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• Apareceu pela primeira vez em ciência da computação em meados de 1950

Machine Learning

Porque somente agora se tornou popular? 

• Aumento do poder de processamento

• Aumento da capacidade de storage

• Redução do custo dos equipamentos

• Quantidade de informações geradas

• Facilidade na obtenção de informações



Machine Learning
• Técnicas para descoberta de padrões e apoio a tomada de decisões baseadas em dados

• Um componente da plataforma de inteligência empresarial





Por onde começar?

CRISP-DM - Cross Industry Standard Process for Data Mining
Fonte: http://www.crisp-dm.org/



Como utilizar as Técnicas de MC?

Problema Método Exemplo
Avaliar valores que ocorrem juntos em 
transações ou eventos

Associação Case fralda  & cerveja

Similaridade entre duas variáveis numéricas Correlação Numero de promoções X aumento de 
clientes

Correlação entre duas ou mais variáveis Regressão e modelos de 
predição

Previsão do tempo

Análise do que está fora dos padrões Detecção de desvios 
(Outliers)

Indícios de fraude 

Repetições de séries numéricas ao longo do 
tempo

Séries temporais Comportamento da bolsa de valores

Categorizar elementos; predição Classificação
(Arvores de decisão, redes 
Bayesianas)

Churn/cancelamento de assinantes

Identificar classes a partir de um grupo de 
elementos

Agrupamento (Clustering) Definir o perfil de clientes



Utilização das Técnicas de MC

Técnicas mais usadas por cientistas de dados no trabalho
Fonte: https://www.kaggle.com/surveys/2017



Modelos de Aprendizagem

Aprendizagem supervisionada
• Estimar o preço de uma casa

▪ Atributos: Tamanho, posição solar, 
material

▪ Classe: Preço 

Aprendizagem Não-supervisionada
• Dado um conjunto de itens comprados em 

determinado Período, identificar padrões de 
compra

• Dado histórico de pagamento de clientes, 
identificar o padrão de comportamento (perfil de 
bons ou maus pagadores)



Modelos de Aprendizagem

Fonte: https://www.techleer.com/articles/203-machine-learning-algorithm-backbone-of-emerging-technologies



• Recomendação Produtos
• Otimização de Campanhas
• Segmentação de Clientes
• Aquisição de Clientes
• Retenção de Clientes

Oportunidades

• Recomendação Produtos
• Otimização de Preços
• Otimização Estoque
• Previsão de Demandas
• Gestão da Qualidade

• Detecção de Fraudes
• Score de Crédito
• Ameaças de Crimes
• Análise de Crédito

• Análise do Fluxo de Caixa
• Análise de Rentabilidade
• Analises de Riscos Financeiros
• Modelos de Retenção de Talentos
• Planejamento de  Carreira

• Ciências Sociais
• Setor Público
• Educação
• Medicina
• Big Data e IoT



Casos de Uso 



Ferramentas



• Dados
➢ Qualidade
➢ Volume
➢ Integração
➢ Segurança

• Escassez de Profissionais Qualificados

• Falta de Cultura Baseada em Dados

• Business case

• Interpretação dos resultados

• Difícil prever um ROI

Desafios



Obrigado!



Apêndice :: Onde usar Machine Learning

Área Exemplo de Aplicação

Comércio • Qual o conjunto de produtos mais vendidos em determinado 
dia da semana e qual o perfil do cliente?

• Qual o perfil dos meus clientes mais rentáveis?
• Sistemas de recomendação

Planos de Saúde • Avaliar perfil da carteira de beneficiários
• Detecção de fraudes

Gestão do conhecimento • Qual a solução mais apropriada para um determinado tipo de 
problema? (Ex. Help Desk)

CRM • Quais eventos levam um prospect a fechar ou cancelar um 
negócio?

Financeiro • Análise de crédito
• Previsão de fluxo de caixa
• Detecção de fraudes

Database Marketing • Avaliar a qualidade de incorporações
• Quais produtos oferecer para um determinado perfil
• Ações antecipativas para retenção de clientes



Apêndice :: Onde usar Machine Learning
Área Exemplo de Aplicação

RH • Perfil de funcionário X produtividade
• Análise de absenteismo

Direito • Detecção de padrões em teses
• Buscas por jurisprudências

Transportes • Análise e otimização de rotas
• Otimização de cargas

Saúde • Definição  e efetividade de tratamentos
• Probabilidade de diagnósticos (Ex. Diabetes, câncer)

Telecomunicações • Análise de padrões e fraudes
• Previsão de demanda e otimização de recursos

Segurança da informação • Detecção de intrusos
• Detecção de fraudes

Web Mining • Encontrar padrões no comportamento de internautas (análise de 
clickstreams)

Text Mining • Identificar conceitos (contexto, tema ou assunto) em um texto


