decisão

 Algoritmos Genéticos

 O processo de descoberta de conhecimento é iterativo.

 É um trabalho que leva algum tempo e exige 
comprometimento.
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Descoberta de Conhecimento
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“From data mining to knowledge discovery: An overview”, 
 U.M.Fayyad et. al., 1996.

Dados

Conhecimento

Dados
Pré-processados

Dados
Transformados

Regras e
Padrões

Dados
Selecionados

1

1 - SELEÇÃO

2 - PRÉ-PROCESSAMENTO
            (Limpeza + Enriquecimento)

3 - TRANSFORMAÇÃO

4 – MINERAÇÃO DE DADOS

5 - INTERPRETAÇÃO e AVALIAÇÃO

2

3

4

5

KDD (Knowledge Discovery in Databases)
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Principais Tarefas em Mineração de Dados
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 Tarefas Preditivas: do conhecimento adquirido a partir 

de um conjunto de dados, fazemos predições para novas 

amostras. 

Exemplo: Se acontecer uma determinada composição de 

medidas climáticas, então existe 70% de chover.

 Tarefas Descritivas: buscam identificar padrões de 

comportamento comuns nos dados.

Exemplo: Cerveja      Fralda. 

Principais Tarefas em Mineração de Dados
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Mineração de Associações

Mineração de Associações: identificação de itens de um 

mesmo domínio de aplicação que ocorrem juntos com 

determinada freqüência na base de dados. 

Exemplo: Market Basket Analysis. Identificação de 

produtos que são comprados juntos em um número 

significativo de transações de compras.

Objetivo: representar com determinado grau de certeza 

uma relação existente entre o antecedente e o 

consequente de uma regra.
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Regras de Associação

Uma regra de associação representa um padrão de relacionamento 

entre itens de dados do domínio da aplicação que ocorre com uma 

determinada freqüência na base de dados (transacional). 

Id-Transação (TID) Itens Comprados
      1 leite, pão, refrigerante
      2 cerveja, carne
      3 cerveja, fralda, leite, 

refrigerante
      4 cerveja, fralda, leite, pão
      5 fralda, leite, refrigerante

{fralda} ⇒ {cerveja} 
{fralda} ⇒ {leite}  
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Aplicações

 Saúde:
→ análise de correlações entre doenças.

 Marketing:

→ market basket analysis.
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Classificação

Classificação: consiste em identificar a classe a qual um 

elemento pertence a partir de suas características.        

O conjunto de possíveis classes é discreto e predefinido. 

Exemplo: a partir das características de um indivíduo, 

determinar a que classe social ele pertence.       

Conjunto de classes = {A, B, C, D, E}.
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Esquema do Processo de Classificação
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Classificação

ID     Salário      Idade      Tipo Emprego     Classe
1        3.000          30        Autônomo B
2        4.000          35        Indústria B
3        7.000          50        Pesquisa C
4        6.000          45        Autônomo C
5        7.000          30        Pesquisa B
6        6.000          35        Indústria B
7        6.000          35        Autônomo A
8        7.000          30          Autônomo A
9        4.000          45        Indústria B

A partir de uma base de treinamento, 
extrai-se o modelo de classificação
(árvore de decisão, p.e.).

 Salário

 Idade

T.Empr.

B

A

C

B

≤ 5.000 > 5.000

≤ 40 > 40

Ind.,Pesq. Autônomo

Árvore de Decisão ou
Árvore de Classificação
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Regras de Classificação

 Salário

 Idade

T.Empr.

B

A

C

B

≤ 5.000 > 5.000

≤ 40 > 40

Ind.,Pesq. Autônomo

Árvore de Decisão ou
Árvore de Classificação

(Sal ≤ 5k) ⇒ Classe = B
(Sal > 5k) ∧ (Idade > 40) ⇒ Classe = C
(Sal > 5k) ∧ (Idade ≤ 40) ∧ (TEmpr = Autônomo) ⇒ Classe = A
(Sal > 5k) ∧ (Idade ≤ 40) ∧ ((TEmpr = Indústria) ∨ (TEmpr = Pesquisa)) ⇒ Classe = B

Regras de classificação obtidas a partir
da árvore de decisão:
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Aplicações

 Finanças:

→ análise do risco na concessão de empréstimos.

Saúde:

→ identificação de tratamentos adequados em    
determinadas condições.
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Aplicações

 Bioinformática:

→ classificação de funções das proteínas.

 Marketing:

→ classificar os clientes de acordo com o padrão de consumo de 
produtos para direcionar o marketing.
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Regressão

Regressão: estimativa do valor de um atributo de um 

indivíduo a partir de suas características. O domínio 

deste atributo deve ser numérico e contínuo.

Exemplo: a partir das características de um imóvel, 

determinar seu valor de venda ou aluguel.

Regressão Linear: aX + bY + cZ + d = 0.
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Clusterização (Segmentação)

Clusterização (segmentação) é o processo de identificação de um 
conjunto finito de categorias (ou grupos - clusters), não previamente 
definidos, que contêm objetos similares.

Consumidor          Qtd Tot.Prods.     Preç.Méd.Prods.
   1   2               1.700
   2 10               1.800
   3   2                  100
   4   3               2.000
   5 12               2.100
   6   3                  200
   7   4               2.300
   8   11               2.040
   9   3                  150

Exemplo: Deseja-se separar os clientes em grupos de forma que aqueles que 
apresentam o mesmo comportamento de consumo fiquem no mesmo grupo.

Cada tupla deste exemplo 
indica a quantidade total de 
produtos consumidos e o 
preço médio destes produtos 
relativos a cada consumidor.
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Clusterização

Grupo Consumidor   Qtd.Tot.   Preço.Méd.
          1             2           1.700
   1        4             3           2.000
          7             4           2.300
          2           10           1.800
   2        5           12           2.100
          8           11           2.040
          3             2              100
   3        6             3              200
         9             3              150

Consumidor   Qtd.Tot.   Preço.Méd.
   1             2           1.700
   2           10           1.800
   3             2              100
   4             3           2.000
   5           12           2.100
   6             3              200
   7             4           2.300
   8           11           2.040
   9             3              150

Cada grupo identificado é caracterizado por 
consumidores semelhantes em relação à 
quantidade média total e ao preço médio dos 
produtos consumidos.
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Classificação X Clusterização

Classificação é dito um processo de mineração 

supervisionado, pois os elementos que fazem parte da 

base de treinamento já têm seu atributo classe 

informado. 

Clusterização é dito um processo de mineração 

não supervisionado, pois os elementos que fazem parte 

da base de entrada não têm o seu grupo definido. 

Muitas vezes nem mesmo o número de grupos é 

previamente definido.



BCC501 - Introdução à Ciência da Computação

Técnicas de Mineração de Dados

      Técnicas utilizadas para realizar a tarefa de

      mineração de dados.

Tarefa Técnicas

Classificação Árvores de Decisão

Redes Neurais

Algoritmos Genéticos

Associação Algoritmos de Extração 

de  Regras de Associação

Clusterização Algoritmos de Clusterização

Redes Neurais
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Estudo de Caso

Objetivos:

• Criar maneiras de conquistar consumidores de 

operadoras concorrentes.

• Manter a fidelidade de seus clientes. 

Caso real de uma

companhia de telefones celulares
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Estudo de Caso

Problema enfrentado:

• Concorrência    Dificuldade na criação de produtos 

diferenciados.
Solução adotada:

• Agregar valor aos produtos:

• Voice mail

• Aparelhos (telefone sem fio + celular)

• Outros serviços
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Estudo de Caso

Problema a ser resolvido:

• Testar um novo produto (serviço) no mercado.

• Como divulgar o novo serviço oferecido?

Para todos os clientes?

Somente para alguns? Quais?

DATA MINING
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Estudo de Caso

Desafio?
• Antes de fazer o trabalho de divulgação, descobrir 

quais clientes seriam os consumidores mais prováveis 

do novo serviço!!!

• A partir deste conhecimento, realizar um trabalho de 

divulgação direcionado. 

• Quais as vantagens disto?
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Estudo de Caso

Vantagem: economia na campanha de marketing.

Importante: 

Por razões técnicas, inicialmente este serviço só podia 

ser oferecido para uma pequena fração dos clientes da 

companhia.  

Além disso, a companhia necessitava que um número 

mínimo de pessoas adquirissem o novo serviço para 

que este pudesse ser avaliado. 
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Estudo de Caso

Informação:

Campanhas de marketing anteriores para introdução 

de novos serviços no mercado obtiveram retorno 

positivo de 2% a 3% dos clientes contactados. Ou seja, 

somente 2% a 3% dos clientes adquiriram os novos 

serviços.

Portanto, para se ter um retorno positivo de 500 

clientes, era necessário fazer contato com 16.000 a 

25.000 clientes (selecionados aleatoriamente).
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Estudo de Caso

•Criação de um modelo capaz de pontuá-las de acordo 

com a probabilidade de aquisição do novo serviço.

•Utilizar uma lista ordenada (pela pontuação) para 

direcionar o trabalho de divulgação. 

Como selecionar as pessoas?
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Estudo de Caso

Como utilizar Mineração de Dados?

• Os métodos de Mineração de Dados “aprendem” por 

meio de exemplos.

BASE DE DADOS DE TREINAMENTO
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Estudo de Caso

Uma base de treinamento foi montada com 

informações armazenadas a partir de uma campanha 

de marketing realizada no lançamento de um serviço 

similar em outro mercado.

Como montar a base de treinamento se ainda não 

possuo informações sobre respostas de clientes para a 

campanha de marketing que desejo realizar?
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Estudo de Caso

Como são os dados deste caso?

• Atributos de entrada

• Atributo meta (aquisição do novo serviço)

Sucesso da mineração de dados    deve existir alguma 

relação entre as variáveis (atributos) de entrada e o 

atributo meta. 
Questão:

Quais variáveis serão consideradas?
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Estudo de Caso

Profissionais das áreas de marketing, vendas e suporte 

ao consumidor se reuniram para selecionar quais 

fontes de dados seriam utilizadas no processo de 

mineração. Forma escolhidos:

• Call Detail database

• Marketing database

• Demographic database 
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Estudo de Caso

As seguintes variáveis foram selecionadas:

• Minutes of use (mede qualidade do consumidor)

• Number of incoming calls

• Frequency of calls

• Sphere of influence (número de pessoas)

• Voice mail user flag

• Roamer flag 
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Estudo de Caso

Resultados

Percentual de Respostas

85%

15%

Não compraram

Compraram
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Estudo de Caso
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Estudo de Caso

O processo termina após a obtenção dos resultados?

No caso desta companhia, os dados utilizados na 
elaboração do modelo foram obtidos a partir de uma 
campanha de marketing anterior realizada em outro 
mercado.

Como os resultados foram positivos, a empresa decidiu 
usar os dados obtidos na atual campanha para 
futuramente introduzir o serviço em outros mercados. 
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Softwares de Mineração de Dados

• Weka: software de domínio público, desenvolvido (Java) 
pela Universidade de Waikato, contém uma série de 
algoritmos de Data Mining (DM).

• Intelligent Miner: foi desenvolvido pela IBM. É uma 
ferramenta de DM diretamente interligada com o banco de 
dados DB2 da IBM.

• Oracle Data Miner: desenvolvido pela Oracle, permitindo 
interligação direta com o banco de dados Oracle Enterprise 
9i.
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Softwares de Mineração de Dados

• Enterprise Miner: tradicionalmente utilizado na área 
de negócios, marketing e inteligência competitiva.

• Statistica Data Miner: acrescenta as facilidades de 
mineração de dados ao tradicional pacote utilizado em 
aplicações de estatística.
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