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O que é um Sistema de Informação (SI) 
 

 Um Sistema de Informação (SI) é um sistema cujo elemento principal é a informação. 
Já um Sistema, segundo a Teoria Geral de Sistemas, é um conjunto de elementos inter-
relacionados com um objetivo comum. O objetivo principal de um SI é gerenciar 
informações, ou seja, coletar, armazenar, organizar, tratar, cruzar, disseminar, gerar e fornecer 
informações de tal modo a apoiar decisões e processos de uma organização.  
 Como sugerem vários autores, uma Organização pode ser vista como uma rede 
informação � decisão � ação. Ou seja, para se tomar qualquer atitude é preciso antes tomar 
decisões, e as decisões só podem ser tomadas quando dispomos de informação. Portanto, na 
era atual da informatização, a tecnologia está preocupada em apoiar as decisões, e não só 
fornecer ou processar informações.  
 A diferença entre apoiar decisões e fornecer informações para decisões é bastante 
sutil. Vejamos um exemplo. Se um administrador quiser tomar decisões sobre aumento no 
salário de seus funcionários, ele pode recorrer a sistemas que fornecem informações tais 
como:   
relatórios sobre percentual de comprometimento do orçamento da empresa com a folha de 
pagamento, relatório sobre a situação financeira da empresa (quanto a empresa pode dispor de 
aumento), etc. Com base nestas informações, o administrador pode pensar em percentuais de 
aumentos, em aumentos escalonados (por etapas ou por níveis hierárquicos), etc. Tais 
sistemas apenas fornecem informações, pois o administrador terá que fazer ele mesmo os 
cálculos e verificar os resultados de suas ideias (a partir das alternativas de solução que foram 
pensadas).  

Se por outro lado, este administrador dispuser de sistemas que apoiem decisões, ele 
poderá somente entrar com suas ideias (alternativas de solução) e o sistema calcula as 
consequências. Exemplos: se for dado 5% de aumento, quanto ainda terei de lucro (projeção); 
quanto posso dar de aumento para manter um lucro acima de 100 mil reais por ano 
(regressão); supondo que a cada mês seja dado 1% de aumento e que os lucros só aumentem 
0,5% por mês, quanto terei de lucro ao final de 2 anos (simulação). 

Um SI é composto de um sub-sistema social e de um sub-sistema automatizado. O 
primeiro inclui as pessoas, processos, informações, documentos, materiais físicos tais como 
móveis, imóveis, ferramentas, etc. O segundo consiste dos meios automatizados ou da 
chamada Tecnologia da Informação (máquinas, computadores, redes de comunicação, 
software). Os elementos deste 2 sub-sistemas estão interligados para que o SI alcance seu 
objetivo.  

Ao contrário do que muitos pensam, as pessoas também fazem parte do SI. O SI é algo 
maior que um software, pois além de incluir o hardware e o software, também inclui os 
processos (e seus agentes) que são executados fora das máquinas. Isto implica em que pessoas 
que não usam computadores também façam parte do sistema e, consequentemente, necessitem 
ser observadas e guiadas pelos processos de planejamento e análise de sistemas. 
 O perigo de não se dar atenção ao aspecto social é que os sistemas automatizados 
(incluindo o software) não sejam eficazes ou não possam ser utilizados, apesar de estarem 
funcionando perfeitamente (pelo menos, em ambientes de teste).  
 No ambiente real, os aspectos sociais interferem e muito no funcionamento do SI. Por 
esta razão, é que existem muitos sistemas que, após implantados, acabam não sendo utilizados 
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ou até mesmo trazendo prejuízos ou dificultando o trabalho nas organizações. Um exemplo de 
tal descuido aconteceu com um supermercado que gastou em torno de 200 mil dólares para 
informatizar seus caixas (check-out), com o intuito de eliminar as filas. Entretanto, após a 
implantação do sistema, o que se viu foi que as filas aumentaram. Apesar da estrutura de 
automação, alguns problemas de ordem social acabaram por prejudicar o serviço. Entre tais 
problemas, observou-se: a difícil identificação do local onde está o código de barras 
(funcionário mal-treinado ou etiquetas mal-colocadas), problemas com a leitora ótica 
(exigindo passar várias vezes o produto para que o código fosse identificado ou mesmo digitá-
lo), problemas na passagem do produto pela leitora do código (etiqueta com o código mal 
colocado, molhado, dobrado ou em lugar inacessível), demora no preenchimento de cheques, 
falta de empacotadores ou mesmo sacolas, etc. Note-se que mesmo a caneta necessária para o 
cliente assinar o cheque é importante neste sistema de informação; se ela faltar, todo o 
investimento feito em hardware, software e treinamento de funcionários terá sido em vão. 
 

O papel dos sistemas de informação é conectar dois mundos (figura 1): a Tecnologia da 
Informação (TI) e a Organização.  
 

 
Figura 1: TI X Organização começam distantes 

 
Estes 2 mundos não podem simplesmente ser colados, ou seja, conectados diretamente 

(figura 2), porque as organizações não querem tecnologia (computadores, software, etc). Um 
computador colocado dentro de uma organização não ajuda em nada. É preciso algo mais que 
isto (mais do que hardware e software). 
 

 
Figura 2: TI simplesmente alocada na Organização 

 
 O que as organizações querem da tecnologia são as informações (figura 3). Isto é que 
é importante para a organização.  
 

 
Figura 3: O que a TI tem a oferecer para as Organizações 

 
 Por outro lado, a informação não pode vir do nada. Ela não nasce da tecnologia de 
forma espontânea. Quando alguém compra um computador, ele até pode vir com software, 
mas não vem com informações. As informações vêm da tecnologia, porque antes a tecnologia 
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coletou e armazenou informações ou alguém colocou informações para dentro da tecnologia 
(figura 4). 
 
 

 
Figura 4: Fluxo de Informações entre TI e a Organização 

 
 Mas esta troca de informações entre a tecnologia e a organização é mediada e 
controlada por algo: aí é que entram os sistemas de informação (figura 5). A ponte ou canal 
por onde passam as informações é o sistema de informação. São estes sistemas que 
determinam o que tem que ser coletado da organização, armazenado na tecnologia (e como 
será armazenado) e o que deverá ser devolvido para a organização. Sem os sistemas de 
informação, a tecnologia de nada serve, pois não sabe o que coletar nem o que devolver.  
 

 
Figura 5: Papel dos Sistemas de Informação, conectando TI e Organizações 

 

Evolução dos Sistemas de Informação nas Organizações 
 

A história da Informática nas empresas pode ser entendida por fases.  
 

1ª Fase: 

No início do uso da Informática nas Organizações, as tecnologias tinham como finalidade 
apenas o processamento de dados (incluindo cálculos, armazenamento e recuperação rápida 
de dados). Seus benefícios principais eram a agilidade e redução de custos através da 
mecanização de tarefas simples. 
A 1ª fase é caracterizada por aplicações que armazenam grandes quantidades de dados  
realizam cálculos, tendo por objetivo automatizar tarefas rotineiras. 
São característicos desta fase sistemas como Controle de Estoque, Folha de Pagamento e 
Contabilidade. 
Até hoje em dia não é muito diferente. As organizações costumam começar a informatização 
por estes tipos de aplicações. 
O objetivo da TI é simplesmente processar dados e os sistemas desta época são denominados 
sistemas transacionais ou rotineiros. 
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2ª Fase: 

Na 2ª fase, surgem os relatórios. Os usuários descobrem que é possível extrair novas 
informações a partir dos sistemas existentes. Por exemplo, a partir do sistema de Controle de 
Estoque, é possível gerar relatórios dos produtos que mais saem, gráficos demonstrando o 
nível de saída de produtos por tempo (mês), permitindo assim ao usuário identificar épocas 
em que cada produto sai mais ou menos (sazonabilidade). 
É nesta fase que proliferam os Sistemas de Informações Gerenciais.  
Aqui o objetivo da TI é fornecer informações para tomada de decisão.  
 

3ª Fase: 

Esta fase é caracterizada por sistemas que procuram descrever o que está acontecendo e por 
quê. São sistemas que utilizam ou inferem modelos descritivos. As aplicações comuns 
incluem sistemas de BI, cujo objetivo é encontrar causas para problemas ou boas práticas. Por 
exemplo, os SIGs apontam quais os produtos que mais vendem ou que menos vendem; já o BI 
procura descobrir por que isto (por que um produto vende mais numa época e menos em 
outra). 
O objetivo da TI é fornecer informações mais detalhadas para tomada de decisão. 
 

4ª Fase: 

A 4ª fase é baseada em modelos preditivos, que buscam descrever o que irá acontecer no 
futuro com determinadas variáveis, com base em certos valores de entrada. Por exemplo, o 
que acontecerá com o lucro da empresa ao final do ano, caso as vendas aumentem 1% a cada 
mês e os custos sejam reduzidos em 7% a cada bimestre.  
É nesta fase que surgem os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) cuja descrição e diferença 
para SIGs será explicada mais adiante. 
E o objetivo da TI é apoiar decisões (termo que não é sinônimo de “fornecer informações para 
tomada de decisão”, como será discutido mais adiante também).  
Hoje, autores estão utilizando termos como Business Analytics e Predictive Analytics para 
caracterizar aplicações desta fase.  
 
Podemos dizer que a maioria das empresas está saindo da 2ª fase. Algumas já se encontram 
desenvolvendo ou mesmo utilizando aplicações de 4ª fase. 
 
Bom e uma 5ª fase ? Esta seria a fase em que a TI passa a tomar decisões ou pelo menos 
sugerir alternativas. Apesar de existirem sistemas que fazem isto, ainda estamos longe deste 
cenário imaginado por Isaac Asimov.  
 
 

Objetivo deste livro e a quem se destina 
 
 Este livro apresenta 31 tipos de Sistemas de Informação. Para todos tipos, há um 
objetivo específico, que o diferencia dos demais. O texto também procurará explicar o 
funcionamento e as aplicações de cada tipo.  
 Quando possível, o livro irá aprofundar técnicas de implementação de alguns tipos, ou 
seja, como torná-los concreto, sem necessariamente falar de programação de computadores. A 
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ideia é poder falar de tecnicalidades, que ajudem o leitor a entender o funcionamento dos 
sistemas mas que principalmente ajude a desmistificar a TI, mostrando que tais sistemas não 
são ficção científica.  
 O livro ajuda profissionais de todas as áreas a entenderem como a TI pode ser 
empregada nos diferentes tipos de organizações, seja empresas com ou sem fins lucrativos, 
órgãos e empresas públicas, e mesmo instituições, associações e entidades. As diferentes 
aplicações discutidas no livro servem como benchmarking para futuras implantações. Há 
exemplos de aplicações não só para empresas mas também para as áreas de saúde, educação, 
engenharias, gestão de tráfego e mobilidade e outras.  
 O livro também serve de introdução a estudantes de cursos de TI (Computação, 
Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas para Internet), 
dando uma visão geral das diferentes maneiras de aplicar tecnologias da informação nas 
organizações e os ganhos que podemos obter. E serve para interessados em implementar e 
implantar tais sistemas, discutindo técnicas de como fazê-los acontecer na sua organização. 
 
 
 
 

Os 31 Tipos de Sistemas de Informação 
 
 
 A seguir, serão detalhados vários tipos de SI’s possíveis de serem utilizados em 
organizações. Os sistemas foram classificados de acordo com seus objetivos e tipos de 
informações que manipulam, mas nada impede que um mesmo SI, encontrado em alguma 
organização, esteja classificado em mais de um tipo. 
 Os objetivos são diferentes, porque há especializações. No fundo, todos SIs têm por 
objetivo gerenciar informações para apoiar decisões. Mas a forma como as informações são 
manipuladas ou mesmo as diferentes formas de representação da informação, bem como os 
diferentes modos de apoiar decisões e gerenciar as informações é que dão origem a diferentes 
tipos e, portanto, daí vem esta nossa classificação. 
 Alguns autores podem não concordar com esta classificação. Ela é uma das formas de 
organizar os tipos de SIs, principalmente para que as pessoas entendam como a TI pode 
ajudar pessoas e organizações. A ordem dada tenta seguir uma evolução histórica dos SIs e 
uma ordem crescente de complexidade e modernidade. Entretanto, é apenas uma visão do 
autor e não segue nenhum rigor científico. Os tipos são o reflexo das experiências do autor 
como professor, consultor e analista de sistemas durante mais de 20 anos.  
 Note, caro leitor, que a alguns tipos foram dedicadas mais páginas, ou por serem mais 
modernos ou mais utilizados no contexto atual. Por exemplo, segundo pesquisas recentes, os 3 
tipos em que as empresas mais investem atualmente são ERP, CRM e BI. Por isto, deveria 
haver mais conteúdo sobre estes tipos. Entretanto, como ERP é um tema bastante dependente 
de fornecedores, o seu espaço foi diminuído.  
 O leitor também poderá notar que os tipos mais para o final parecem ser de maior 
complexidade e por isto fazem uso de tipos mais básicos ou precisam destes tipos para ter 
suas informações de entrada. Isto reflete a evolução dos SIs de aplicações operacionais para 
táticas e estratégicas (da parte de baixo da pirâmide organizacional Estratégico-Tático-
Operacional para os níveis mais acima). Este fluxo representa o ideal de uma organização, 
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onde o nível operacional suporta as decisões táticas que por sua vez servem para atingir os 
objetivos estratégicos.  
 
 
 

1 Sistemas de Informação Rotineiros ou Transacionais (SIR’s, 
SIT’s, SPT’s)  

Objetivo: processar dados, isto é, armazenar e recuperar dados e realizar cálculos sobre os 
dados. 
 
 Os sistemas Rotineiros são os mais simples e os mais comuns nas organizações. Eles 
apoiam as funções operacionais da organização, aquelas realizadas no dia-a-dia. Por isto, são 
facilmente identificados no nível operacional da organização. 

Geralmente, são os primeiros a serem implantados, apesar de esta não ser 
necessariamente uma regra. A razão é que são os mais fáceis e baratos de serem 
implementados (ou adquiridos). Além disto, formam a plataforma básica de TI numa 
organização, permitindo coletar, armazenar e disseminar as informações básicos, de onde 
surgem então os sistemas mais avançados (gerenciais e de apoio à decisão). 
 Os Rotineiros têm por objetivo processar dados, isto é, fazer cálculos, armazenar e 
recuperar dados (consultas simples), ordenar e apresentar de forma simples dados para os 
usuários. Seu benefício principal é a agilização nas rotinas e tarefas, incluindo documentação 
rápida e eficiente, busca acelerada de informações e cálculos rápidos e precisos. 
 Entre os Rotineiros, incluem-se: sistemas de cadastro em geral (inclusão, exclusão, 
alteração e consulta), como de clientes, produtos e fornecedores; os sistemas de contabilidade 
e financeiros (contas a pagar e a receber, balanços, fluxo de caixa, etc); sistemas de vendas e 
distribuição (pedidos, entregas), folha de pagamento, controle de estoque e sistemas de 
compras simples. 
 No mercado hoje existem inúmeros produtos de software prontos (pacotes de software 
ou software de prateleira) para serem adquiridos, a preços bem acessíveis, o que pode ser mais 
vantajoso do que desenvolver o software por conta própria ou com terceiros. Entretanto, o 
grande problema é a integração entre estes produtos. Muitas empresas compram um sistema 
rotineiro de um fornecedor (por exemplo, financeiro) e outro rotineiro de outro fornecedor 
(estoque e vendas, por exemplo). Quando for necessário transitar dados de um sistema para 
outro, será necessário desenvolver módulos específicos ou mesmo fazer manualmente tais 
tarefas (problema que é resolvido com o software do tipo ERP, que será visto mais adiante). 
  

2 Sistemas de Gestão de Suprimentos 
Objetivo: controlar bens materiais da Organização (produtos, peças, matérias primas e 
materiais diversos), incluindo gerenciamento da composição, aquisição e fluxo de materiais 
por toda a cadeia produtiva. Este tipo de sistema é uma evolução dos antigos sistemas 
chamados MRP I e II (Manufacturing Resource Planning).  
 
Os problemas comuns quando se administra materiais estão listados abaixo. E junto com cada 
explicação, também já são sugeridas soluções, as quais fazem parte das funcionalidades de um 
sistema de Gestão de Suprimentos. 
 



• Comprar o que já existe em estoque
Isto acontece geralmente quando não há controle do que existe no estoque. Entretanto, mesmo 
em ambientes informatizados o problema pode continuar ocorrendo. Isto porque muitas vezes 
as pessoas não atualizam as informações no sistema (seja saída de material ou chegada). 
Uma das maneiras de resolver tal problema é utilizando códigos de barra ou chips de RFID 
nos materiais.  
O código de barra utilizado atualmente no Brasil é o padrão EAN13, com 13 dígitos. O 
problema é que não é possível colocar este código em todos os prod
banana ou cordão de calçados com códigos de barra. Além disto, 13 dígitos só servem para 
identificar o produto e só. Informações sobre validade, formas de armazenamento, localização 
e preço ficam fora (no sistema).  
Um substituto possível para o código de barras é o QR Code, que permite armazenar 
caracteres (Figura 6). Ele necessita de um software especial (disponível para todos os 
aparelhos, inclusive celulares mais antigos), que interpreta a imagem gerando o texto 
correspondente (o qual pode incluir um link para uma página web).
 
 

Figura 6: Exemplo de QR Code
 
Códigos de barra e outros tipos de códigos como QR não resolvem totalmente o problema, 
visto que ainda é preciso pessoas para passar os produtos pelo leitor. Uma forma de tornar o 
processo menos dependente de pessoas é utilizar RFID. 
por rádio-frequência) funciona conectando chips e antenas. Chips (ou etiquetas inteligentes) 
instalados em produtos emitem uma frequência única, que funciona como um código de 
identificação. As antenas reconhecem o produto pela frequência rec
RFID sobre códigos de barra é que não são necessárias pessoas para posicionar o código na 
direção da leitora; basta passar o produto pela zona de alcance da antena (a distância não é 
muito grande). Isto tende a diminuir erros humanos; 
fisicamente por certos caminhos. Desta forma, um produto é identificado quando entra num 
caminhão (por uma antena ali presente), quando entra num prédio ou sala, quando passar por 
um corredor e assim por diante.  
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Estes chips já são utilizados na Fórmula 1 e corridas de Rally há muitos anos, para identificar 
cada carro que passa por um ponto de controle. Hoje também estão sendo utilizados em carros 
para liberar cancelas de pedágios.  
Os chips são finos e baratos; as antenas é que são caras. Em breve, a maioria dos 
supermercados e lojas estão usando estes chips em seus produtos. Desta forma, o cliente nem 
precisará tirar os produtos do carrinho ao passar pelo caixa (check-out). Mas de novo, fica 
difícil colocar chips no alface e em produtos muito pequenos (ou muito baratos; o chip será 
mais caro que o produto).  
Estes chips são diferentes dos chips magnéticos de algumas lojas, que apenas possuem 2 
estados: magnetizado ou não; e quando passam por entre barras, fazem soar apitos. A 
tecnologia de RFID também facilita o processo de inventário. 
Mesmo com estas soluções, problemas ainda podem ocorrer porque as pessoas utilizam 
termos diferentes para designar os mesmos produtos. Então uma pessoa cadastra o produto 
com um nome (por exemplo, celular Samsung Y) e outra pessoa procura no sistema o mesmo 
produto mas usando outro nome também associado ao produto (celular Samsung Young) ou 
seu código de mercado (GT-S5360). Ao não encontrar o produto, faz o pedido de compra.  
Uma tentativa para resolver tal problema é criar uma classificação universal para todo tipo de 
produto (iniciativa chamada de Global Product Classification - GPC). Isto também facilitará o 
comércio exterior, permitindo que empresas de línguas diferentes façam acordos de compra e 
venda sem confusões. Entretanto, cada novo produto deverá ser incluído nesta classificação. E 
o problema pode aumentar quando for necessário refazer a classificação, por exemplo, 
incluindo ou combinando categorias.  
Outra solução possível é utilizar funções de avaliação de similaridade entre descrições 
textuais (por exemplo, funções tipo "edit distance").  
 
• Comprar itens que estão faltando quando há similares ou compatíveis em estoque 
Em muitos casos, quando um funcionário precisa de um item e não unidades disponíveis no 
estoque, há a possibilidade de serem utilizados produtos similares ou compatíveis. Da mesma 
forma, ao produzir algo formado por diversos componentes, este tipo de problema também 
pode ocorrer. Neste caso, uma solução possível é armazenar informações sobre a estrutura de 
produtos (bill of material), indicando quais os componentes, como devem ser integrados e 
quais podem substituir outros.  
  
 
• Não saber de que fornecedor veio determinada peça, nem para onde foi (cliente ou 

armazém) 
A solução é o rastreamento de origem e de uso (destino). Códigos de barra e chips RFID 
podem ajudar neste caso. Uma das vantagens é poder identificar fontes de problemas quando 
são encontrados defeitos na qualidade do produto final. Especialmente, quando certos itens 
são adquiridos de diferentes fornecedores, o rastreamento permite saber de qual fornecedor 
veio cada item. É claro que, em alguns casos, isto não será possível (como colocar algum tipo 
de identificador em cadarços de sapatos ?). 
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Supply Chain 

 Neste tipo de sistema, também se incluem soluções para gerenciamento da cadeia de 
suprimentos (supply chain). Tais sistemas permitem controlar rotas de transporte e status de 
produtos (onde estão, quanto tempo demorará para chegar).  
Como empresas que vendem pela Internet, como sites de comércio eletrônico ou livrarias, 
conseguem entregar tão rapidamente seus produtos ? Primeiro, tais empresas procuram 
diminuir seus estoques. A Amazon é cohecida como uma livraria sem livros. Seu catálogo é 
extenso, mas não nem todos estão em estoque. Quando alguém finaliza uma compra, a rede de 
contatos é iniciada. Começa por avisar o fornecedor que determinado item foi vendido. 
Depois, é preciso planejar a logística da entrega. Isto requer empresas parceiras (terceiros) que 
possam ajudar no transporte, uma vez que a empresa que vendeu nem sempre tem todos os 
recursos em seu patrimônio (armazéns, caminhões, aviões, etc). Tudo deve estar sincronizado, 
para evitar que um produto "durma" (passe uma noite) em determinado local. Armazenagem é 
custo, porque é preciso um local e pessoas para administrar tal local. Então, produtos não 
devem ficar parados, devem estar sempre em trânsito.  
A rota pode ser simulada por sistemas de simulação que serão discutidos adiante. Isto ajudará 
a determinar a melhor utilização dos recursos como armazéns e transporte. Assim, como não é 
bom que um produto "durma" em um local, também não vale a pena utilizar um meio de 
transporte para levar somente um produto. Mas talvez esperar um caminhão lotar pode atrasar 
a entrega.  
Mais adiante falaremos dos sistemas geográficos que também ajudam neste tipo de solução.  
 
 
 

3 Sistemas de Gestão Empresarial ou Gestão Integrada - ERP  
Objetivo: unir e integrar os diversos sistemas rotineiros ou transacionais de uma organização. 
Permitem integrar os departamentos, de forma a agilizar processos e troca de informações 
entre setores. Por exemplo, quando uma venda é feita, a entrada é dada no sistema rotineiro de 
Vendas, mas o sistema de produção e o sistema de compras já ficam sabendo o quanto terão 
que produzir. ainda gerar o Just-in-time (produção por demanda, sem estoques). 
 
 Os pacotes de software para ERP (Enterprise Resource Planning) oferecem módulos 
para os diferentes setores de uma empresa, tais como compras, estoque, vendas, RH, 
financeiro, produção, etc.  
 
 Uma das vantagens do sistema de ERP é diminuir estoques através da metodologia de 
Just-in-time (produção por demanda). Somente será iniciada a produção de um item quando 
uma venda for efetivada. Montadoras de automóveis e até mesmo a Dell Computadores 
utilizam processos de produção segundo esta filosofia. Isto também garante a produção 
personalizada, ou seja, o produto final sai como o cliente deseja (pois é produzido a partir das 
escolhas do cliente e somente após sua decisão final).  
 
 Agora imagine um pacote de software que possa ser utilizado por diferentes tipos de 
empresas (financeiras, indústrias, serviços, vendas no varejo, escolas, etc). Qual é a mágica ? 
Estes pacotes possuem módulos para a maioria dos processos que possam ser pensados. 
Entretanto, nem sempre os processos definidos no software de pacote são adequados aos 
processos da organização cliente. Cada organização pode ter pequenas diferenças no seu 
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modo de trabalhar, mesmo sendo de um ramo que pouco se modifica. Para solucionar tal 
problema, os pacotes de ERP podem ser parametrizados, isto é, adaptados ao ambiente local. 
A contrapartida disto, é que muitas vezes os pacotes são tão difíceis de serem ajustados, que 
se faz necessária uma equipe técnica experiente no pacote (uma espécie de consultoria) para 
realizar o trabalho extra. E tal custo é maior que as licenças do software.  
 Outra dificuldade é que todo processo de automatização acaba por alterar os processos 
atuais da organização. Isto exige uma equipe multidisciplinar para planejamento dos novos 
processos automatizados, envolvendo pessoas da organização cliente (de vários setores e 
níveis hierárquicos) e também uma equipe de analistas de negócios, que conheçam bem o 
software e que consigam entender o ambiente do cliente (e isto pode demandar muito tempo).  
 Além disto tudo, a etapa de implantação é demorada e exige refinamentos (na 
parametrização e na definição dos processos). Em grandes empresas, a implantação de um 
ERP pode levar mais de 2 anos.  
 Outra possibilidade de adaptação destes pacotes é a customização, ou seja, gerar 
módulos específicos para exigências do cliente. Normalmente, isto exige programação de 
novos códigos de computadores.  
 
 

4 Sistemas de Informações Gerenciais (SIG’s) 
Objetivo: fornecer informações para a tomada de decisão. 

Como o próprio nome diz, os SIGs (ou MIS – Management Information Systems) 
surgiram com o intuito de auxiliar gerentes em suas funções. Com o passar do tempo, este 
tipo de sistema acabou sendo usado por qualquer funcionário que tome decisões.  
 SIGs são sistemas que fornecem relatórios. Inicialmente, os relatórios eram textuais. 
Hoje temos uma variedade de recursos gráficos para apresentar informações, tais como 
gráficos em barras, linhas, pizza, coordenadas paralelas, redes e hierarquias, 3D, mapas, etc. 
Esta área de pesquisa é chamada de "visualização de informações". 
 Neste tipo de sistema, o usuário deve solicitar de alguma forma (escolha por menus, 
uso de comandos, seleção de atributos, uso de filtros) a informação que necessita, e o SIG 
procura em seus registros tal informação e a apresenta da melhor maneira possível ao usuário.  
 É importante que o relatório tenha o nível de detalhe adequado ao usuário: não pode 
ser muito detalhado ou extenso (senão o administrador terá que procurar a informação 
desejada), nem pode ser resumido demais (senão o relatório poderá omitir detalhes 
importantes para a tomada de decisão). 
 Os SIG’s aparecem nos 3 níveis da pirâmide administrativa (estratégico, tático e 
operacional), sempre que houver alguma decisão sendo tomada. 
 Um caso especial de SIG são os EIS (Executive Information Systems), que 
possibilitam diferentes visões dos dados de uma organização, através de operações tipo zoom. 
Por exemplo, numa empresa que fabrica produtos de beleza, pode-se ver a produção por filial 
ou por região ou então analisar em detalhe o desempenho de cada gerente de produção (zoom 
in). Por outro lado, pode-se verificar a produção por produto específico ou por categorias de 
produto. 
 Quem tiver maior interesse por como construir gráficos pode ler a seguinte referência: 
BERTIN, Jacques. Semiology of Graphics: Diagrams, Networks, Maps. University of 
Wisconsin Press, 1983. 
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 Os relatórios são as ferramentas mais básicas para a tomada de decisão. Nem por isto 
diminuíram sua importância. Por exemplo, vejamos o problema do estoque.  
 

O problema do estoque 

 Nenhuma empresa quer perder uma venda. Por isto, quando o cliente demandar, ela 
deve ter produtos para vender, especialmente se a venda for por pronta entrega. 
 Entretanto, produtos demais em estoque geram desperdício e custos para a empresa, 
encarecendo o valor final para o cliente. Isto porque, primeiro, a empresa precisará de espaço 
para armazenar os produtos e mais funcionários para lidar com quantidades maiores. Além 
disto, há a possibilidade de produtos estragarem por mau uso, mau armazenamento ou 
simplesmente por perderem a validade por demorarem a serem vendidos (produtos 
perecíveis). Outro problema com estoques é que a empresa precisa de capital de giro (dinheiro 
para comprar; enquanto o lucro só vem no momento da venda). E isto tudo é capital 
imobilizado, ou seja, sem produzir (e se a empresa precisar do dinheiro, terá que fazer 
promoções rápidas diminuindo o lucro).  
 Por estas razões, todas as empresas querem diminuir seus estoques a níveis mínimos, 
garantindo que não faltará item quando o cliente demandar, mas que também não haverá 
quantidades em excesso.  
 Assim, os SIGs mostram seu valor. Eles permitem à empresa saber exatamente quanto 
de cada item é vendido por mês ou semana (por análise estatística) e comparar com o tempo 
que demoram para chegar após o pedido de compra ser efetivado. Tais informações (precisão 
nas estimativas de venda e tempo de compra) auxiliam o gerente a determinar o momento 
exato para disparar um pedido de compra.  
 Relatórios temporais também podem demonstrar sazonabilidades, isto  é, épocas em 
que os produtos mais saem, melhores vendedores, comparações entre lojas, níveis de 
produtividade por funcionário, etc.  
 É importante salientar que os SIGs são construídos em cima de sistemas rotineiros ou 
transacionais. Isto é, os rotineiros é que devem coletar e armazenar os dados, enquanto que o 
SIG gera novas informações a partir das que estão armazenadas. Então, antes de construir um 
SIG, a empresa já deve ter os rotineiros em produção.  
 
 

5 Sistemas de Apoio à Decisão (SAD’s)  
Objetivo: apoiar decisões. 
  
 SADs (ou DSS – Decision Support Systems) devem fazer mais que fornecer 
informações para tomada de decisão. Eles devem interagir com seus usuários como se fossem 
auxiliares humanos, lembrando coisas ou criticando possibilidades levantadas pelo usuário. 
 A diferença entre SIGs (que fornecem informações para decisões) e SADs (que 
apoiam decisões) é que os primeiros apenas retornam dados conforme solicitações (por 
exemplo, qual o custo total para produzir 100 unidades de tal produto), enquanto que os SADs 
auxiliam os tomadores de decisão avaliando as consequências de certa decisões, antes que 
sejam tomadas.  

Um SAD recebe como entrada alternativas para solução de um problema e devolve as 
consequências para cada alternativa. Por exemplo, um gerente querendo definir o preço final 
de um produto, pode utilizar um SAD para saber se terá lucro vendendo o produto a um preço 
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X, sabendo que a previsão de vendas é Y durante Z meses, e que o custo por unidade é de W 
valores monetários.  

O SAD é interativo (usuário pode entrar com várias alternativas e receber vários 
resultados), enquanto que o SIG recebe uma entrada (por exemplo, pedido de relatório de 
vendas por produto) e gera uma saída para esta entrada (um relatório somente).  

O SAD avalia as alternativas através de técnicas tipo what-if (e-se), simulando uma 
tomada de decisão (“e se eu fizer isto, o que acontecerá?”). Assim o administrador pode 
avaliar qual é a melhor alternativa, comparando as saídas de cada alternativa. Deve ficar bem 
claro que o SAD não indica qual é a melhor decisão, nem aponta alternativas. Isto é trabalho 
humano, criativo (por exemplo, como baixar custos sem demitir pessoas). 

 
 
O modelo de representação da decisão deverá utilizar fórmulas matemáticas e técnicas 

como projeção e regressão. Para tanto, a decisão deve ser estruturada, ou seja, deve ter seus 
passos bem conhecidos. Exemplos de decisões não-estruturadas são: escolher uma namorada 
(que critérios são utilizados ? ou apenas o coração ?) e como comer um prato tipo a la minuta 
(por onde começar ? e depois do 1o passo, o que comer em seguida ?). 

Além disto, o modelo deve utilizar somente informações estruturadas (por exemplo, 
valores numéricos). Como embutir num SAD dados subjetivos como qualidade de um filme 
para poder prever a bilheteria que vai gerar ? Tal tipo de informação deverá antes ser 
quantificada (por exemplo, categorizar filmes em faixas de bilheteria, de acordo com número 
de prêmios recebidos).  
 Depois de criado o SAD, ele só servirá para pessoas que tomam decisões com o 
modelo que foi embutido. Se outra pessoa utilizar dados diferentes, o SAD não lhe será útil. 
Há casos em que SADs são impostos pela alta administração, como por exemplo SADs para 
auxiliar gerentes de financeiras a decidir investimentos. Neste caso, quem toma a decisão 
deverá adaptar seu processo à estrutura do SAD.  
 
Vejam o exemplo a seguir, um SAD que auxilia pessoas a investirem em previdência privada. 
Seu modelo só utiliza 3 variáveis: a mensalidade (o quanto a pessoa deverá investir todo mês), 
o tempo do investimento (por quanto tempo ela deverá pagar a previdência, em anos) e o 
valor mensal que irá receber quando se aposentar. O usuário deste SAD deve fornecer como 
entrada dois destes valores (qualquer combinação) e o SAD irá calcular o valor da 3a variável. 
Então digamos que o investidor queira desembolsar 500 reais por mês durante 15 anos. Dando 
entrada com estes valores no referido SAD, a saída dada pelo SAD será "R$ 832,63", 
indicando que o investidor receberá mensalmente este valor, após os 15 anos de contribuição 
(situação "a" da Figura 7).  
 Olhando de outra forma, digamos que a pessoa pensa que só pode contribuir com 500 
reais por mês, mas tem ideia de uma meta, de quanto deseja receber futuramente (digamos 
que seja 2 mil reais). Com estes valores como entrada (situação "b" da Figura 7), o SAD 
retornará como resultado o valor correspondente a 21 anos (de contribuição). Há ainda a 
possibilidade de a pessoa pensar numa renda futura como meta e determinar que só deseja 
contribuir durante 12 meses, então o SAD dará como resultado a contribuição mensal que a 
pessoa deve pagar hoje, que neste caso seria de R$ 314,70 (situação "c" da Figura 7). 
 
 

(a) 
Contribuição mensal R$ 500,00 

(b) 
Contribuição mensal R$ 500,00 

(c) 
Anos de contribuição 12 
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Anos de contribuição 15 

Renda mensal futura R$ 832,63  
 

Renda mensal futura R$ 2.000,00  

Anos de contribuição 21 
 

Renda mensal futura R$ 300,00 

Contribuição mensal R$ 314,70  
 

Figura 7: Exemplo de SAD para investimentos em prividência privada 
 
 
 Não há nenhum milagre nisto. O SAD é um software e deve ser programado por 
pessoas. Para que ele possa gerar as saídas, é necessário embutir nele um modelo de decisão. 
O modelo mais simples é o que usa fórmulas matemáticas. Assim, quando são fornecidos 
certos valores, o SAD simplesmente usa as fórmulas para calcular os valores em aberto. Para 
evitar que seja necessário fornecer quase todos os valores a cada rodada de avaliação, pode-se 
fixar algumas variáveis, isto é, determinar que alguns valores serão fixos durante o processo 
de tomada de decisão. Vejamos um exemplo. 
 Digamos que o gerente de uma indústria precise determinar o preço final de um 
produto. Para esta decisão, ele deverá usar como parâmetros o custo unitário de produção do 
produto, a estimativa de vendas (quanto maior o valor, menor a expectativa de vendas e vice-
versa), as despesas gerais (custos fixos) e sempre terá como meta o resultado final, ou seja, 
que sua decisão gere lucro para a empresa.   
 A Figura 8 apresenta as fórmulas que compõem o modelo de decisão para este SAD. 
Vale lembrar que outros gerentes podem usar modelos diferentes, com informações diferentes 
(então este SAD só funciona para o modelo proposto).  
 
  
(1) lucro = receitas – total-de-despesas 
(2) receitas = quantidade vendida X preço-final 
(3) preço-final = custo-unitário X margem-de-lucro 
(4) total-de-despesas = custos-de-produção + despesas-gerais 
(5) custos-de-produção = quantidade produzida X custo-unitário 
Figura 8: Fórmulas para o SAD do preço final do produto 
 
 
 Como o normal é que a empresa produza a quantidade que espera vender para reduzir 
estoques, as variáveis "quantidade vendida" e "quantidade produzida" são equiparadas ou 
unidas, formando uma única variável.  
 
 As variáveis grifadas em vermelho indicam valores fixos, ou seja, não serão 
modificados durante o processo de tomada de decisão. Estes valores normalmente vêm de 
SIGs, ou seja, o usuário ou SAD deve receber tais valores de relatórios vindos de SIGs e 
inseri-los no SAD. Após feito isto, estes valores não serão mais alterados.  
 Sendo assim, o gerente começa o processo de tomada de decisão. Digamos que os 
valores fixados sejam de 20 reais para o custo unitário e 1000 reais para as despesas gerais. O 
gerente então observa através de SIGs o histórico de vendas para este tipo de produto. E 
verifica que o normal é vender 60 unidades nesta época; então coloca este valor como entrada 
no SAD. Depois, ele fornece como entrada a margem de lucro normalmente utilizada pela 
empresa (digamos que 10%). Após estes passos, o SAD já tem informações suficientes para 
calcular as demais variáveis.  
 Utilizando a fórmula (5), o SAD obtém os custos de produção, uma vez que o valor do 
custo unitário foi fixado e a quantidade foi fornecida pelo usuário como entrada. Com o valor 
calculado dos custos de produção, o SAD calcula o total de despesas utilizando a fórmula (4). 
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Com a fórmula (3) e o valor da margem de lucro fornecido como entrada pelo usuário, o SAD 
calcula o valor do preço final. Com este valor aplicado à fórmula (2), o SAD calcula as 
receitas. Como as receitas e o total de despesas já foram calculados antes, o SAD pode utilizar 
a fórmula (1) para gerar o resultado "lucro", podendo informar ao usuário se ele terá lucro 
(valor positivo) ou prejuízo (valor negativo), dentro deste contexto.  
 
 Esta foi uma interação feita pelo usuário com o SAD. Outras interações devem ser 
feitas para avaliar diversas possibilidades. Isto quer dizer que o usuário do SAD (gerente que 
toma a decisão) poderá fornecer valores de entrada diferentes, por exemplo, alternativas para 
a margem de lucro ou para o quantidade a ser produzida (e vendida).  
 Além disto, as fórmulas são desdobráveis e podem ser combinadas. Então, o usuário 
pode entrar com combinações diferentes de variáveis. Por exemplo, o gerente analisa o preço 
de venda do principal concorrente e admite que deve vender no mesmo patamar (digamos que 
seja de 20 reais). Isto faz com que o SAD já calcule direto a margem de lucro. E digamos que 
ele utilize o mesmo valor para quantidade produzida/vendida. Da mesma forma, o SAD irá 
calcular custos de produção, total de despesas, receitas e lucro.  
 Agora digamos que o gerente tenha uma meta de lucro, imposta pela alta 
administração. Se ele entrar com o preço final ou margem de lucro, o SAD irá calcular a 
quantidade a ser produzida ou vendida. Seria o mesmo que o SAD dizer "se tu quer este lucro 
a este preço de venda, terás que vender X unidades". Por outro lado, com a mesma meta de 
lucro, se o gerente fornecer valores para a quantidade vendida, o SAD irá determinar o valor 
do preço final e a margem de lucro ("se você quiser ter este lucro com esta quantidade 
vendida, terás que vender o produto neste preço final"). 
 As 3 variáveis principais nesta decisão são o preço final, quantidade e lucro. As 
demais são variáveis intermediárias, utilizadas para se chegar ao resultado. Sendo assim, a 
Figura 9 apresenta exemplos de interações possíveis. Isto é, se o usuário fornecer que 
parâmetros como entrada, que variáveis serão retornadas como resultado pelo SAD.  
 
 
 

Entradas (alternativas) Saídas (consequências) 

Margem de lucro  Somente preço final 

Preço final  Somente margem de lucro 

Preço final e quantidade Lucro  

Preço final e lucro Quantidade  

Lucro e quantidade Preço final e margem de lucro 

Figura 9: Tabela com exemplos de interações possíveis 
 
 Agora imagine se o usuário gerente quiser fornecer como entrada valores para lucro, 
quantidade e preço final. Poderá haver um conflito. Então note que o SAD pode ser flexível o 
suficiente para aceitar mudanças nos valores fixados ou mesmo aceitar desfixar tais valores. 
Por exemplo, poderíamos desfixar o valor do custo unitário. Sendo assim, ao fornecer como 
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entrada valores para lucro, quantidade e preço final, o SAD irá dar como resultado o valor do 
custo unitário, como que dizendo "olha ... tu terás que produzir cada unidade com este custo 
para poder chegar ao lucro pretendido". 
 
 
 
 

6 Sistemas Especialistas 
Objetivo: tomar decisões.  
 Sistemas especialistas são característicos da etapa ainda não alcançada pela TI, onde 
pessoas poderão ser substituídas por sistemas automatizados no processo de decisão. Não 
precisamos pensar em ficção científica para imaginar ou mesmo ter sistemas especialistas 
atuando em nossas organizações. Há maneiras diferentes de embutir conhecimento em 
sistemas de informação para que eles possam tomar decisões sozinhos. E algumas destas 
maneiras são bastante simples.  
 A seguir são discutidas algumas formas de implementação de sistemas especialistas. 
 

Soluções procedurais ou algorítmicas 

Um sistema especialista pode ser construído com algoritmos, que são sequências de passos 
bem conhecidos. Por exemplo, sistemas que utilizam cálculos complexos podem ser 
implementados assim.  
 

Uso de regras determinísticas (sistemas baseados em conhecimento 
determinístico) 

Estes sistemas utilizam regras do tipo Se-Então, onde na parte "se" são determinadas 
condições e, se estas forem verdadeiras ou quando estas forem verdadeiras, as ações 
especificadas na parte "então" serão disparadas. 
Por exemplo, uma empresa pode construir um sistema especialista que fique observando os 
níveis de estoque e quando um produto atingir o valor chamado de "estoque mínimo", uma 
determinada ação será disparada. A regra seria assim: 
 Se quantidade de produto = valor do estoque mínimo  
 Então executar(pedido de compra) 
 
A característica principal das regras determinísticas é que as condições determinam a ação, 
não sendo necessário fazer outros tipos de avaliações como probabilidades e contexto, como 
discutido a seguir em sistemas que utilizam regras probabilísticas.   
Neste tipo de sistema, pode haver inúmeras regras e elas não são avaliadas ou executadas em 
sequência. O sistema deve possuir um mecanismo de avaliação constante das condições 
especificas na parte "se" de todas as regras. Isto pode ser implementado com técnicas como 
"triggers" ou "stored procedures" em sistemas gerenciadores de bancos de dados.  
Qualquer ação pode ser disparada, desde que a condição correspondente seja verdadeira.  
 
 



Tabelas de decisão e árvores de decisão

Quando o número de regras é muito grande, pode
as regras. Este tipo de solução é chamada "tabela de decisão" mas exige que todas as regras 
utilizem os mesmos parâmetros de a
resultado.  
A Figura 10 apresenta um exemplo de tabela para auxiliar na decisão de dar ou não 
empréstimo para um cliente de banco, contendo regras onde são avaliadas condições que 
combinam os seguintes parâmetros: valor solicitado, idade e se o cliente tem conta ou não. O 
resultado será aprovar ou rejeitar o pedido de empréstimo. 
 
 

Figura 10: exemplo de tabela de decis
 
Quando a tabela de decisão é muito grande, fica difícil analisar manualmente as regras ou 
mesmo para um software avaliar todas as condições de forma eficiente e chegar rapidamente à 
resposta. Então, uma alternativa é ut
pelas mesmas regras mas as organizam de forma gráfica para uma melhor avaliação visual. 
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e árvores de decisão 

Quando o número de regras é muito grande, pode-se utilizar uma tabela para organizar melhor 
solução é chamada "tabela de decisão" mas exige que todas as regras 

utilizem os mesmos parâmetros de avaliação na condição e tenham o mesmo tipo de saída ou 

apresenta um exemplo de tabela para auxiliar na decisão de dar ou não 
m cliente de banco, contendo regras onde são avaliadas condições que 

combinam os seguintes parâmetros: valor solicitado, idade e se o cliente tem conta ou não. O 
resultado será aprovar ou rejeitar o pedido de empréstimo.  

: exemplo de tabela de decisão 

Quando a tabela de decisão é muito grande, fica difícil analisar manualmente as regras ou 
mesmo para um software avaliar todas as condições de forma eficiente e chegar rapidamente à 
resposta. Então, uma alternativa é utilizar as árvores de decisão, que também são compostas 
pelas mesmas regras mas as organizam de forma gráfica para uma melhor avaliação visual. 

se utilizar uma tabela para organizar melhor 
solução é chamada "tabela de decisão" mas exige que todas as regras 

valiação na condição e tenham o mesmo tipo de saída ou 

apresenta um exemplo de tabela para auxiliar na decisão de dar ou não 
m cliente de banco, contendo regras onde são avaliadas condições que 

combinam os seguintes parâmetros: valor solicitado, idade e se o cliente tem conta ou não. O 

 

Quando a tabela de decisão é muito grande, fica difícil analisar manualmente as regras ou 
mesmo para um software avaliar todas as condições de forma eficiente e chegar rapidamente à 

ilizar as árvores de decisão, que também são compostas 
pelas mesmas regras mas as organizam de forma gráfica para uma melhor avaliação visual.  
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Valor

Solicitado

baixo médio alto

Tem conta
aprovar

rejeitar

Idade

Tem

conta

>= 30

< 30

não sim

aprovarrejeitar

não sim

aprovarrejeitar

 
Figura 11: exemplo de árvore de decisão 
 
 

Uso de regras probabilísticas 

O problema das regras determinísticas é que, em alguns casos, o processo de decisão possui 
incertezas que não podem ser tratadas de forma automática. Por exemplo, o processo de 
diagnóstico médico, é investido de incertezas e mesmo o resultado da análise de um 
especialista médico pode não garantir a doença ou causa do problema. 
Para estes casos, pode-se utilizar regras probabilísticas. Elas se assemelham às determinísticas 
porque usam regras do tipo Se-Então, mas incorporam valores probabilísticos ao processo. 
Por exemplo, podemos ter uma regra assim: 
 Se paciente tem febre alta, sente dores de cabeça e tem dor de garganta 
 Então há 80% de chances de ser gripe. 
O que torna o processo mais complexo é que pode haver várias condições verdadeiras, e então 
teremos mais de um resultado possível. A solução é tomar como resultado verdadeiro aquele 
que tiver maior probabilidade.  
As probabilidades também podem ser utilizadas nas condições, para acomodar as incertezas 
reais do processo. Por exemplo, febre de 39 graus é alta ou média ? Uma dica é utilizar a 
lógica difusa (fuzzy).  
 

Uso de regras heurísticas 

Este tipo de regras é semelhante às anteriores, pois incorporam incerteza. Mesmo seguindo as 
regras, não se tem certeza de que alcançaremos um resultado final.  
Por exemplo, o problema de programar um robô para sair de um labirinto. Não há como criar 
soluções procedurais ou algorítmicas pois não se sabe como será o labirinto. Neste caso, algo 
semelhante a tentativa-e-erro pode ser usado. Por exemplo, podemos ter 3 regras simples: 
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1. Siga em frente ou pelo caminho que houver, se só houver um caminho a 
seguir; 

2. Se encontrar uma decisão (2 ou mais caminhos alternativos), siga pelo 
caminho mais à esquerda ainda não visitado; 

3. Se encontrar uma parede ou situação em que não tem para onde ir; volte à 
decisão anterior. 

  
Note que haverá casos em que o robô irá voltar uma decisão anterior, tendo já visitado alguns 
dos caminhos alternativos. Neste caso, pela regra (2), ele poderá estar tomando o caminho 
mais à direita, por ser o único disponível.  
Tal tipo de solução não garante que o robô chegará até a saída, pois poderá haver loopings ou 
mesmo não haver uma saída.  
O interessante da regras heurísticas é que elas incorporam conhecimento tido como senso 
comum e intuições humanas. Por exemplo, alguém poderia criar uma 4a regra indicando que a 
escolha nas decisões pode ser feita pelo caminho mais à esquerda ou mais à direita, 
dependendo de algum parâmetro extra (por exemplo, inclinação do terreno).  
 

Redes neurais (artificiais) 

As redes neurais ou neuronais são criadas a partir de hardware ou software para imitar o 
funcionamento do cérebro. Elas funcionam como caixas pretas, onde dentro há milhares ou 
milhões de neurônios, conectados entre si. No início, a rede é burra, ou seja, não possui 
nenhum tipo de conhecimento. Então ela deve ser treinada, fornecendo exemplos de situações, 
contendo exemplos de parâmetros de entrada e o tipo de saída que deve ser fornecida.  
Imagine o problema da decisão de empréstimo para um cliente bancário. Os parâmetros de 
entrada podem ser saldo médio, renda, idade, se tem carro e seguro e tipo de profissão. Então 
alguém deverá buscar casos reais de pessoas que receberam empréstimos, e analisar se 
pagaram ou não. Se a pessoa pagou, seu caso é classificado como um exemplo positivo (saída 
"aprovar"). Se a pessoa não pagou, seu caso é classificado como um exemplo negativo (saída 
"rejeitar"). 
A fase de treinamento consiste em ajustar os caminhos de conexões entre os neurônios. Os 
caminhos serão reforçados a partir dos dados de entrada para a saída correspondente. Por 
exemplo, se todos clientes menores de 30 anos não pagaram o empréstimo, os caminhos que 
levam deste parâmetro de entrada até a saída "rejeitar" serão reforçados (isto pode ser feito 
utilizando contadores nas conexões).  
Após o treinamento, a rede neural será capaz de indicar saídas a partir de dados de entrada 
para um caso de teste. Não é preciso ter um caso exatamente igual aos utilizados no 
treinamento, pois a rede faz combinações entre os neurônios e, a partir dos dados do caso de 
teste, ela indicará o caminho mais provável observando a força de cada conexão. É como 
observar caminhos feitos por pessoas ou bichos no mato. Onde a grama está mais baixa, é o 
caminho mais utilizado.  
A desvantagem das redes neurais é que não se pode explicar de onde veio o resultado, pois 
não é possível analisar humanamente as conexões dentro desta caixa preta. 
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Raciocínio baseado em casos (case-based reasoning - CBR) 

Neste caso, não há um conjunto de regras estabelecidas, mas somente exemplos. Não há 
também treinamento. O que se faz é comparar o caso de teste com os casos anteriores já 
armazenados. Por exemplo, quando um cliente novo chegar pedindo empréstimo, seus dados 
serão comparados aos dados de clientes anteriores que já pediram empréstimo (e tendo-se 
também a avaliação se pagaram ou não). E eles serão classificados conforme as classes de 
saída possíveis (neste caso, aprovar ou rejeitar).  
Para este fim, serão utilizadas funções de similaridade. Ao encontrar o caso mais semelhante, 
o sistema deverá utilizar a mesma decisão (aprovar ou rejeitar) como utilizada no caso 
semelhante. Exemplos de funções de similaridade incluem:  
 
• Inclusão simples (set theoretic inclusion) 

– verifica a presença de atributos comuns a 2 vetores; elementos que só aparecem 
em um dos vetores não influenciam o resultado;  

• Coeficiente de Dice = 2c/(a+b),  
– sendo c o número de características em comum nos dois vetores, a o número total 

de características do primeiro vetor e b o número total de características do 
segundo vetor; 

• Coeficiente de Jaccard = c/(a+b-c)  
– calcula a média entre atributos comuns e não comuns (dividir pelo total de 

elementos existentes); o número de elementos que não são comuns diminuem a 
similaridade; 

• Coeficiente de overlap =  c/mínimo(a,b); 
• Distância Euclidiana = raiz de (x1 – x2)2 + (y1 – y2)2  

– raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças de valores para cada variável 
(x e y); como o resultado é a distância entre 2 vetores, para se ter a similaridade 
precisamos utilizar o valor inverso ou complementar a 1; 

• Coeficiente do Cosseno: similaridade é o quadrado do cosseno do ângulo formado entre 2 
vetores. 

 
Para mais informações sobre o assunto, consulte o livro de Fabiana Lorenzi e Sidnei Silveira. 
 

7 Sistemas de Simulação 
Objetivo: apoiar decisões como no SAD, mas tendo o fator tempo associado. Um SAD pode 
ser atemporal, mas os sistemas de simulação avaliam as consequências das decisões durante 
um certo período de tempo. 
 
 No SAD, vimos um exemplo de como apoiar a decisão de determinar o preço de 
venda de um produto. Naquele exemplo, não havia informações temporais, ou seja, não se 
sabia se o lucro era por mês, ano ou por um período determinado. Imaginem que fosse 
possível fornecer como entrada para o sistema expectativas de vendas por mês, e que a 
empresa fizesse promoções dando descontos em alguns meses (baixando o preço final). Com 
tais informações temporais, poderíamos ter saídas referentes ao lucro a cada mês e também 
por ano.  
 Isto é útil porque as condições podem ser alteradas durante o tempo. Então o gerente 
deste exemplo pode desejar mudar o preço final ou ajustar as expectativas de venda (curva 
crescente ou decrescente) e mesmo incorporar variações nos custos ao longo do tempo. E 
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mesmo assim ele deseja saber se terá lucro. Pode acontecer de ter prejuízo nos 6 primeiros 
meses, por exemplo, e lucro só após um ano. Isto permite ao gerente tomar decisões como por 
exemplo aceitar tal situação, sabendo que tem provimentos para garantir os custos nos 6 
primeiros meses.  
 A importância dos sistemas de simulação é que as pessoas podem avaliar resultados 
futuros sem ainda tomar as decisões no presente. Por exemplo, uma agência bancária pode 
definir de antemão quantos caixas deixar abertos a cada dia e horário.  
 Neste caso, para que o sistema de simulação possa funcionar apropriadamente, 
deverão ser fornecidos parâmetros temporais como o número de clientes que entra na agência 
a cada hora (pode-se usar uma curva normal), o tempo de atendimento nos caixas (médio, 
mínimo e máximo) e o número de caixas abertos. Então o usuário pode "rodar" uma 
simulação de 6 horas, onde o sistema irá gerar "clientes" na entrada e conforme os parâmetros 
irá "retirar" os clientes do sistema após o atendimento. Ao final da simulação, o sistema 
apresenta relatórios tais como: tamanho máximo e médio das filas, tempo médio de 
atendimento real, tempo de espera na fila (máximo e médio), número de clientes atendidos no 
período. Então, após análise dos relatórios, o usuário pode alterar parâmetros (por exemplo, o 
número de caixas abertos) e "rodar" novamente a simulação. E isto tudo sem precisar esperar 
6 horas pela simulação (pois ela é feita com o relógio interno do computador), nem precisar 
ficar testando as alternativas na agência real.  
 Outro exemplo foi uma montadora de automóveis que precisava decidir como seria 
sua linha de montagem. Ela não poderia ser feita em linha reta pois iria ter o comprimento de 
centenas de metros. Então foram definidas algumas alternativas (sublinhas paralelas, 
sublinhas em "U", etc). Para o processo "passar" por cada sublinha há um tempo estimado, 
além do tempo de transferir o carro sendo produzido de uma sublinha para outra. Então, com 
sistemas de simulação, a montadora poderia saber previamente qual o processo (alternativa) 
de menor tempo. Some-se a isto parâmetros como custo de produção, número de pessoas e 
máquinas necessárias, espaço necessário, os diretores puderam tomar a melhor decisão.  
 
 
 

8 Sistemas de Informações Distribuídas 
Objetivo: gerenciar dados armazenados remotamente ou em pontos diferentes. 
 Muitas empresa possuem bancos de dados distribuídos por locais distantes. Por 
exemplo, empresas multinacionais que produzem ou vendem seus produtos em diferentes 
países.  
 Estas informações podem estar divididas horizontalmente (por exemplo, uma base de 
clientes separada por cidade de residência do cliente) ou verticalmente (uma base contendo 
apenas dados cadastrais do cliente e outra contendo informações financeiras).  
 Pode-se também utilizar de replicação de dados (cópias de dados para segurança e 
para aumentar disponibilidade e agilizar acessos) e espelhamento (quando parte do processo é 
feito de forma duplicada, por exemplo, um movimento bancário sendo registrado ao mesmo 
tempo em dois bancos de dados diferentes, utilizando redes de comunicação diferentes).  
 A distribuição de informações ajuda a aumentar a tolerância a falhas, pois se um dos 
repositórios não estiver disponível, apenas os dados deste repositório não estarão disponíveis 
para consulta ou alteração, permanecendo os demais repositórios acessíveis para uso. Além 
disto, a distribuição garante autonomia às organizações locais. Por exemplo, uma filial que 
possa definir que tipo de infraestrutura de TI utilizar (hardware e software) ou mesmo tomar 
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decisões referentes ao negócio (por exemplo, preço final de um produto), sem precisar fazer 
solicitações de alteração ou acesso a quem controla um banco de dados centralizado.    
 Os bancos de dados centralizados exigem infraestrutura pesada para suportar todos os 
acessos ao mesmo local. Já quando temos repositórios distribuídos, cada parte pode utilizar 
uma estrutura diferente e de menor custo. É claro que há dificuldades extras para 
compatibilizar e normalizar a troca de informações.  
 Os cuidados a serem tomados ainda incluem garantir a atomicidade das transações. 
Suponhamos que um cliente quer transferir um valor de sua conta corrente para outra, mas os 
seus dados estão localizados na cidade X enquanto que a conta destina fica na cidade Y. O 
sistema deve tratar os passos de diminuir o valor da conta do cliente e somar o mesmo valor 
na conta destino como um processo único e indivisível (princípio da atomicidade); ele não 
pode realizar um dos passos e não realizar outro, pois violará a integridade do banco de dados. 
 Por sorte, a maioria dos sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDs) já 
possuem mecanismos para garantir este tipo de integridade.  
 Esta não é a solução adotada pela maioria das grandes instituições bancárias no Brasil, 
que preferem utilizar soluções centralizadas para garantir maior segurança e diminuir custos. 
Mas isto é discussão para outro livro.  
 
 

9 Sistemas de Automação (Industrial, Comercial e Residencial) 
Objetivo: conectar computadores e máquinas. 
Este tipo de sistema inclui automação comercial, automação industrial e automação 
residencial (Domótica). A característica principal é a troca de informações entre máquinas e 
computadores. As máquinas hoje em dia já estão vindo de fábrica com dispositivos tipo CLP 
(controladores lógicos programáveis). Algumas até já aceitam programas Java.  
Além disto, há diversos tipos de sensores que permitem receber dados do meio ambiente e 
enviá-los para computadores, onde estes dados serão interpretados e consolidados. Por 
exemplo, há sensores para: 
• luminosidade (ex.: em carros, para acender faróis automaticamente),  
• umidade (ex.: em  carros, para ligar limpador automaticamente e regular sua frequência de 

acordo com a intensidade da chuva),  
• movimento (ex.: câmeras que só gravam se algo se move), 
• bússola e geolocalização (GPS), 
• de nível,  
• fogo e calor, etc. 
 
Isto significa que uma pessoa pode estar distante de uma fábrica ou de sua casa, e poderá ser 
avisada se algum evento ocorrer. Esta é uma das razões para o crescimento do chamado Big 
Data.  
Outras tecnologias como códigos de barra, QRcodes e chips de RFID também estão ajudando 
a acelerar processos e eliminar o trabalho humano. Isto faz com que as pessoas possam focar 
mais esforços em atividades intelectuais, como por exemplo criatividade, resolução de 
problemas e tomada de decisões.  
 
Somem-se a isto os dispositivos de biometria, para reconhecimento e identificação única de 
pessoas (por voz, rosto, impressões digitais, íris, palma da mão, etc), e os dispositivos 
multimídia para capturar imagens e sons, gravando ou transmitindo dados pela Internet.   
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Na automação comercial, já temos há bastante tempo os terminais PDVs (pontos de venda), 
que reúnem computador, leitora de código de barras e impressora fiscal. Agora, estão 
chegando máquinas para pesagem automática (com identificação automática de produtos) e 
pagamentos via celular (mobile payment).  
 
As funções dos sistemas de automação são basicamente duas: coletar dados do ambiente e 
enviar dados para outras máquinas.  
 
Então, numa indústria, o setor de produção poderá fazer seu PCP (Planejamento e Controle de 
Produção) de forma quase que totalmente automatizada. E além disto, trocando dados com 
outros setores. Por exemplo, quando um vendedor fizer uma venda (por exemplo, usando um 
dispositivo móvel), neste exato momento haverá uma entrada de trabalho no setor de 
produção. Através de conexões com o sistema de estoque e o de gestão de suprimentos, um 
sistema automático poderá calcular o tempo de produção e entrega do produto final. E isto 
tudo levando em conta se há materiais disponíveis para uso ou se a produção deverá esperar o 
setor de compra ser avisado, realizar a compra e depois receber o material que falta.  
Ao mesmo tempo, se a linha de produção parar, sensores já avisarão os gerentes, que 
imediatamente poderão tomar decisões ou sistemas automáticos poderão recalcular aquele 
tempo de entrega final, calcular as perdas e prejuízos ou mesmo refazer o cronograma de 
produção (schedule ou ordem de produção).  
 
Nas residências inteligentes, o dono poderá programar num computador central, como quer 
seu esquema de luzes internas e externas, indicando horários para acender e apagar. Câmeras 
e sensores darão alertas quando a pessoa estiver fora. E com um simples celular, o dono 
poderá abrir portões de garagem ou ligar o ar-condicionado antes de chegar em casa.  
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Máquina 1
Máquina 2 Máquina 3

Máquina 4

Planejamento e Controle
 

Figura 12: Exemplo de um sistema de automação industrial 
 
 
A Figura 1Figura 12 apresenta um exemplo de sistema de automação para uma fábrica de 
refrigerantes. Pode-se ver que há 4 máquinas: a máquina 1 enche a garrafa de ar quente para 
que ela tome o formato, a máquina 2 injeta o líquido do refrigerante dentro da garrafa, a 3 
coloca a tampa e a 4 passa o rótulo pela garrafa. Após, as garrafas caem em outra esteira, onde 
são agrupadas para formar os fardos e já ir direto para o caminhão.  
Pode-se ver também que há computadores conectados a estas 4 máquinas trocando 
informações em ambos os sentidos, seja recebendo dados de sensores, seja enviando 
comandos para os CLPs das máquinas. Há também um sensor que monitora a velocidade da 
2a esteira, e neste caso só envia dados para o computador monitor.  
Todos os dados recebidos pelos computadores são centralizados num servidor de 
Planejamento e Controle. Deste partem as ordens para as máquinas. Este servidor pode gerar 
gráficos e alertas para gerentes ou operadores.  
 
 

10 Sistemas de Informações Geográficas (GIS) 
Objetivo: integrar mapas e bancos de dados, fazer geolocalização ou georreferenciamento e 
realizar geoprocessamento de imagens (cálculo de distâncias, localizar entidades no mapa, 
identificar que entidade corresponde a certos objetos no mapa). 
 



A principal característica dos 
geográficas (qualquer coisa que possa ser localizada num mapa ou imagem) e a integração de 
informações descritivas (atributos das entidades geográficas) 
espaciais (mapas e outras imagens). 
 
 A representação de entidades geográficas 
No modo Matricial ou Raster, os 
pontos. Cada ponto possui coordenadas (exemplo: linha
ou características (ex: cor, nome)
as linhas 5 e 8 e as colunas de 10 a 14.
 Já na representação Vetorial
polígonos. Pode-se ter a formação de objetos complexos em níveis (
entidade formada por um polígono, que é formado por linhas, que por sua vez são 
por pontos). Também são permitidas representações em níveis 
representada por um ponto numa escala e 
 Há basicamente duas vantagens da representação vetorial sobre a matricial:
a) o armazenamento de dados na representação vetorial é mais conciso, pois pode ser feito 

por equações matemáticas; por exemplo, uma estrada pode ser representada por diversos 
segmentos de retas e cada um destes é representado por uma equação de reta; se fôssemos 
usar a representação matricial, precisaríamos armazenar inúmeras coordenadas de pontos;

b) em caso de serem utilizadas escalas (para visualização com 
armazenamento da representação de uma entidade apenas numa escala, para esta entidade 
ser visualizada em outras escalas é necessário realizar certas operações matemáticas; por 
exemplo, um estádio de futebol, perfeitamente circular, é representado no modo matricial 
como um conjunto de pontos: se precisarmos aumentar o tamanho do estádio (como na 
Figura 13), será que o sistema saberá que deverá manter a figura de um círculo ? no caso 
da representação vetorial, o estádio é representado pela equação de um círculo, en
dito problema não ocorre em operações de zoom (in ou out).

 

Figura 13: Um estádio na escala normal e depois de uma operaç
 
 
As funções que um GIS deve proporcionar são descritas a seguir.
conhecidas como operação de geoprocessamento, isto é, que analisam conteúdo de imagens e 
podem realizar operações matemáticas como cálculo de distâncias e área, como descrito a 
seguir.  
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A principal característica dos sistemas geográficos é o armazenamento de entidades 
geográficas (qualquer coisa que possa ser localizada num mapa ou imagem) e a integração de 

(atributos das entidades geográficas) com informações gráficas
espaciais (mapas e outras imagens).  

de entidades geográficas pode ser feita de modo matricial ou vetorial.
, os objetos são representados por um ponto ou por 

coordenadas (exemplo: linha-coluna, latitude-longitude
). Por exemplo, um prédio seria representado por pontos entre 

as linhas 5 e 8 e as colunas de 10 a 14. 
Vetorial, os objetos pode mser representados por ponto
formação de objetos complexos em níveis (por exemplo, uma 

um polígono, que é formado por linhas, que por sua vez são 
por pontos). Também são permitidas representações em níveis ou escala: uma cidade 

ponto numa escala e por um polígono noutra. 
Há basicamente duas vantagens da representação vetorial sobre a matricial:

de dados na representação vetorial é mais conciso, pois pode ser feito 
por equações matemáticas; por exemplo, uma estrada pode ser representada por diversos 
segmentos de retas e cada um destes é representado por uma equação de reta; se fôssemos 

esentação matricial, precisaríamos armazenar inúmeras coordenadas de pontos;
em caso de serem utilizadas escalas (para visualização com zoom in/ou), quando há o 
armazenamento da representação de uma entidade apenas numa escala, para esta entidade 

lizada em outras escalas é necessário realizar certas operações matemáticas; por 
exemplo, um estádio de futebol, perfeitamente circular, é representado no modo matricial 
como um conjunto de pontos: se precisarmos aumentar o tamanho do estádio (como na 

), será que o sistema saberá que deverá manter a figura de um círculo ? no caso 
da representação vetorial, o estádio é representado pela equação de um círculo, en
dito problema não ocorre em operações de zoom (in ou out). 

 
: Um estádio na escala normal e depois de uma operação de zoom 

es que um GIS deve proporcionar são descritas a seguir. Algumas destas funções são 
conhecidas como operação de geoprocessamento, isto é, que analisam conteúdo de imagens e 
podem realizar operações matemáticas como cálculo de distâncias e área, como descrito a 

amento de entidades 
geográficas (qualquer coisa que possa ser localizada num mapa ou imagem) e a integração de  

com informações gráficas ou 

matricial ou vetorial. 
por conjunto de 

longitude) e atributos 
. Por exemplo, um prédio seria representado por pontos entre 

pontos, retas ou 
por exemplo, uma 

um polígono, que é formado por linhas, que por sua vez são formadas 
cidade pode ser 

Há basicamente duas vantagens da representação vetorial sobre a matricial: 
de dados na representação vetorial é mais conciso, pois pode ser feito 

por equações matemáticas; por exemplo, uma estrada pode ser representada por diversos 
segmentos de retas e cada um destes é representado por uma equação de reta; se fôssemos 

esentação matricial, precisaríamos armazenar inúmeras coordenadas de pontos; 
, quando há o 

armazenamento da representação de uma entidade apenas numa escala, para esta entidade 
lizada em outras escalas é necessário realizar certas operações matemáticas; por 

exemplo, um estádio de futebol, perfeitamente circular, é representado no modo matricial 
como um conjunto de pontos: se precisarmos aumentar o tamanho do estádio (como na 

), será que o sistema saberá que deverá manter a figura de um círculo ? no caso 
da representação vetorial, o estádio é representado pela equação de um círculo, então o 

 

Algumas destas funções são 
conhecidas como operação de geoprocessamento, isto é, que analisam conteúdo de imagens e 
podem realizar operações matemáticas como cálculo de distâncias e área, como descrito a 
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Localização de entidades em mapas ou imagens (georreferenciamento) 

 
Uma maneira simples de localizar uma entidade num mapa ou imagem é possuir um banco de 
dados com as entidades geográficas e sua localização fixa na imagem. Neste caso, podemos 
utilizar as representações matriciais ou vetoriais discutidas acima.  
 
Entretanto, o interessante dos sistemas geográficos é poder encontrar dinamicamente e em 
tempo real a localização de uma entidade no globo terrestre. Para isto, precisamos de um 
sistema de referência espacial e de pontos de referência num mapa. A chamada 
geolocalização pode ser feita de diversas formas. As pessoas leigas normalmente acreditam 
que somente a tecnologia de GPS pode ser utilizada, mas isto está errado.  
 
Os aparelhos de GPS se comunicam com satélites (normalmente 3 no mínimo) para gerar 
coordenadas de latitude e longitude. Com estas coordenadas, é possível ir para mapas e 
encontrar o ponto que representa tais coordenadas. O Google Maps, por exemplo, permite que 
o usuário forneça estas coordenadas para apontar um resultado no mapa. Os mapas devem 
possuir pontos de referência.  
 
Outra forma de fazer geolocalização é através de antenas de celulares. O celular capta o sinal 
da antena com uma determinada intensidade. Isto permite saber em que raio de distância 
encontra-se o aparelho em relação à antena (ver Figura 14). Feito isto, por um esquema de 
triangulação de antenas e sinais, é possível determinar onde encontra-se o aparelho com 
margens de erro de poucos metros. De novo, será necessário ter pontos de referências em 
mapas (podem ser as próprias antenas), para apontar a localização num mapa.  
 

o

 
Figura 14: Círculos representando a intensidade de sinal de um celular em relação a 
uma antena 
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Figura 15: Triangulação de antenas 
 
 
Outra alternativa para geolocalização mas também semelhante ao sistema de antenas de 
celulares é utilizar a comunicação de dispositivos móveis com antenas Wireless (por exemplo, 
pela tecnologia de Wifi). Se não houver antenas próximas, pelo menos pode-se saber em que 
região (área de um círculo) encontra-se o aparelho.  
 
E a mais recente tecnologias de RFID também está sendo utilizada para geolocalização. Da 
mesma forma que as antenas Wifi, os chips de RFID podem ser geolocalizados. Isto permite 
encontrar produtos em armazéns e bois numa fazenda. 
 
Note que o alcance das antenas diminui do primeiro caso para este último (nesta escala: GPS, 
celular, wifi e RFID). 
 
A geolocalização de entidades também pode ser feita tendo como entrada um endereço 
(logradouro + localização vertical), por exemplo: Rua X, n. 41. É este o modo de operação 
mais comum no Google Maps.  
 
Para poder realizar tal operação, é preciso ter (ou comprar) mapas de cidades que associam 
posições de latitude e longitude a números em ruas (localização horizontal), como vemos na 
Figura 16). Neste exemplo, se quisermos localizar o número 200 da rua ABC, podemos 
utilizar simplesmente uma regra de 3; então o número procurado encontra-se no meio da 
quadra.  
Notem que é importante que haja estes pontos de referência. Para isto, existem empresas que 
fazem tais mapas. Entretanto, elas não possuem tantos pontos assim registrados, ainda mais 
em cidades pequenas. É esta a razão de muitas vezes o Google Maps apontar um endereço 
uma ou mais quadras distante da localização real.  
 
Outro cuidado é que nem todas as cidades respeitam a regra de separar números pares e 
ímpares do mesmo lado da rua (esquerda ou direita). E isto também gera confusões como as 
que podemos notar no Google Maps.  
 
 



Rua ABC

n.100

 
Figura 16: Geolocalização a partir de um endereço
 
 
Outro cuidado é que a regra de 3 funciona bem para ruas retas, sem muitas curvas. Por esta 
razão, já foram localizadas pessoas morando no mar
 

Figura 17: Causa comum para erros de 
curva) 
 
 
 

Reconhecimento de entidades geográficas

Outra função necessária a um GIS é a possibilidade de o usuário 
polígono no mapa e o sistema informar do que se trata (uma empresa, uma escola, etc)
Google Maps possui um recurso que indica o endereço de um ponto no mapa (rua e nú
Entretanto, nem sempre ele consegue indicar qual a entidade geográfica correspondente. Para 
isto, o GIS precisa de um banco de dados sobre entidades geográficas, além do mecanismo de 
reconhecer coordenadas no mapa. 
através de colaboração (próprias empresas e pessoas indicando) ou descobrindo por endereços 
associados a entidades (empresas, associações, etc). 
 

Cálculo de distância (em linha reta)

É uma das operação básicas de geoprocessamento. A par
indica a distância entre os pontos, mas analisando o menor caminho (distância em linha reta). 
Isto não leva em consideração se existem vias de deslocamento como ruas, avenidas, estradas, 
etc. (como será discutido adiante). 
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Geolocalização a partir de um endereço 

é que a regra de 3 funciona bem para ruas retas, sem muitas curvas. Por esta 
razão, já foram localizadas pessoas morando no mar na enseada de Botafogo (ver 

 
para erros de localização de endereços em mapas (uma rua 

econhecimento de entidades geográficas a partir do mapa 

Outra função necessária a um GIS é a possibilidade de o usuário selecionar um ponto ou 
polígono no mapa e o sistema informar do que se trata (uma empresa, uma escola, etc)
Google Maps possui um recurso que indica o endereço de um ponto no mapa (rua e nú
Entretanto, nem sempre ele consegue indicar qual a entidade geográfica correspondente. Para 
isto, o GIS precisa de um banco de dados sobre entidades geográficas, além do mecanismo de 
reconhecer coordenadas no mapa. O Google está tentando criar um banco de dados assim 
através de colaboração (próprias empresas e pessoas indicando) ou descobrindo por endereços 
associados a entidades (empresas, associações, etc).  

(em linha reta) 

É uma das operação básicas de geoprocessamento. A partir de 2 pontos selecionados, o GIS 
indica a distância entre os pontos, mas analisando o menor caminho (distância em linha reta). 
Isto não leva em consideração se existem vias de deslocamento como ruas, avenidas, estradas, 

).  

é que a regra de 3 funciona bem para ruas retas, sem muitas curvas. Por esta 
enseada de Botafogo (ver Figura 17 

localização de endereços em mapas (uma rua 

selecionar um ponto ou 
polígono no mapa e o sistema informar do que se trata (uma empresa, uma escola, etc), O 
Google Maps possui um recurso que indica o endereço de um ponto no mapa (rua e número). 
Entretanto, nem sempre ele consegue indicar qual a entidade geográfica correspondente. Para 
isto, o GIS precisa de um banco de dados sobre entidades geográficas, além do mecanismo de 

nco de dados assim 
através de colaboração (próprias empresas e pessoas indicando) ou descobrindo por endereços 

tir de 2 pontos selecionados, o GIS 
indica a distância entre os pontos, mas analisando o menor caminho (distância em linha reta). 
Isto não leva em consideração se existem vias de deslocamento como ruas, avenidas, estradas, 



34 
 

A operação fica mais complexa quando é necessário calcular a distância entre um ponto e uma 
reta, um ponto e um polígono, entre duas retas, entre uma reta e um polígono ou entre 2 
polígonos. Mas nada que a geometria não possa resolver. 
Exemplos de aplicações incluem saber qual a distância entre uma propriedade e um riacho, 
qual o comprimento de uma avenida (neste caso, um conjunto de segmento de retas), que 
prédios ficam próximos da rua Y. 
O cuidado que se deve ter é com escalas em mapas, para poder indicar a distância na unidade 
correta.  
 
 

Cálculo de área 

Outra operação comum em geoprocessamento é o cálculo de áreas de polígonos. Através de 
fórmulas matemáticas simples, o GIS pode dar tal resultado.  
 
Uma das aplicações deste tipo de operação é na agricultura, para calcular produção de grãos. 
Dada uma área plantada e um padrão de grãos por hectare (ou outra medida), pode-se fazer a 
estimativa de quantos grãos serão colhidos.  
Este tipo de operação associada a sistemas inteligentes, permitem a pesquisadores verificarem 
aumento de desmatamento de florestas, diminuição de geleiras e lagoas, deslocamento de 
margens de rios e lagoas e estimativas de áreas férteis.  
Para realizar tal tipo de operação é necessário que haja a identificação de padrões nas 
imagens. Seja pela cor, textura ou outro atributo, é possível com ajuda de sistemas 
especialistas saber qual o tipo de terreno nas imagens (qual tipo de plantação, qual tipo de 
terra, se é rio ou área urbana, etc). A Figura 18 apresenta uma imagem com diferentes tipos de 
padrões, que podem ser notados pelas diferentes cores.  
 
 
 

 
Figura 18: Imagem de satélite com cores indicando tipos de terrenos 
 
Outra aplicação semelhante é para cálculo de IPTU em prefeituras. Com imagens de satélite e 
sistemas inteligentes, os terrenos são identificados e a área construída é calculada, sendo então 
um dos parâmetros utilizados para o cálculo do IPTU.  
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Análise de cruzamentos e intersecções  

Esta operação de geoprocessamento é mais complexa que as anteriores. Ela permite verificar: 
 
• se um ponto está inserido numa reta ou polígono 
por exemplo, para saber se uma cidade faz parte de um país ou estado ou está na linha de 
passagem de uma estrada ou ferrovia. 
 
• se duas retas se cruzam 
por exemplo, para saber se um rio cruza uma estrada, ou uma ferrovia passa por uma estrada 
ou se duas ruas em uma cidade possuem um cruzamento comum. 
 
• se uma reta passa por um polígono  
por exemplo, para saber se um rio corta uma propriedade, se uma ferrovia passa por dentro de 
uma cidade, se uma rua passa por um bairro ou se uma estrada passa por um estado. 
 
• se 2 polígonos possuem uma área em comum 
por exemplo, para saber se duas propriedades foram demarcadas corretamente.  
 

Distância levando em conta caminhos possíveis (ruas ou estradas) 

Para este tipo de operação, é necessário ter registrado também como entidades geográficas as 
vias de deslocamento (ruas, estradas, rios, etc.). 
As empresas que vendem mapas, geralmente já fazem os mapas com o registro de tais vias. O 
cuidado que se deve ter é que, dependendo da escala, uma curva numa estrada pode virar uma 
reta.  
Neste caso, o cálculo de distância não é feito em linha reta, mas utilizando as vias possíveis. 
Note-se que este tipo de cálculo leva também em consideração as alternativas de caminhos 
possíveis. Por exemplo, na Figura 19, há diversas formas de se ir do ponto X ao ponto Y. 
Então, para calcular a distância entre X e Y, temos que levar em conta a menor distância.  
 
 

 
Figura 19: Caminhos alternativos para cálculo de distância 
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Cálculo de rota 

O interessante do cálculo de distância considerando vias é que se pode traçar rotas entre 2 
pontos. Este é o velho problema do Caixeiro Viajante, onde se deve descobrir a melhor rota 
sendo necessário passar por pontos pré-determinados.  
Um cuidado é analisar o caso particular de ruas com um canteiro ou divisória no meio. Em 
geral, os mapas já fazem esta separação, inclusive distinguindo a via com 2 nomes (os 2 
sentidos possíveis).  
O problema do cálculo de rota fica mais complexo quando é necessário considerar o sentido 
das ruas. Em geral, quando pensamos em rotas, estamos pensando em fazer um caminho com 
algum veículo motorizado e daí precisamos respeitar as leis de trânsito. Neste caso, o menor 
caminho tem que levar em consideração os caminhos alternativos possíveis, levando em conta 
os sentidos das vias, como mostra a Figura 20. 
A dificuldade é que os mapas nem sempre possuem o sentido atualizado, até porque as 
prefeituras costumam mudar frequentemente sentidos de ruas. Uma possibilidade é descobrir 
o sentido automaticamente, utilizando por exemplo geolocalização por GPS, celular ou RFID.  
 
 

 
Figura 20: Esquema de sentidos nas vias para cálculo de rotas 
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Figura 21: Cálculo de rotas considerando sentidos de vias e sinaleiras 
 
 
A rota mais rápida nem sempre é a menor, pois muitas vezes demora-se mais para passar 
certos cruzamentos ou vias com maior movimento. A Figura 21 exemplifica este caso.  
Pode-se acrescentar um sistema de simulação (visto anteriormente) para verificar melhores 
rotas com base no tempo. Neste caso, cada quadra e cruzamento seria como um processo, com 
tempo para passar.  
 
Determinar o melhor caminho passa a ser uma tarefa mais complicada. Pode-ser desejar o 
menor caminho, o caminho mais rápido ou então o caminho de menor custo (levando em 
conta pedágios a serem pagos, manutenção do veículo pelas condições das vias) ou então 
pode-se querer um caminho que passe por certos pontos de apoio (postos, restaurantes) ou que 
seja mais seguro.  
 
O problema do Caixeiro Viajante é ainda mais complexo pois exige que o caminho escolhido 
passe por certos pontos intermediários.  
 

Exemplos de Aplicações de GIS 

 
Uma das mais incríveis aplicações de GIS é na chamada agricultura de precisão. Hoje as 
máquinas agrícolas (tratores, colheitadeiras, semeadeiras, etc) vêm equipadas de fábrica com 
dispositivos GPS. Com isto, pode-se programar a máquina para fazer um caminho pré-
determinado. Por exemplo, se um ser humano for dirigir um trator para semear um campo, 
provavelmente fará os caminhos apresentados na parte (a) da Figura 22. Já uma máquina 
equipada com GPS conseguirá traçar um caminho mais preciso e com isto colocará mais 
sementes, como se vê na parte (b) da mesma figura. 
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Figura 22: Comparação de semeadura com pessoas X máquinas equipadas com GPS 
 
 
 GPS também está sendo utilizado para identificar mudas de árvores. Ao plantar uma 
semente, esta será identificada pelas coordenadas dadas pelo GPS. Ao crescer, a muda 
continuará sendo identificada desta forma até que se torne uma árvore grande e dê frutos. 
Desta forma, tudo o que acontece com cada árvore é registrado num banco de dados. Após a 
colheita de frutos, saberemos que mudas deram mais frutos e por quê. Por exemplo, pode-se 
comparar a quantidade de frutos com umidade, insolação, nível pluviométrico e até com os 
agrotóxicos que foram aplicados (marca, lote, data, quantidade, etc). 
 Não só árvores estão sendo geoidentificadas no campo. Os animais também estão 
recebendo chips de identificação (geralmente, chips com a tecnologia de RFID). Assim, além 
de poder localizar animais no campo, pode-se contar mais rapidamente e saber por onde cada 
indivíduo específico andou (por que terras e o quanto andou). Some-se a isto registros de 
dados históricos do animal, como vacinas, doenças, peso, formas de alimentação, etc. Ao final 
teremos um Big Data sobre cada animal e sistemas de BI poderão apontar falhas e acertos no 
controle dos animais.  
 Chips de geolocalização, seja por RFID, celular ou satélite, também são usados para 
rastrear veículos e até mesmo, hoje em dia, pessoas, para segurança contra sequestros.   
 Para empresa que trabalham com logística, a geolocalização foi uma das grandes 
revoluções. Chips instalados em produtos permitem localizá-los rapidamente. Um dos grandes 
problemas com armazenamento de produtos em armazéns, é que os produtos que chegam são 
sempre alocados nos lugares mais fáceis (mais perto e em cima de outras paletes). Entretanto, 
quando a loja precisa repor seus estoques nas prateleiras, as pessoas tendem a pegar os 
produtos que estão ao alcance mais fácil (mais perto e em cima). Com isto, os produtos mais 
antigos vão ficando e acabam por perder a validade. Com um sistema de GIS auxiliando nos 
armazéns, quando for necessário repor produtos nas prateleiras, o sistema indica o lote que 
está por perder a validade (não importando onde ele estiver).  
 No deslocamento entre fábricas, fornecedores, centros de distribuição e lojas, os 
sistemas de GIS também tornam mais eficiente processos de logística. Primeiro, é possível 
traçar melhores rotas (mais rápidas, menos custosas). Depois, pode-se saber onde cada 
produto está exatamente. Até mesmo, se um lote de produtos entrar num caminhão onde não 
deve estar, a antena que capta os sinais dos chips poderá avisar o sistema. Por fim, pode-se ter 
previsões mais confiáveis do tempo que os produtos irão demorar para chegar até um cliente 
ou loja, e mesmo se houver atraso, o sistema saberá disto, poderá recalcular o tempo e avisar 
as pessoas a tempo.  
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 Nos supermercados, as prateleiras serão inteligentes, equipadas com antenas de RFID. 
Isto permitirá ao sistema saber exatamente quantas unidades de cada produto ainda restam em 
cada prateleira e mesmo avisar os responsáveis se algum produto está numa prateleira errada.  
 Estes mesmos chips colocados em produtos permitirão aos administradores avaliar o 
caminho percorrido pelo produto. Por exemplo, se estamos falando de roupas, é importante 
saber se um produto saiu da prateleira ou arara, vai até o provador, volta para seu lugar ou vai 
direto para o caixa. Carrinhos de supermercado equipados com estes chips também indicarão 
os caminhos mais percorridos e ajudarão a descobrir se alguma prateleira nunca é alcançada.  
 
 
 Em termos de gestão urbana, a geolocalização está crescendo como ferramenta para 
auxiliar a mobilidade urbana. Veículos equipados com chips de geolocalização ajudam 
engenheiros de tráfego a saberem a velocidade de cada trecho, que rotas estão engarrafadas, 
quantos carros estão passando em cada cruzamento, etc. Isto diminui o trabalho humano de 
observação em câmeras e aumenta o poder de decisão para sugerir caminhos alternativos, 
principalmente adequando o tempo de sinaleiras.  
 Recentemente, foi noticiado que a Google comprou a empresa que faz o aplicativo 
móvel Waze. Este aplicativo, instalado em dispositivos móveis de milhares de usuários, coleta 
dados de rotas por onde os usuários passam e a velocidade com que percorrem cada trecho. 
Pela chamada Sabedoria das Massas (simplesmente, a média ou olhar para a maioria), pode-se 
saber dinamicamente e automaticamente quais os trechos problemáticos e quais estão mais 
livres. E com isto, recomendar vias alternativas.  
  
 Empresas de serviços públicos também utilizam sistemas de GIS para saber a 
localização exata de seus recursos (postes, telefones públicos, linhas, antenas, etc). Os 
sistemas de GIS ajudam a planejar a colocação dos recursos, gerando melhor distribuição e 
consequentemente melhores serviços. Também ajuda na hora da manutenção. Quando clientes 
de uma empresa de energia ligam reclamando que estão sem luz, o sistema já pode ajudar a 
identificar a fonte do problema (por exemplo, uma linha cortada ou antena com problema). E 
mais, se os funcionários estiverem equipados com geolocalização, a empresa já pode saber qul 
o funcionário adequado que está mais próximo do problema.  
 
 
 
 
 

Geomarketing 

 Por fim, vale lembrar que a geolocalização também será utilizada para marketing. A 
tecnologia de sistemas de GIS ajudam empresas a saber caminhos percorridos por clientes, 
analisando localização dada por seus celulares ou outros tipos de chips (por exemplo, cartões 
de crédito). Isto permitirá às empresas recomendarem lojas mais próximas do cliente, em 
horários determinados, e até mesmo avisar um cliente que está dentro de um prédio (shopping 
mall), que uma determinada loja está com promoção naquele momento.  
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Figura 23: Exemplo de aplicação de geomarketing 
 
 
 Outra aplicação de sistemas de GIS para marketing é auxiliar empresas a encontrarem 
o melhor local para suas lojas. Por exemplo, a Figura 23 apresenta um mapa onde foram 
marcados os locais onde estão os clientes potenciais da empresa (pontos verdes). E também 
foi marcada a localização dos concorrentes (pontos vermelhos). Um sistema de GIS com um 
pouco mais de inteligência poderia indicar então a melhor região para esta empresa abrir uma 
filial (longe dos pontos vermelhos e próximo aos pontos verdes). É claro que seria necessário 
ter um banco com informações de clientes potenciais.  
 Este tipo de problema, saber onde estão os clientes potenciais, pode ser resolvido pelo 
enriquecimento de dados. Uma empresa pode comprar uma lista telefônica com nome, 
endereço e telefone de clientes. Mas não sabe classificar os clientes por dados sócio-
demográficos. Então, a empresa pode consultar bases públicas sobre setores censitários. Um 
setor censitário é diferente de um bairro ou quadra; é uma região, geralmente menor que um 
bairro mas podendo abranger partes de 2 bairros, que foi pesquisada pelo censo do IBGE 
(exemplos na Figura 24). Então, há informações estatísticas sobre cada setor específico. 
Imagine que a empresa então possui os seguintes dados sobre uma pessoa: o nome é José da 
Silva e mora na Rua X, n.41. Bom, usando um sistema de GIS simples, pode-se saber o setor 
censitário onde ela mora. Depois, procuram-se dados estatísticos sobre este setor e, digamos, 
temos que neste setor: 

• 100% das residências possuem 3 TVs; 
• 98% possuem 2 banheiros; 
• 90% possuem aparelhos de DVD; 
• 90% possuem TVs LCD; 
• etc. 

 
Agora, de posse destas informações estatísticas,  podemos estimar alguns dados sobre José da 
Silva. Que ele tem 3 TVs, com 100% de chances, que há 98% de chances de ele ter 2 
banheiros em casa, e assim por diante.  
Então, desta forma, uma empresa combina a lista telefônica com dados censitários e poderá 
obter um banco de dados de clientes potenciais.  
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Isto se chama "enriquecimento de dados", pelo cruzamento de bancos de dados. Empresas 
parceiras também costumam compartilhar dados sobre clientes, por exemplo, administradoras 
de cartões de crédito, instituições financeiras, redes de varejo, escolas, postos de gasolina, etc. 
 
 A questão de privacidade não será discutida neste livro.  
 
 

 
Figura 24: Exemplo de setores censitários 
 
 
 

11 Sistemas de Hipertextos, Hipermídia e Multimídia 
Objetivo: apresentações de informações. 
 
Hipertexto é um texto que não precisa ser lido sequencialmente. Isto quer dizer que, se uma 
palavra ou tema nos chamou atenção no meio do texto, podemos seguir para outro texto para 
saber mais sobre este assunto (como na Figura 25). O que facilita a vida do leitor é que o 
hipertexto já é criado com estruturas de ligações entre os textos (hiperlinks), para ajudar nas 
conexões e associações. Ou seja, o leitor não precisa procurar o texto auxiliar, basta seguir os 
links já sugeridos. O leitor sabe quais são os links sugeridos porque as palavras ou expressões 
que levam a outros textos (chamados âncoras), normalmente estão sublinhados ou em cor 
diferente. É o que podemos experimentar na Wikipedia.  
Já sistemas de Hipermedia ou Multimídia utilizam as estruturas de hiperlinks mas também 
permitem associar outros tipos de mídias como sons e imagens (figuras, gráficos, diagramas, 
fotos, vídeos), conforme sugere a Figura 26. É o que podemos experimentar na Web. 
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Figura 25: Estrutura característica de Hipertexto 
 
 

 
Figura 26: Estrutura característica de Hipermídia 
 
A principal aplicação deste tipo de sistema é para apresentar informações de forma mais rica e 
dinâmica. Então podem ser úteis para apresentar produtos (textos com características, fotos de 
componentes e design, vídeos de como usar, gravações de depoimentos de clientes). 
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Também são úteis para treinamento de pessoas. A maioria dos chamados sistemas de 
Computer-based Training (CBT) ou e-learning utilizam sistemas multimídia.  
 
 

12 Sistemas de Gestão Eletrônica de Documentos (GED)  
Objetivo: armazenar e recuperar documentos, utilizando bancos de dados. A recuperação é 
feita por atributos do documento. Exemplo: encontre o contrato feito com a empresa XYZ no 
ano de 2002. 
 
Hoje em dia as empresas estão procurando diminuir o volume de papéis. O papel é um 
problema porque: 
• ocupa espaço: os documentos que hoje ocupam uma sala inteira podem caber em alguns 

poucos DVDs; é claro que se deve respeitar a legislação específica para alguns casos, 
onde é necessário manter os documentos em papel por muitos anos; 

• maior perigo de incêndio; 
• pode ser perdido ou se deteriora; 
• demandam tempo para busca: há estatísticas que dizem que as pessoas passam em média 6 

horas/semana buscando informações em papéis; multiplique isto por todos os funcionários 
de uma empresa e por seu salário-hora e teremos um grande prejuízo no final do ano. 

 
O sistema de GED permite colocar em bancos de dados e servidores corporativos os 
documentos de uma empresa, sejam eles gerados eletronicamente (pdf, doc, xls, ppt, etc) ou 
sejam imagens de documentos físicos em papel.  
A Figura 27 apresenta o esquema de uso de um GED. Documentos em papel devem passar 
por uma etapa de digitalização com uso de scanners. As imagens resultantes serão 
consideradas os documentos eletrônicos correspondentes aos documentos em papel. 
Somando-se a estas imagens os documentos criados eletronicamente com editores de texto, 
planilhas, softwares de apresentação, diagramas, etc, dá-se início ao processo de catalogação. 
A catalogação consiste em incluir os documentos eletrônicos no sistema de GED, ou seja, no 
seu banco de dados interno. Associados a cada documento eletrônico serão também inseridos 
atributos de cada documento. Isto significa que antes de colocar o GED em funcionamento é 
necessário definir que atributos serão armazenados. Isto pode incluir data do documento, 
número de processo, número de cliente ou dono do documento, valor, tipo do documento, 
origem, autor, setor, etc.  
Há algumas soluções que conseguem capturar tais atributos automaticamente de dentro das 
imagens (logo após a etapa de escaneamento) ou internamente do conteúdo dos documentos 
eletrônicos. Se isto não for possível, pessoas terão que manualmente dar entrada destes 
atributos junto com a inclusão de cada documento.  
Uma vez que os documentos estejam no banco de dados interno do GED, só será possível 
recuperar tais documentos pelos atributos definidos. Então o usuário do GED fornece como 
entrada um ou mais atributos e recebe como resultado um ou mais imagens referentes aos 
documentos eletrônicos ou os próprios.  
Um sistema de GED pode ainda ter funções adicionais tais como: 
• controle de revisões/versões/alterações: quando há uma modificação num documento ou 

quando uma nova versão do documento é inserida, o sistema mantém a versão anterior em 
caso de necessidade de recuperação; as versões são identificadas por datas ou números; 
alguns softwares como o Word permitem comparar versões e apresentar as alterações ou 
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diferenças entre elas; uma função adicional de um GED seria avisar os responsáveis por 
um documento, toda vez que uma nova versão deste for criada; 

• controle de acesso: o GED pode ter um esquema de permissões, onde fica definido quem 
pode ver que tipo de documento; somente usuários autorizados poderão recuperar certos 
documentos; 

• criptografia de documentos: normalmente, os documentos armazenados no GED são 
transformados para formatos proprietários, utilizando chaves criptográficas; uma das 
vantagens é facilitar o controle de acesso visto acima; outra é que os documentos não 
ficam visíveis em diretórios, e isto evita exclusão acidental ou mesmo cópia não 
autorizada; 

• controle de autoria através de assinatura eletrônica: utilizando esquemas de certificação 
digital com chaves pública e privada, o GED pode confirmar a autoria de documentos, ou 
seja, dizer quem é o autor ou confirmar se o dito autor de um documento realmente é o seu 
criador.  

 
 
 
 

 
Figura 27: Esquema de funcionamento de um GED 
 
 
 

13 Sistemas de Informações Textuais (Indexação e Recuperação de 
Informações) 

Objetivo: armazenar documentos textuais e recuperá-los por conteúdo (por palavras presentes 
no texto). 
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Estes sistemas são parecidos com os de GED pois permitem organizar documentos e mesmo 
diminuir papéis. Entretanto a diferença está na forma de recuperação dos documentos. 
Enquanto que no GED o usuário do sistema deve informar valores de atributos, nos Sistemas 
Textuais a pessoa procura por conteúdo.  
 
A forma mais simples de determinar o conteúdo de um documento é analisando o texto 
presente no documento. Assim, os sistemas textuais são baseados nas palavras presentes nos 
documentos. Ou seja, para que um documento possa ser armazenado e recuperado por 
sistemas textuais, é preciso que ele tenha texto em seu conteúdo. Não necessariamente 
somente arquivos de editores de textos ou pdfs podem ser organizados. Mesmo uma planilha 
eletrônica ou um arquivo de apresentação possuem textos que podem ser identificados em seu 
conteúdo.  
Outro tipo de documento que pode ser armazenado são imagens escaneadas. Neste caso, é 
necessário utilizar um software de OCR (Optical Character Recognition), o qual identifica 
letras, palavras e textos em imagens.  
O esquema de funcionamento de um sistema textual é apresentado na Figura 28. O passo 
principal é a indexação de documentos eletrônicos que contenham textos. A indexação 
consiste em encontrar palavras nos documentos e criar o índice. Após a criação do índice, 
usuários podem recuperar documentos fornecendo como entrada palavras-chave. Serão 
retornados os documentos que possuem estas palavras-chave. Este é o funcionamento básico 
dos mecanismos de busca, incluindo o Google. O diferencial do Google é que, como são 
retornados milhares ou milhões de documentos em cada consulta, o algoritmo do Google 
utiliza critérios próprios para montar um ranking, ou seja, para determinar que documentos 
são mais relevantes e assim colocá-los no topo dos resultados.  
 
 
 

 
Figura 28: Esquema de funcionamento de sistemas textuais - recuperação por conteúdo 
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Figura 29: Estrutura de um índice de palavras 
 
O índice de palavras nada mais é que um banco de dados contendo as palavras encontradas 
nos documentos e apontadores para onde elas aparecem. A 
de índice. As palavras são ordenadas e associada a cada palavra existe uma lista de 
documentos onde elas aparecem. 
 
Os sistemas textuais podem ser utilizados para indexar documentos na web mas também em 
redes privadas de empresas. A grande vantagem é acelerar a recuperação de documentos. 
 
 

Recuperação de conteúdos multimídia 

Com o avanço da tecnologia, há a tendência 
armazenar e recuperar conteúdos multimídia e não só textos. 
 
• Imagens 
Atualmente, imagens podem ser armazenadas e recuperadas com sistemas tipo GED. 
Entretanto, a recuperação não é feita pelo conteúdo do documento m
associados ao documento. Uma forma de utilizar GED para recuperar imagens pelo conteúdo 
é associar assuntos (tags) como atributos do documento. Mas a tarefa de definir os assuntos 
associados ao conteúdo e escolher as palavras a serem cadas
humanos. 
Há alguns sistemas de TVs que permitem recuperar vídeos ou trechos (novelas, filmes, etc.) 
pelo conteúdo. Por exemplo, o programa VídeoShow da Globo consegue dizer quantos beijos 
foram dados numa novela. Certamente 
capítulos e contando os eventos que ocorrem nas cenas. Provavelmente é utilizada análise de 
roteiros (scritps) associados às cenas ou textos utilizados como 
aparecem em baixo dos vídeos, para auxiliar pessoas com deficiência auditiva). Aí o processo 
se resume a uma busca textual.
elaborados por humanos.  
O Google Imagens também se vale de palavras associadas às imagens para fazer
(nome do arquivo, palavras próximas à imagem ou que possuem link para uma imagem). 
Tempos atrás o Google desenvolveu um jogo para que pessoas pudessem ajudar a classificar 
conteúdo de imagens na Web. Após entrar no site, cada par de usuários rec
cujo conteúdo deveriam descrever utilizando palavras simples (tags). A imagem era a mesma 
para o par de jogadores, mas um não via o que o outro parceiro escrevia. Se ambos 
utilizassem a mesma palavra, ambos ganham pontos. Veja na 
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: Estrutura de um índice de palavras  

O índice de palavras nada mais é que um banco de dados contendo as palavras encontradas 
nos documentos e apontadores para onde elas aparecem. A Figura 29 apresenta um exemplo 
de índice. As palavras são ordenadas e associada a cada palavra existe uma lista de 
documentos onde elas aparecem.  

Os sistemas textuais podem ser utilizados para indexar documentos na web mas também em 
redes privadas de empresas. A grande vantagem é acelerar a recuperação de documentos. 

Recuperação de conteúdos multimídia  

Com o avanço da tecnologia, há a tendência de que este tipo de sistema possa também 
armazenar e recuperar conteúdos multimídia e não só textos.  

Atualmente, imagens podem ser armazenadas e recuperadas com sistemas tipo GED. 
Entretanto, a recuperação não é feita pelo conteúdo do documento mas por atributos 
associados ao documento. Uma forma de utilizar GED para recuperar imagens pelo conteúdo 
é associar assuntos (tags) como atributos do documento. Mas a tarefa de definir os assuntos 
associados ao conteúdo e escolher as palavras a serem cadastradas ainda deve ser feita por 

Há alguns sistemas de TVs que permitem recuperar vídeos ou trechos (novelas, filmes, etc.) 
pelo conteúdo. Por exemplo, o programa VídeoShow da Globo consegue dizer quantos beijos 
foram dados numa novela. Certamente não é uma pessoa que fica assistindo a todos os 
capítulos e contando os eventos que ocorrem nas cenas. Provavelmente é utilizada análise de 

) associados às cenas ou textos utilizados como closed caption 
vídeos, para auxiliar pessoas com deficiência auditiva). Aí o processo 

se resume a uma busca textual. Entretanto, os textos associados às cenas devem ser 

O Google Imagens também se vale de palavras associadas às imagens para fazer
(nome do arquivo, palavras próximas à imagem ou que possuem link para uma imagem). 
Tempos atrás o Google desenvolveu um jogo para que pessoas pudessem ajudar a classificar 
conteúdo de imagens na Web. Após entrar no site, cada par de usuários recebia uma imagem 
cujo conteúdo deveriam descrever utilizando palavras simples (tags). A imagem era a mesma 
para o par de jogadores, mas um não via o que o outro parceiro escrevia. Se ambos 
utilizassem a mesma palavra, ambos ganham pontos. Veja na Figura 30 um exemplo de 

Palavras Documentos

palavra_1 doc_1, doc_2

palavra_2 doc_3, doc_4, doc_5

palavra_3 doc_1, doc_5

palavra_4 doc_6, doc_7

O índice de palavras nada mais é que um banco de dados contendo as palavras encontradas 
apresenta um exemplo 

de índice. As palavras são ordenadas e associada a cada palavra existe uma lista de 

Os sistemas textuais podem ser utilizados para indexar documentos na web mas também em 
redes privadas de empresas. A grande vantagem é acelerar a recuperação de documentos.  

de que este tipo de sistema possa também 

Atualmente, imagens podem ser armazenadas e recuperadas com sistemas tipo GED. 
as por atributos 

associados ao documento. Uma forma de utilizar GED para recuperar imagens pelo conteúdo 
é associar assuntos (tags) como atributos do documento. Mas a tarefa de definir os assuntos 

tradas ainda deve ser feita por 

Há alguns sistemas de TVs que permitem recuperar vídeos ou trechos (novelas, filmes, etc.) 
pelo conteúdo. Por exemplo, o programa VídeoShow da Globo consegue dizer quantos beijos 

não é uma pessoa que fica assistindo a todos os 
capítulos e contando os eventos que ocorrem nas cenas. Provavelmente é utilizada análise de 

 (letreiros que 
vídeos, para auxiliar pessoas com deficiência auditiva). Aí o processo 

Entretanto, os textos associados às cenas devem ser 

O Google Imagens também se vale de palavras associadas às imagens para fazer sua busca 
(nome do arquivo, palavras próximas à imagem ou que possuem link para uma imagem). 
Tempos atrás o Google desenvolveu um jogo para que pessoas pudessem ajudar a classificar 

ebia uma imagem 
cujo conteúdo deveriam descrever utilizando palavras simples (tags). A imagem era a mesma 
para o par de jogadores, mas um não via o que o outro parceiro escrevia. Se ambos 

um exemplo de 
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imagem e ao lado direito as palavras utilizadas (my labels). Neste exemplo, a imagem foi 
associada à palavra "Veneza". Com isto, quando alguém fizesse uma pesquisa por imagens 
sobre "Veneza", esta imagem poderia ser recuperada. Mesmo com colaboração de milhares de 
pessoas, ainda é um esforço muito grande poder classificar todas as imagens que aparecem na 
Web. 
Há tentativas de criar algoritmos que possam identificar o conteúdo de uma imagem de forma 
automática. Este é um dos desafios do Google para melhorar seu serviço de Google Imagens. 
Como já existem tecnologias para identificar rostos (Orkut e Facebook permitem marcar 
rostos de pessoas nas fotos), identificar partes do corpo humano, animais, gestos, sorrisos, 
etc., grandes avanços estão sendo feitos neste sentido. A Figura 31 demonstra que o Google já 
utiliza uma tecnologia semelhante. Neste exemplo, note que ele recupera como imagens 
semelhantes imagens invertidas e imagens com gestos semelhantes. 
 
 

 
Figura 30: Experimento do Google para classificar conteúdo de imagens 
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Figura 31: Busca por imagens semelhantes no Google 
 
 
• Sons 
Tecnologias para armazenamento e recuperação de sons também estão avançando mas, como 
no caso de imagens, ainda geram muitas confusões. 
O Youtube já possui uma tecnologia para reconhecimento de fala (entender o texto falado 
numa gravação sonora).  
Podemos ver tais tipos de sistemas também em celulares. No início, era preciso gravar um 
nome para poder fazer a recuperação de contatos por voz. Os sons são armazenados 
digitalmente pelas suas características (intensidade, frequência, etc.), como no exemplo da 
Figura 32. Assim, quando um nome era falado, o sistema do celular transformava o sinal 
analógico para sinais digitais e comparava com o que estava gravado na base de dados. O 
sinal mais similar seria recuperado. 
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Figura 32: Sinal de voz armazenado 
 
Atualmente, a tecnologia está evoluindo. Não é mais necessário gravar nomes ou comandos. 
Há uma base de "falas" já previamente gravadas nos aparelhos (vêm de fábrica). O problema 
é que variações de timbre, língua, sotaque e barulhos no ambiente podem reduzir a eficiência.  
O software Via Voice da IBM permite reconhecer falas com bastante precisão. Entretanto, 
como ele utiliza redes neurais, deve haver um processo de treinamento da rede anterior a seu 
uso. E depois de treinado, o software só reconhece frases da pessoa que o treinou.  
Alguns Centros de Atendimento por Telefone (Call Center) permitem que o cliente possa falar 
o que deseja. Neste caso, não é necessário treinamento do cliente. Porém, a limitação é que 
apenas algumas palavras podem ser identificadas. Como o contexto geralmente é limitado, o 
reconhecimento funciona com uma boa eficiência e baixa margem de erro.  
O problema de identificar qualquer palavra falada a partir de qualquer emissor humano está a 
caminho de ser solucionado. Para que tais soluções funcionem, é preciso ter uma base de 
fonemas (sons básicos) para cada língua. Depois, estes fonemas são representados 
digitalmente, como na Figura 32. Ao se receber uma frase falada, esta é representada também 
digitalmente. Após, ela deve ser quebrada em partes e cada parte deve ser comparada com os 
fonemas básicos.  
Para melhorar o desempenho do reconhecimento, podem ser utilizadas Redes de Markov, que 
são modelos estatísticos que avaliam qual a probabilidade de um evento (neste caso, um 
fonema) aparecer após outro. Por exemplo, é pouco provável que um som de "z" apareça após 
um som de "r" na língua portuguesa. Isto elimina ambiguidades no reconhecimento, gerando 
maior precisão.  
Sistemas que possam armazenar e recuperar gravações sonoras poderão ser úteis para 
repórteres, emissoras de TV e rádio, mas também nas empresas poderão ser utilizados. Para 
documentar reuniões, apresentações e treinamentos, muitas vezes é mais fácil gravar do que 
anotar o que é dito. Mas na hora de recuperar, as pessoas precisam procurar por gravações que 
contenham certas frases ou palavras.  
O interessante dos sistemas de recuperação é que podem combinar textos e sons. Por 
exemplo, um texto pode ser recuperado de forma audível, através de tecnologias de síntese de 
voz. Por exemplo, já há muitos anos, existem sistemas de resposta audível para consultar 
saldo bancário por telefone. Uma voz sintetizada lê um texto. O resultado é ainda um pouco 
robótico, porque o sistema precisaria imitar a forma de seres humanos falarem, 
principalmente incluindo entonação e junção de palavras.  
Diversos aplicativos já fazem síntese de voz. A Odd Cast possui uma tecnologia muito 
interessante que permite a escolha da língua e do sotaque, incluindo o sexo da foz sintetizada. 
O resultado é muito bom, mesmo quando se pede para um francês falar um texto em 
português. 
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14 Sistemas de Workflow 
Objetivo: permitir o planejamento e controle do fluxo de trabalho (processos) e o roteamento 
automático de documentos.  
 
Todas as empresas possuem processos ou fluxos de trabalho. Ou seja, há processos de 
entrada, de transformação e de saída, seja entre a empresa e o meio (fornecedores e clientes) 
ou internamente, entre departamentos ou mesmo dentro de um setor.  
 
A Figura 33 apresenta o exemplo hipotético de um processo. Um funcionário de uma empresa 
faz um pedido de compra de material. Este pedido pode ser feito diretamente no 
Departamento de Compras ou enviando por formulários para este departamento. Este pedido 
inclui um formulário em papel e alguns documentos necessários para avaliação do pedido. A 
secretária deste departamento então verifica qual o setor responsável e pede que um 
encarregado leve o pedido e os documentos (o que costumamos chamar de "processo") até o 
setor responsável. Lá, o gerente do setor avaliará o pedido. Se for um valor abaixo de um 
limite pré-determinado, ela autoriza automaticamente o pedido. Senão, deverá pedir um 
parecer para um técnico deste setor. Após, avaliar os documentos, o técnico devolve o pedido 
e seu parecer. Com base no parecer, o gerente do setor toma uma decisão e a registra nos 
documentos ("processo"). Então o encarregado leva de volta toda a papelada para o 
Departamento de Compras, que informará o funcionário que fez o pedido sobre a decisão 
final.  
  
Os problemas que podem ocorrer durante este processo são os seguintes: 
• demora com atividades manuais que não agregam valor ao processo e deslocamentos: 

como neste caso, o papel do encarregado levando documentos físicos de um prédio ou sala 
para outro(a);  

• demora com esquecimentos: imagine o técnico colocar o processo na sua mesa, junto com 
outros tantos papéis, e depois não lembrar que possui uma tarefa; 

• extravio ou deterioração de documentos: os papéis sendo levados de um espaço físico para 
outro ou sendo guardados em locais não apropriados podem ser perdidos (em montanhas 
de papel, voar pelo chão) ou podem ser danificados (rasgados, molhados, etc); 

• não saber para onde encaminhar: o técnico pode não saber o que fazer após dar o parecer e 
então ficará esperando que alguém lhe diga; 

• erros de encaminhamento: o técnico pode confundir-se e entregar a papelada em outro 
setor; e aí, até todo mundo se dar conta do erro, já houve demora (sem falar na 
possibilidade alguém jogar fora os papéis por não saber do que se trata); 

• não saber o que fazer: se o Gerente do Setor deixar os papéis na mesa do técnico enquanto 
este não estiver presente, o que ele fará quando voltar à sua mesa ? será que ele saberá o 
que tem que ser feito ? será que ele saberá quem deixou a papelada ali ?; 

•  falta de informações sobre status ou andamento: o funcionário que fez o pedido volta ou 
telefona ao Departamento de Compras e pergunta à secretária em que ponto está o 
andamento do seu pedido; só que a secretária não sabe com quem está o processo nem 
quanto tempo vai demorar a resposta. 

 
 
 



51 
 

 
Figura 33: Funcionamento de um workflow 
 
 
A solução para tais problemas é um sistema de Workflow. Ele permite programar o fluxo de 
trabalho, incluindo sequências de atividades ("a decisão só poderá ser tomada após o 
parecer"), decisões ("se o pedido é inferior ao valor limite, aprovar, senão pedir um parecer", 
"se o parecer do técnico for negativo, rejeitar o pedido"), tempo de espera ("se o técnico não 
der um parecer em 2 dias, volte o processo ao gerente"). Este fluxo é programado utilizando-
se diagramas (com símbolos gráficos).  
Depois de programado o fluxo, cada novo fluxo ou processo iniciado (instância) deverá seguir 
o fluxo programado, e quem controla isto é o sistema automatizado. Então os problemas 
citados anteriormente deverão ser eliminados porque: 
 
• os documentos são incorporados ao processo como documentos eletrônicos (escaneados 

ou gerados diretamente no computador, como por exemplo formulários); então não há 
perda, extravio ou dano a documentos (somente os que precisarem ser armazenados 
fisicamente podem sofrer, mas não entrarão na rota física); 

• o processo é automatizado, então muitas tarefas podem ser automatizadas, eliminando  
atividades manuais que não agregam valor ao processo ou referem-se a deslocamentos 
físicos; como neste exemplo, o encarregado levando documentos físicos de um prédio 
para outro; até mesmo a solicitação poderá ser feita eletronicamente pela Web; 

• o sequenciamento das tarefas é controlado pelo sistema, então ninguém precisa saber para 
onde enviar documentos; isto é programado no fluxo (por exemplo, para qual setor será 
enviado o pedido dependendo do assunto designado pelo solicitante,  para quem enviar 
caso uma decisão seja negativa ou positiva); e não haverá erro de enviar documentos para 
sequências erradas; 

• os sistemas de Workflow são dotados de "alertas", programados no fluxo, que avisam os 
participantes do processo dos deadlines, diminuindo assim os esquecimentos; por 
exemplo, o técnico poderá ser lembrado a cada 2 dias da sua tarefa, quando fizer "login" 
no sistema ou por e-mail; 

pedido de  
compra 

pedido 

pedido 

pedido + parecer 

pedido 

pedido + decisão 

decisão decisão 
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• os usuários do sistema podem receber instruções do que deve ser feito, evitando assim que 
as pessoas fiquem sem saber o que fazer; o técnico pode pedir ajuda para saber que tipo de 
parecer deve dar; 

• o sistema poderá dar informações sobre status ou andamento do processo; a qualquer 
momento, o funcionário que fez o pedido entra no sistema de Workflow, identifica-se ou 
procura por seu processo, e o sistema informará em que ponto está o andamento e poderá 
fazer uma estimativa de quanto tempo vai demorar a resposta. 

 
Além disto, sistemas de Workflow possuem outras funcionalidades tais como: 
 
• permitir a definição de papéis e alocação de pessoas: por exemplo, no sistema poderão ser 

definidos os papéis de gerente e técnico, alguns usuários cadastrados em cada um dos 
papéis; isto permite que o sistema selecione uma pessoa apropriada para desempenhar 
uma função, assegurando qualidade e controle de acesso; 

• escala automática: o próprio sistema seleciona um usuário associado a um papel (entre 
tantos cadastrados), dependendo da carga de trabalho de cada um; como o sistema de 
Workflow sabe quantos processos estão em andamento e o que está fazendo cada pessoas 
participante do processo, ele sistema pode enviar um processo para uma pessoa menos 
atarefada;  

• documentação das decisões: quando há decisões (caminhos alternativos), o sistema de 
Workflow pode registrar o que foi decidido e por quê, para futuramente as pessoas 
poderem recuperar o histórico. 

  
 
A grande vantagem dos sistemas de Workflow é agregar qualidade aos processos, pois há uma 
documentação formal do que deve ser feito (programação do fluxo) e os processos são 
realizados exatamente como definido (padrão de qualidade: definir o que deve se feito e fazer 
o que foi definido).  
 
É possível associar sistemas de BPM (BPMS) aos sistemas de Workflow, para monitorar e 
medir processos. Assim, será possível saber quantos processos são concluídos a cada período 
de tempo, quanto cada pessoa demora para realizar suas tarefas, onde estão os gargalos 
(etapas do processo que demoram mais ou afunilam o processo).  
 
Não se deve confundir Workflow com GED, apesar de ambos utilizarem documentos 
eletrônicos. No Workflow, obrigatoriamente há roteamento de documentos, ou seja, passando 
entre pessoas ou tarefas. No caso do GED, os documentos são armazenados para depois serem 
recuperados mais facilmente, sem necessariamente serem deslocados entre tarefas. É claro 
que ambos os sistemas podem funcionar de forma integrada, como muitos fabricantes destes 
softwares já estão propondo.  
 
 
 
 
 

15 Sistemas de Data Warehouse (Armazém de Dados) 
Objetivo: agilizar tomada de decisões sem onerar bases transacionais. 
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Data Warehouse (DWH) é uma base de dados centralizada, criada a partir de dados copiados 
de bases remotas e geralmente distribuídas.  
 
Imagine o seguinte problema: uma empresa possui diversas filiais espalhadas pelo mundo, 
mas sua alta administração está localizada nos EUA. Então, num certo momento, um dos 
diretores precisa de um relatório consolidando dados de diversas filiais. Se a empresa utiliza 
um banco de dados distribuído, para obter tal relatório, os dados deverão ser pesquisados nas 
bases dispersas pelo mundo e depois consolidados em algum lugar. Isto pode demorar 
bastante, dependendo do tráfego de rede, da potência dos servidores locais, do servidor que 
faz a consolidação, da complexidade do relatório e número de atributos e registros a serem 
pesquisados. Além disto, as bases podem ser heterogêneas (cada base local está num formato 
diferente ou utiliza um software de banco de dados diferente), dificultando ainda mais a 
consolidação.  
Uma alternativa possível é centralizar os dados num servidor único, por exemplo nos EUA, 
junto à alta direção. Neste caso, o diretor terá seu relatório de forma mais ágil, mas poderá 
onerar os sistemas transacionais/rotineiros. Imagine que uma venda, para ser feita, deverá 
acessar a base centralizada. Então nenhuma das alternativas é ótima, seja a centralizada ou a 
distribuída. 
A solução encontrada é mesclar estes 2 tipos de alternativas. Isto é, manter as bases 
distribuídas para autonomia das filiais e agilidade dos sistemas transacionais, mas ao mesmo 
tempo criar uma base centralizada para apoiar as decisões, como mostra a Figura 34. As bases 
distribuídas são chamadas bases OLTP (online transactional processing) e a base centralizada 
é chamada de base OLAP (online analytical processing). 
Normalmente, a base OLAP também é chamada de Data Warehouse (ou armazém), mas ter 
somente uma base centralizada não é um DWH. DWH é um conceito que caracteriza uma 
solução que utiliza bases distribuídas e uma base centralizada. 
A grande vantagem é que as análises para apoiar decisões são feitas de maneira ágil, sem 
onerar os sistemas transacionais que continuam funcionando normalmente. Normalmente, um 
sistema de DWH tem suas bases OLTP distribuídas, mas não precisa ser sempre assim. O 
conceito de DWH vem de uma solução muito simples. Antigamente, os bancos de dados 
ficavam em servidores com sistema operacional Unix-like, mas o uso mais comum dos dados 
era em máquinas Windows. Para Unix, não havia softwares amigáveis, para usuários finais, os 
quais queriam customizar suas análises (o conceito de "end user computing"). Assim, os 
gestores precisavam pedir ao setor de TI (os antigos CPDs) que fizessem cópias de alguns 
dados para poderem ser lidos e analisados em planilhas em Windows. Assim, nasceu o 
conceito de DWH (é claro, que bem mais evoluído atualmente). 
 
 
 
 
 
 



Figura 34: Esquema exemplo de um Data Warehouse
 
 
A base OLAP é criada com dados vindos das bases OLTP. Esta base OLAP, porém, não 
contém todos os dados, mas apenas dados consolidados ou resumidos (dados 
Por exemplo, muito provavelmente a 
nome de um cliente, mas gostaria de ter totais de clientes por bairro.  
A base OLAP é dinâmica, ou seja, é atualizada periodicamente. Esta periodicidade é 
determinada pela necessidade, e pode ser no fim d
mês, uma vez que as decisões são tomadas com base em tendências e os dados não precisam 
ser atualizados em tempo real. Isto quer dizer que a base OLAP é uma fotografia dos dados 
(snapshot). Entretanto, os dados na base
ali, não serão alterados ou excluídos, mantendo
perdurar por anos.  
Geralmente, a base OLAP contém
principalmente porque reúne todos os dados das bases distribuídas. Para uma melhor 
organização, o DWH pode ser dividido em Data Marts, contendo 
assunto. Por exemplo, o setor de Marketing deseja analisar dados demográficos e vendas de 
clientes, já o setor financeiro pode querer analisar somente formas de pagamento, preços e 
parcelas referentes às vendas, além da classe sócio
geralmente são visões da base OLAP, não sendo necessariamente bases físicas 
 
Entre as bases OLAP e OLTP, há o que se chama de Middleware, que pode simplesmente ser 
um esquema de comunicação entre as bases (
fim (three-tier). O Middleware é responsável pelas seguintes oper
 
• cópia periódica dos dados das bases OLTP para a base OLAP;
• filtragem: seleção dos dados que serão copiados;
• limpeza dos dados: isto inclui o tratamento de valores nulos, controle de inconsistências, 

eliminação de duplicidades (registros duplicados,
evento); 

54 

 
: Esquema exemplo de um Data Warehouse 

A base OLAP é criada com dados vindos das bases OLTP. Esta base OLAP, porém, não 
contém todos os dados, mas apenas dados consolidados ou resumidos (dados sumarizados
Por exemplo, muito provavelmente a alta administração não precisa saber o endereço ou 
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A base OLAP é dinâmica, ou seja, é atualizada periodicamente. Esta periodicidade é 
determinada pela necessidade, e pode ser no fim do dia, da semana ou mesmo no final do 
mês, uma vez que as decisões são tomadas com base em tendências e os dados não precisam 
ser atualizados em tempo real. Isto quer dizer que a base OLAP é uma fotografia dos dados 
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• integração das bases distribuídas ("merge"): exigindo integrar registros com dados 
parciais (por exemplo, uma base de clientes com dados financeiros e outra base sobre os 
mesmos clientes com dados de vendas); 

• padronização dos dados: por exemplo, se o campo "nome do produto" tiver formatos 
diferentes em cada base, na base OLAP só é permitido um formato padrão. 

 
Estas operações também constituem uma sub-área chamada de ETL (extraction-
transformation-load) e há ferramentas de software específicas para ajudarem nestas tarefas.  
 

Dados Multidimensionais / Cúbicos 

 
Geralmente, os dados que compõem um DWH são organizados numa estrutura chamada 
Multidimensional. Isto porque há uma estrutura principal de dados (fatos) e estruturas 
auxiliares (dimensões). Por exemplo, um banco de dados sobre vendas de uma empresa teria 
como fatos os dados sobre as vendas (nota fiscal, códigos de produtos, código de clientes, 
data, valor pago, forma de pagamento, código da loja, código do vendedor), enquanto haveria 
outros dados relacionados a vendas (dimensões). As dimensões normalmente possuem uma 
estrutura particular e separada. Neste nosso exemplo, as dimensões e seus dados seriam: 
produtos (descrição, preço, setor), clientes (nome, endereço, idade), lojas (endereço, tamanho, 
gerente) e vendedores (nome, endereço, salário, data de admissão). Então o modelo deste 
exemplo possui 4 dimensões e uma base de fatos.  
Dados multidimensionais podem ser armazenados de diferentes formas, como a seguir é 
descrito. 
 
• Banco de dados relacional normalizado 
No exemplo considerado acima, haveria uma tabela central (tabela de fatos) com os atributos 
das vendas e depois uma tabela para cada dimensão (cada qual com seus campos). 
Este modelo também é chamado de modelo Estrela (Star). Quando as tabelas de dimensões 
também são normalizadas (por exemplo, criar tabelas para cidades e países), o modelo é 
chamado de Floco-de-neve (Snow flake).  
 
• Banco de dados relacional não-normalizado 
Esta alternativa utiliza bancos de dados relacionais mas há somente uma tabela, juntando 
dados referentes a fatos e dimensões. A tabela não é normalizada e por isto gera redundância 
de dados e aumenta em muito o volume da base. 
Entretanto, como a estrutura é simples (apenas uma tabela), a análise dos dados é feito de 
forma mais ágil, pois não é preciso passar por diversas tabelas (realizar operações de join). 
Por exemplo, se um gerente quiser cruzar a faixa etária de clientes com faixas de preços de 
produtos, só precisará de uma tabela. No caso da tabela normalizada, o processamento deverá 
passar por 3 tabelas, no mínimo (clientes, vendas e produtos). 
 
 
• Banco de dados multidimensional 
Existem SGBDs multidimensionais, que armazenam os dados em formato de matrizes e 
vetores, e não como tabelas. A Figura 35 apresenta o mesmo conjunto de dados (vendas: 
produto X loja X quantidade). No lado esquerdo, foi utilizado um modelo relacional não-
normalizado, enquanto que no lado direito temos uma representação multidimensional (com 
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matrizes). O formato multidimensional é mais compacto e também ajuda nas operações de 
análise, descritas a seguir. Neste exemplo, há somente duas dimensões: lojas e produtos.  
Imagine agora que se queira acrescentar uma 3a dimensão (clientes). Assim, teríamos o 
esquema da Figura 36. As vendas de cada cliente formariam uma matriz e assim teríamos 
tantas matrizes quanto forem os clientes. Isto dá a ideia de 3a dimensão como visto na 
imagem. Se for necessário acrescentar mais dimensões (por exemplo, vendedor), isto será 
feito nas estruturas internas de armazenamento, pois não será possível ao ser humano 
imaginar visualmente tal estrutura (4 dimensões).  

Se olharmos melhor, esta imagem lembra a de um cubo, por isto, muitas vezes os dados 
multidimensionais são também conhecidos como dados cúbicos.  

 

 

Figura 35: Comparação de esquemas relacional X multidimensional para DWH 

 

 

Figura 36: Dados multidimensionais - exemplo para 3 dimensões 
 
 
 
A vantagem dos dados cúbicos é acelerar as análises e dar respostas mais rapidamente para 
usuários que tomam decisões. Além disto, a visualização de dados em duas ou mais 
dimensões ajuda a ver padrões que são difíceis de identificar em tabelas normalizadas (flat). 
 

Loja Produto Quantidade

1 X 10

1 Y 15

2 X 25

2 Y 20

2 Z 30

3 X 10

3 Z 20

X Y Z

1 10 15 -

2 25 20 30

3 10 - 20

LOJAS

PRODUTOS

X Y Z

1 10 15 -

2 25 20 30

3 10 - 20

X Y Z

1 10 15 -

2 25 20 30

3 10 - 20

X Y Z

1 10 15 -

2 25 20 30

3 10 - 20
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16 Sistemas de Database Marketing  
Objetivo: armazenar informações sobre clientes, com objetivo de apoiar o marketing direto 
ou de precisão, além de permitir identificar perfis de clientes (para segmentação). 
 
Os sistemas de Database Marketing são basicamente um banco de dados sobre clientes 
potenciais, para onde será dirigida a comunicação das campanhas de marketing. Aqui o 
objetivo é fazer marketing direto e não marketing de massa, isto é, direcionar as campanhas 
para públicos específicos (target, público alvo), ou seja, focar em Prospects e não Suspects. 
Suspects são quaisquer pessoas que possam comprar com nossa empresa. Prospects são os 
clientes potenciais, aqueles que mais provavelmente irão comprar com nós. 
Por exemplo, se tivermos uma loja que vende acessórios de som para carros, no centro de 
Porto Alegre. Suspects incluem qualquer pessoa que entrar em nossa loja e comprar algo com 
a gente. Mas mais provavelemente, a maioria de nossos clientes serão homens jovens, que têm 
carro e moram ou trabalham perto do centro de Porto Alegre. Isto significa que não vamos 
fazer propaganda para mulheres, pessoas de outras cidades ou para quem não tem carro. Se 
formos distribuir panfletos na rua, escolheremos homens jovens que estejam de carro no 
centro de Porto Alegre. 
A razão para este tipo de escolha é matemática ou financeira. A taxa de retorno com 
marketing de massa é de 0,1%. Isto significa que, se mandarmos 1 mil cartas para pessoas 
indiscriminadamente, venderemos apenas para 1 cliente. Imagine que gastemos 1 real por 
carta (total de mil reais) e os produtos que vendemos trazem 100 reais de lucro líquido. Não 
vale a pena.  
Agora, se direcionarmos nossas campanhas para um público mais restrito, mais certo, a taxa 
de retorno já aumenta para 8%. Ou seja, nem precisamos mandar as mil cartas, talvez 100 já 
sejam suficientes (custo de 100 reais), pois trariam 8 clientes, num lucro total de 800 reais 
líquidos.  
 
Este banco de dados sobre clientes deve possuir dados demográficos sobre pessoas (nome, 
endereço, idade, classe sócio-econômica), mas também pode ter preferências (cores, estilos, 
etc.) e hábitos (como paga, quando compra, onde). 
Se a empresa está começando agora, deverá obter estes dados em outros lugares. Por exemplo, 
através da compra de cadastros com parceiros ou empresas de marketing ou comunicação, 
pesquisas de campo (na rua), listas telefônicas, malas diretas com clubes e associações.  
 
O objetivo é encontrar perfis de clientes (quem é nosso cliente). E isto pode levar a empresa a 
descobrir que possui vários segmentos de clientes.  
Uma empresa de telefonia segmentou seu portfólio de 70 aparelhos em quatro grupos, 
correspondendo a quatro categorias de clientes. A análise de perfis foi feita com base em 
atitudes dos clientes e resultou em 4 grupos de clientes: o "descomplicado", "multifuncional", 
"fashion" e "high tech".  
O cliente "descomplicado" é o que pretende apenas falar ao telefone, é sensível a preço e não 
se importa com marcas, quer um aparelho de boa qualidade, durável e fácil de usar. O 
"multifuncional" faz questão de aproveitar todas as funcionalidades, como agenda, emails, 
vídeo, foto e tudo o mais que o aparelho oferecer para facilitar seu trabalho. O "fashion" é 
aquele que busca personalização, quer que o seu celular se identifique com ele, unindo as 
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funções do anterior ao aspecto de estética. Por fim, o "hight tech" é aquele que faz questão de 
ter o aparelho mais sofisticado, com bluetooth, câmera com alta resolução, e tudo o que a 
tecnologia oferecer. Em geral não se importa com preços.  
Esta segmentação atitudinal não tem nada a ver com o poder aquisitivo do cliente.  
 
 

Formas de coleta de dados: explícita, implícita e por inferência 

 
Existem basicamente 3 formas de coletar dados sobre clientes. 
 
A coleta de dados explícita acontece quando perguntamos algo a alguém (num entrevista ou 
questionário) e a pessoa nos dá os dados em forma de resposta. Ou então quando alguém 
preenche um formulário na Web ou nos diz algo, mesmo sem a gente pedir.  
 
Já a coleta implícita é aquela que utiliza a observação. Não conheço estabelecimento que faça 
isto, mas é um futuro provável. Quando você paga em dinheiro num supermercado, este só 
registra o que você comprou e como; não ficam registrados dados como seu sexo, idade, etc. 
Mas imagine que o operador do caixa (check-out) possa observar o cliente e utilizar códigos 
para dar entrada no sistema de dados que ele está vendo (sexo, faixa etária, estilo de se vestir, 
se está acompanhado ou não).  
Num futuro um pouco mais distante isto já poderá ser feito através da análise de imagens 
gravadas com câmeras. Já foi feito um experimento que, pelo contorno da pessoa diante de 
um banner, era possível identificar o sexo e a faixa etária.  
 
Com esta onda de Big Data por aí, está todo mundo coletando dados sobre todos. A operadora 
de celular sabe por onde a gente anda e quando. Qual o caminho que costumamos fazer, por 
onde costumamos andar em cada dia da semana e horário. E se instalarmos aplicativos tipo o 
Waze no nosso celular, a Google (que comprou o Waze) vai saber até a que velocidade 
estamos andando. E daí inferir se estamos a pé ou de carro, ou num engarrafamento. Aí 
alguém inventou a tecnologia de RFID, e ela está em cartões com chips, carros, produtos 
novos e vai estar em sacolas, carrinhos de supermercados, etc. Então não é só por celular. Os 
aplicativos e softwares que usamos em celulares, tablets, notebooks e etc também estão 
avisando onde estamos, se estivermos conectados via Wifi, 3G ou 4G.  
Este tipo de coleta também é considerada implícita, apesar de não usar a observação humana. 
Neste caso, a observação é feita sobre dados eletrônicos, capturados por dispositivos 
eletrônicos.  
 
Paco Underhill e colegas dão consultoria há mais de 20 anos analisando dados coletados 
através de observação (e depois fazendo estatística sobre os dados e encontrando padrões). Os 
dados são coletados por "falsos clientes", que andam pelas lojas observando clientes reais, ou 
então através de gravação de vídeos das lojas. São mais de 200 variáveis analisadas, incluindo 
o estilo do cliente, faixa etária, sexo, se tocou no produto, onde estava o produto (prateleira, 
altura), o caminho percorrido pelo cliente na loja, como carrega o produto), além de dados 
sobre a própria loja (produtos próximos, layout da loja, sinais e placas). 
Uma das descobertas deles é que as pessoas passam rápido por vitrines de bancos, mas 
diminuem quando há espelhos. Veja a foto da Figura 37. Há um espelho estreito entre lojas de 
um shopping. O espelho chama a atenção das pessoas que passam, que tendem a olhar para o 
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espelho, como observou o grupo de Paco Underhill. Entretanto, como o espelho é estreito, 
quando a pessoa olha para o lado já passou o espelho e está vendo a vitrine.  
 
 

 
Figura 37: Espelho entre vitrines 
 
 
Algumas descobertas de Paco e seu grupo: 
• Cosméticos e produtos de beleza não devem ficar na frente da loja (por privacidade do 

cliente); 
• Mulheres jovens compram cor para cabelo em lojas de beleza; senhoras, em farmácias; 
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• Revistaria sem lugar para apoiar pasta ou compras; pagamento demora mais, bem na hora 
do rush; 

• Capacidade das mãos para carregar determina o quanto as pessoas irão gastar; por isto, 
deixar as cestas para carregar produtos no meio da loja, e ter carrinhos maiores para mais 
vendas; 

• Clientes compram mais de falam com algum funcionário; 
• Senhora dando “alô” na entrada inibe roubos; 
• Pessoas tendem a entrar na loja e ir para direita; 
• Lojas de produtos femininos precisam de cadeiras para maridos sentarem; 
• Blockbuster: clientes entravam e olhavam o carrinho com as devoluções; colocaram 

títulos antigos no carrinho e os títulos começaram a sair;  
• Homens compram como dirigem: não perguntam, não procuram, não avaliam, querem sair 

logo da loja; 
• 65% dos homens que experimentaram roupas as compraram; apenas 25% das mulheres; 
• 60 a 70% das compras num supermercado não são planejadas (compras por impulso); 
• Homens gostam de ler e analisar detalhes técnicos; 
• Homens compram coisas para fora da casa; mulheres para dentro; 
• Quanto mais tempo na loja, mais compras (marketing de experiência); 
• Mais tempo na loja exige mais espaço (e confortável); 
• Tempo que mulheres ficam na loja: 

o Acompanhadas de mulheres: 8 minutos 
o Com crianças: 7 minutos 
o Sozinhas: 5 minutos 
o Com Homens: 4 minutos 

 
 
Inferir é gerar uma informação a partir de outra. Se você compra muito produto congelado no 
supermercado, a análise destes dados pode ajudar a inferir que: 
a) você tem um bom freezer em casa; 
b) você não sabe cozinhar ou não gosta; 
c) você é uma pessoa muita atarefada e não tem tempo nem para cozinhar.  
 
A coleta por inferência então é quando o sistema gera informações novas a partir de outras.  
O nível de inferência é subjetivo de cada organização e certamente aumenta a incerteza sobre 
a veracidade da informação. Mas muitas empresas assumem o risco desta incerteza, porque 
mais incerto ainda é não saber nada sobre o cliente.  
Tempos atrás surgiram alguns artigos falando sobre Phenomenal Data Mining. Que significa 
tentar inferir eventos ou atributos de entidades a partir de coleções de dados. É na prática e 
com seriedade fazer aquela brincadeira de analisar os restos no lixo de alguém. Aí você saberá 
que tipo de pessoa é, pelo que compre e consome (marcas, tipos de produtos, faixas de preços, 
etc). Assim, se você compra Xampu feminimo e  desodorante feminino juntos na mesma 
compra, você é uma mulher. Se comprar Xampu para carro, esponja para lavar carro e creme 
para polimento de carro, você certamente tem um carro. É claro que há margem para erros.  
E utilizando a sabedoria das massas, se numa loja de supermercado a venda de água mineral 
foi muito acima do normal, é porque faltou água neste bairro. E se na mesma cidade, várias 
farmácias estão vendendo antigripal, é porque há um surto de gripe. E provavelmente a 
temperatura também esfriou ou a umidade aumentou.   
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E isto já chegou à Internet. O Facebook já consegue inferir nossa orientação sexual e 
tendência política só analisando nossas "curtidas" (ler a reportagem "Estudo mostra que botão 
‘Curtir’ do Facebook revela muito mais do que se imagina sobre o usuário 
http://oglobo.globo.com/tecnologia/estudo-mostra-que-botao-curtir-do-facebook-revela-
muito-mais-do-que-se-imagina-sobre-usuario-7812419). 
 
Há uns tempos atrás, a Microsoft tinha um experimento para inferir sexo e faixa etária de uma 
pessoa, pelo tipo de assunto que buscava na Internet (http://adlab.msn.com/DPUI/DPUI.aspx). 
Veja a Figura 38. Ele sugere que alguém pesquisando por "car tuning" seja homem (74% de 
chances) com idade entre 25 e 34 anos. E se alguém pesquisar por "brush baton eye", deve ser 
uma mulher (59%) com mais de 50 anos.  
 
 

 
Figura 38: Inferência de informações 
 
Um exemplo caso aconteceu em algumas sinaleiras de grandes cidades. Um pessoa passava 
pelos carros perguntando ao motorista se queria ganhar um brinde. A grande maioria das 
pessoas dizia que sim, mesmo que desconfiadas. Então o "entrevistador de sinaleiras" pedia o 
nome e o telefone do motorista, alegando que depois entraria em contato.  
A princípio, parece que só foi utilizada a coleta explícita (perguntas e respostas). Mas se 
pararmos para pensar, a pessoa só se dirigia a certos tipos de carros. Além disto, anotava mais 
que o nome e o telefone. Ela anotava o tipo de carro e outros dados que conseguisse coletar 
(adesivos informando que há bebês no carro, sobre estacionamentos hospitalares, associações 
e clubes, etc). Então este é um tipo de coleta implícita, por observação. 
Além disto, os dados iam para centrais onde eram então analisados. A partir dos dados 
coletados explícita ou implicitamente, alguém iria fazer uma inferência. Por exemplo, a partir 
do selo de estacionamento de médicos num hospital, pode-se inferir a profissão de médico; 
daí tem-se o perfil de pessoas com boa renda e alto senso crítico. Se o carro tinha cadeira de 
bebês, infere-se que há uma família por trás.   
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17 Sistemas de CRM (Customer Relationship Management) 
Objetivo: armazenar informações sobre clientes efeitos com o objetivo de aumentar ou 
melhorar este relacionamento (marketing de relacionamento ou marketing 1-to-1). 
 
Os sistemas de  CRM armazenam todo tipo de informação sobre o cliente, incluindo dados 
demográficos como no Database Marketing, mas também todas as informações sobre o 
relacionamento de cada cliente individual (atual ou potencial) com a organização (contatos 
feitos, reclamações, pedidos de informações ou produtos, produtos não adquiridos, etc.). 
 
A diferençar entre Database Marketing e CRM, é que o primeiro apoia o Marketing Direto, 
cujo objetivo é aumentar o número de clientes (market share), enquanto que o segundo apoia 
o Marketing de Relacionamentos (ou Marketing one-to-one), cujo objetivo é aumentar as 
necessidades satisfeitas dos clientes (wallet share, ou seja, participação nos gastos do cliente) 
sem necessariamente aumentar o número de clientes, como é demonstrado na Figura 39. Isto 
quer dizer que veremos as empresas preocupadas em complementar seus produtos e serviços, 
oferecendo sempre algo a mais. Por exemplo, há supermercados oferecendo seguros. Isto 
pode ser feito por meio de parcerias, para evitar que a empresa saia do seu foco, mas mesmo 
assim estará deixando o cliente mais satisfeito e garantindo que volte.  
 
 

 
Figura 39: Comparação entre sistemas de Database Marketing e CRM 
 
O grande objetivo do CRM é aumentar a fidelidade do cliente. A Figura 40 apresenta um 
esquema de classificação de clientes. Suspects e prospects, como já discutido no sistema 
anterior, ainda não são clientes. Quando uma pessoa compra algo, torna-se cliente de primeira 
compra. Se voltar, é um cliente eventual. Se houver uma certa frequência ou regularidade, 
será considerado um cliente frequente, habitual ou regular. A regularidade não é fixa; por 
exemplo, um cliente que compre carro a cada 2 anos, será um cliente frequente para uma 
revenda de automóveis. Melhor que isto, só se ele for fiel. Um cliente fiel tende a comprar só 
com uma empresa e é está menos suscetível a problemas eventuais de atendimento. Se um dia 
ele for mal atendido, acreditará que é uma exceção. O melhor de todos é o cliente Pregador ou 
Advogado. Além de ter as mesmas características do cliente fiel, ele ainda defende a empresa 
perante outros consumidores e ajuda na divulgação. Esta é a melhor propaganda, pois o 
próprio cliente está recomendando produtos ou serviços porque usou ou comprou e gostou; 
não é a empresa que está dizendo. E isto tudo praticamente sem custos para a empresa.  



 
 

Figura 40: Tipos de clientes 
 
Conforme pode ser visto na Figura 
empresas "atacarem" os cliente. A primeira é a "conquista" e a segunda, a "fidelização" (ou 
retenção ou manutenção). A fidelização é importa
satisfeito e com isto volte a comprar. 
Há estatísticas que afirma que é mais fácil e barato manter clientes que conquistar novos 
clientes. Vejamos alguns argumentos:
 
• as empresas perdem em média 

ano; então se uma empresa que possui 500 mil clientes diz que conseguiu 100 mil clientes 
novos num ano, ela deve contabilizar uma perda de 20 a 40 mil clientes, ou seja, no 
resultado ela só teve um aumento de, no máximo, 8

• são necessários 7 contatos para converter um cliente potencial em alguém que concretiza 
primeira compra: isto é muito trabalho e custo para a empresa; ela deverá entregar um 
panfleto, colocar propaganda na TV, no rádio, faz
sua loja e ainda assim não terá conseguido os 7 contatos;

• clientes fiéis compram o dobro ou mais no final de 24 ou 30 meses, em relação aos 
primeiros 6 meses; 

• 95% dos clientes insatisfeitos nunca reclamam e 90% dos 
comprar; 14% mudam de marca porque suas reclamações não foram atendidas

• empresa média tem entre 60 e 70% de chances de voltar a vender para seus clientes ativos, 
20 a 40% de chances de vender a cliente perdidos e 5 a 20% de 
venda para clientes potenciais

• apenas 48% das empresas identificam um problema antes do cliente
• 1 cliente que entra ou satisfeito, traz consigo de 3 a 5 outros (propagandeia sua satisfação 

para 3 ou 5 outros clientes); 
10 a 15 clientes (irá disseminar sua raiva bem mais que o cliente satisfeito); em tempos de 
redes sociais, estes dados devem ter multiplicado; no final, depois da conta na ponta do 
lápis, pode-se ver que é muito caro conquistar clientes.

 
O maior pressuposto para que um sistema de CRM funcione, é que a 
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Figura 40, há basicamente 2 estratégias principais para 
empresas "atacarem" os cliente. A primeira é a "conquista" e a segunda, a "fidelização" (ou 
retenção ou manutenção). A fidelização é importante porque garante que o cliente fique 
satisfeito e com isto volte a comprar.  
Há estatísticas que afirma que é mais fácil e barato manter clientes que conquistar novos 
clientes. Vejamos alguns argumentos: 

empresas perdem em média de 20 a 40% (taxa média de churn) de seus clientes por 
ano; então se uma empresa que possui 500 mil clientes diz que conseguiu 100 mil clientes 
novos num ano, ela deve contabilizar uma perda de 20 a 40 mil clientes, ou seja, no 
resultado ela só teve um aumento de, no máximo, 80 mil clientes devido às perdas;
são necessários 7 contatos para converter um cliente potencial em alguém que concretiza 

: isto é muito trabalho e custo para a empresa; ela deverá entregar um 
panfleto, colocar propaganda na TV, no rádio, fazer telemarketing, receber o cliente em 
sua loja e ainda assim não terá conseguido os 7 contatos; 
clientes fiéis compram o dobro ou mais no final de 24 ou 30 meses, em relação aos 

95% dos clientes insatisfeitos nunca reclamam e 90% dos que reclamam nunca voltam a 
comprar; 14% mudam de marca porque suas reclamações não foram atendidas
empresa média tem entre 60 e 70% de chances de voltar a vender para seus clientes ativos, 
20 a 40% de chances de vender a cliente perdidos e 5 a 20% de concretizar a primeira 
venda para clientes potenciais; 
apenas 48% das empresas identificam um problema antes do cliente; 
1 cliente que entra ou satisfeito, traz consigo de 3 a 5 outros (propagandeia sua satisfação 
para 3 ou 5 outros clientes); já um cliente que sai (insatisfeito), tende a leva

a 15 clientes (irá disseminar sua raiva bem mais que o cliente satisfeito); em tempos de 
redes sociais, estes dados devem ter multiplicado; no final, depois da conta na ponta do 

muito caro conquistar clientes. 

O maior pressuposto para que um sistema de CRM funcione, é que a empresa esteja 

 

, há basicamente 2 estratégias principais para as 
empresas "atacarem" os cliente. A primeira é a "conquista" e a segunda, a "fidelização" (ou 

nte porque garante que o cliente fique 

Há estatísticas que afirma que é mais fácil e barato manter clientes que conquistar novos 

) de seus clientes por 
ano; então se uma empresa que possui 500 mil clientes diz que conseguiu 100 mil clientes 
novos num ano, ela deve contabilizar uma perda de 20 a 40 mil clientes, ou seja, no 

0 mil clientes devido às perdas; 
são necessários 7 contatos para converter um cliente potencial em alguém que concretiza 

: isto é muito trabalho e custo para a empresa; ela deverá entregar um 
er telemarketing, receber o cliente em 

clientes fiéis compram o dobro ou mais no final de 24 ou 30 meses, em relação aos 

que reclamam nunca voltam a 
comprar; 14% mudam de marca porque suas reclamações não foram atendidas; 
empresa média tem entre 60 e 70% de chances de voltar a vender para seus clientes ativos, 

concretizar a primeira 

1 cliente que entra ou satisfeito, traz consigo de 3 a 5 outros (propagandeia sua satisfação 
levar consigo de 

a 15 clientes (irá disseminar sua raiva bem mais que o cliente satisfeito); em tempos de 
redes sociais, estes dados devem ter multiplicado; no final, depois da conta na ponta do 

esteja focada no 
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cliente e não no produto. Jack Welch (ex-presidente da GM e GE) avisa: vantagem 
competitiva se consegue assim: 
 a) aprender sobre clientes mais rápido que a concorrência; e 
 b) transformar mais rápido este conhecimento sobre clientes em ações. 
 

Tipos de CRM 

Os sistemas de CRM podem ser classificados em 3 tipos, a saber: 
a) CRM operacional: permite interagir com cliente e atender suas demandas básicas; 

geralmente, está associado às tarefas no nível operacional da pirâmide organizacional; 
b) CRM analítico: seu objetivo é analisar os clientes de clientes, para gerar diferenciação e 

personalização; 
c) CRM colaborativo: serve para integrar os pontos de contato da empresa com o cliente 

(touch points). 
 
Na prática, um sistema de CRM pode incluir um dos tipos ou uma combinação dos tipos. 
 
 

Visão 360º  

O CRM deve procurar saber tudo sobre o cliente, para atendê-lo melhor e poder satisfazer 
melhor suas necessidades. Isto se chama a visão 360º do cliente. Ele funciona como o 
quitandeiro (dono do armazém) da esquina que sabe nosso nome, onde moramos, o que 
gostamos, como costumamos pagar e até mesmo pergunta por parentes que estejam doentes. 
O objetivo não é invadir privacidade, mas poder entender melhor o cliente e evitar produtos 
ou serviços que não sejam adequados ou mesmo evitar propaganda mal direcionada.  
Para isto, além de coletar dados demográficos sobre clientes, é preciso saber seus gostos, 
preferências e hábitos. Tudo isto se consegue mantendo um histórico dos relacionamentos. 
Não basta só registrar o que o cliente comprou, o que ele quis comprar e não comprou (porque 
não tinha em estoque ou porque mudou de ideia), também são informações importantes 
(análise de descartes).  
É claro que este coleta de informações não pode ser feita de uma vez só, para não aborrecer o 
cliente. Por isto, costuma-se usar o que se chama de "irrigação gota-a-gota", que é coletar 
poucas informações a cada contato. Também podem ser utilizada as chamadas "golden 
questions", que são perguntas que acabam trazendo informações diversas. Por exemplo, a 
profissão da pessoa pode dizer algo sobre seu status social, seu modo de vida e trabalho ou 
seu nível de exigência e tolerância. Pode-se também usar técnicas de coleta implícita ou por 
inferência, como já discutido anteriormente.  
 
Segundo Peppers & Rogers, um CRM é construído em 4 passos: 
 a) identificar o cliente; 
 b) diferenciar clientes; 
 c) interagir com clientes; 
 d) personalizar produtos e serviços. 
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Identificar clientes 

O CRM não trabalha com clientes potenciais. A ideia é focar em clientes efetivos. Para tanto, 
é necessário identificar cada cliente individualmente. Normalmente, pensa-se em utilizar 
atributos numéricos como CPF e RG. Entretanto, hoje em dia, e-mail, telefone celular e até 
mesmo endereço podem ser utilizados para identificar clientes.  
Deve-se ter cuidado com bases de clientes construídas com dados vindos de bases diferentes 
(tipo Data Warehouse). É necessário fazer a integração dos dados (merge) e a deduplicidade 
(eliminação de registros duplicados).  
Houve uma vez o caso de um Shopping que quis montar um banco de dados de seus clientes. 
Para isto, coletou todos os cadastros das lojas que ficavam no seu espaço. O problema é que 
cada loja usava um tipo de identificador diferente. Além disto, algumas lojas usavam o nome 
do cliente como identificador. O problema do nome é que ele pode ser abreviado ou escrito de 
forma errada e isto gera duplicatas. O mais fácil para o Shopping foi sortear um carro, 
exigindo que, para concorrer, os clientes preenchessem um formulário com seus dados 
completos. É claro que ninguém ia querer ser sorteado e não ser encontrado por erro no 
cadastro.  
 
 

Diferenciar clientes 

É preciso fazer uma classificação de clientes. Pode-se utilizar a frequência do cliente, o total 
de gastos, a recência (se o cliente veio há pouco ou faz tempo que não vem) e a lucratividade. 
A lucratividade é importante porque um cliente pode ter gastado 1 mil reais comprando 
diversos produtos pequenos, enquanto que outro cliente gastou o mesmo comprando apenas 
um produto. Isto quer dizer que o custo para atender o primeiro cliente foi maior e o lucro 
com ele será menor. Podemos também considerar a lucratividade de cada produto (razão entre 
receita e custos com cada unidade do produto) e outros aspectos.  
Há uma técnica chamada de "valor vitalício do cliente" (life time value), que calcula quanto 
vale um cliente para uma empresa, ao longo de toda a vida do cliente. Por exemplo, nos EUA 
as revendas de automóveis acreditam que podem vendar até 200 mil dólares para clientes, 
desde os 18 até os 80 anos. Então a empresa faz as contas de quanto desconto pode dar. 
Imagine uma revenda dando o primeiro carro de graça para um jovem, sabendo que depois ele 
virá comprar seus próximos carros na mesma revenda. Não é muito diferente do que já fazem 
empresas de serviços dando aparelhos ou não cobrando instalação.  
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Figura 41: Classificação de clientes quanto a sensibilidade a preço e marca 
 
A Figura 41 apresenta um quadro que ajuda a classificar clientes. No eixo horizontal, temos a 
sensibilidade à marca. Clientes mais sensíveis à marca ficam à direita; isto significa que 
compram pensando na marca. À esquerda, aqueles que não se preocupam muito com marcas. 
No eixo vertical, há a sensibilidade ao preço. Na parte superior, clientes que se preocupam 
com preço e na parte de baixo aqueles não vão considerar muito o preço na hora da compra. 
O quadrante mais à direita e abaixo, apresenta os clientes ditos fiéis. O que normalmente as 
empresas procuram. Eles compram pensando na marca, costumam comprar sempre do mesmo 
fabricante ou fornecedor e não estão muito preocupados com preços de produtos ou serviços, 
porque admitem pagar mais caro por mais qualidade.  
No quadrante de cima mais à direita, estão os clientes racionais, os mais exigentes. Eles 
pesquisam muito antes de comprar, comparam preços, condições, qualidade, características, 
etc. Sua decisão é lógica, muito racional. Gostam de marcas pela qualidade, mas estão atentos 
a preços e a competições (por isto, também compram direcionados a promoções).  
O quadrante mais à esquerda e acima apresenta os chamados "cherry pickers", que vão 
sempre atrás de promoções. O importante para eles é o preço e marcas não são importantes.  
No último quadrante, mais abaixo e à esquerda, estão os clientes que não se preocupam com 
marcas e também não estão preocupados com preços. Estão são os compradores de 
conveniência. Imagine um namorado saindo do trabalho, 7 horas da noite e indo encontrar-se 
com a namorada. Aí ele lembra que não comprou nenhum presente e sai desesperado atrás de 
algo. Ele vai comprar o que conseguir encontrar, não importando o que precise pagar. O 
mesmo ocorre com alguém chegando em uma cidade e precisando comprar um presente no 
aeroporto. Não tem como escolher muito, nem ficar pesquisando preço.  
 
Geralmente, as empresas criam rankings de clientes, do mais importante para o menos. Isto 
pode ser conseguido com um gráfico tipo Pareto, como apresentado na Figura 42. Os 
melhores clientes ficam à esquerda. O gráfico também é chamada de curva ABC, porque os 
clientes são divididos em 3 grupos, do mais importante (A) para o grupo dos menos 
importantes (C) passando pelos médios (B). Os clientes tipos C também são chamados de 
Below Zero, ou seja, não acrescentam muito para a empresa e por isto não irão receber muita 
atenção ou regalias. Já entre os clientes do grupo A, estão os Clientes de Maior Valor, que 
receberão descontos e tratamentos especiais, porque são muito importantes.  
Há também os chamados Clientes de Maior Potencial, que são aqueles que costumam aceitar 
as promoções e ofertas e por isto têm maior potencial para concretizar uma compra.  



Em muitos casos, o grupo de clientes do tipo A é muito pequeno mas é responsável pela 
maior parte da renda da empresa. Segundo a Regra de Pareto, é possível que apenas 20% dos 
clientes traga 80% da receita total. Isto é bom por um lado, porque a empresa só precisa se 
preocupar com estes 20%, mas por outro lado é ruim, caso a empresa perca um destes 
clientes.  
 

Figura 42: Gráfico de Pareto - 
 
 

Interagir com clientes 

A empresa precisa interagir e comunicar
contato (touch points) e empresas parceiras
É importante que todos os touch points
Colaborativo. Imagine um cliente de banco mandando mail para que resolvam um problema 
para ele. Depois ele liga para a Central de Atendimento (0800) e ninguém sabe do problema. 
E depois ele vai até a agência e nem mesmo o gerente de sua conta sabe sobre o tal mail ou 
sobre a ligação.   
O touch point ajuda no atendimento mas também serve para cole
360º do cliente. A diversidade de 
isto facilita no atendimento e satisfaz mais o cliente. 
Por exemplo, um banco pode ter como 
serviço de internet banking, o site e hoje em dia também o aplicativo para celular ou tablet. 
O atendimento a clientes pode ser feito em 
a) atendimento básico: obrigatório; não cumprir resulta em insatisfação, mas não 
fidelidade; 
b) atendimento esperado: líderes do mercado fornecem
c) atendimento inesperado: é o que faz o 
que passa a ser cliente pregador e advogado da empresa. 
 

Personalizar  

O objetivo final do CRM é poder gerar 
para cada cliente. Jeff Bezos da 
ter 3 milhões de lojas diferentes. E por isto a Amazon é pioneira em pe
parte será discutida com mais detalhes no sistemas de Recomendação. 
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sos, o grupo de clientes do tipo A é muito pequeno mas é responsável pela 
maior parte da renda da empresa. Segundo a Regra de Pareto, é possível que apenas 20% dos 
clientes traga 80% da receita total. Isto é bom por um lado, porque a empresa só precisa se 
preocupar com estes 20%, mas por outro lado é ruim, caso a empresa perca um destes 

 
 Curva ABC 

A empresa precisa interagir e comunicar-se com seus clientes. Para isto, irá utilizar pontos de 
e empresas parceiras. 

touch points estejam integrados e esta é uma das funções do CRM 
Colaborativo. Imagine um cliente de banco mandando mail para que resolvam um problema 

le. Depois ele liga para a Central de Atendimento (0800) e ninguém sabe do problema. 
E depois ele vai até a agência e nem mesmo o gerente de sua conta sabe sobre o tal mail ou 

ajuda no atendimento mas também serve para coletar dados para formar a visão 
360º do cliente. A diversidade de touch points ajuda o cliente a escolher seu canal preferido e 
isto facilita no atendimento e satisfaz mais o cliente.  
Por exemplo, um banco pode ter como touch points a sua agência, o caixa e
serviço de internet banking, o site e hoje em dia também o aplicativo para celular ou tablet. 

pode ser feito em 3 níveis de desempenho: 
básico: obrigatório; não cumprir resulta em insatisfação, mas não 

esperado: líderes do mercado fornecem; 
é o que faz o diferencial, aumenta fidelidade e encanta o cliente, 

que passa a ser cliente pregador e advogado da empresa.  

O objetivo final do CRM é poder gerar ofertas personalizadas, ou seja, uma oferta diferente 
 Amazon disse que, se ele tem 3 milhões de clientes, precisa 

ter 3 milhões de lojas diferentes. E por isto a Amazon é pioneira em personalização. Esta 
parte será discutida com mais detalhes no sistemas de Recomendação.  

sos, o grupo de clientes do tipo A é muito pequeno mas é responsável pela 
maior parte da renda da empresa. Segundo a Regra de Pareto, é possível que apenas 20% dos 
clientes traga 80% da receita total. Isto é bom por um lado, porque a empresa só precisa se 
preocupar com estes 20%, mas por outro lado é ruim, caso a empresa perca um destes 

isto, irá utilizar pontos de 

estejam integrados e esta é uma das funções do CRM 
Colaborativo. Imagine um cliente de banco mandando mail para que resolvam um problema 

le. Depois ele liga para a Central de Atendimento (0800) e ninguém sabe do problema. 
E depois ele vai até a agência e nem mesmo o gerente de sua conta sabe sobre o tal mail ou 

tar dados para formar a visão 
ajuda o cliente a escolher seu canal preferido e 

a sua agência, o caixa eletrônico, o 
serviço de internet banking, o site e hoje em dia também o aplicativo para celular ou tablet.  

básico: obrigatório; não cumprir resulta em insatisfação, mas não aumenta 

e encanta o cliente, 

uma oferta diferente 
disse que, se ele tem 3 milhões de clientes, precisa 

rsonalização. Esta 
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CRM Social 

 
O uso de tecnologias associadas à Internet, tais como blogs, twitter, redes sociais (ex.: 
Facebook, Linkedin, ResearchGate) e mídias sociais (ex.: Youtube, Flickr, Picasa) permitem 
aproximar a empresa de seus clientes. A empresa, ao utilizar tais tecnologias, rende-se ao 
estilo do cliente e deixa de impor seus próprios pontos de contato. Além disto, o cliente fica 
mais livre para dizer o que pensa.  
A ideia inicial era utilizar estes recursos apenas no 3o passo, para interagir com clientes, por 
exemplo, gerando promoções ou divulgando a marca. Entretanto, com o avanço das 
tecnologias, a ideia evolui para complementar o cadastro dos clientes e ajudar a entender 
melhor seus gostos e comportamentos. Isto então passou a ser chamado de CRM Social. 
A partir de uma identificação do cliente, as empresas podem visitar o perfil do cliente em 
redes sociais e complementar os dados demográficos. Nem sempre sistemas automáticos tipo 
robôs e crawlers funcionam, porque muitos destes sites só permitem acessar perfis por senha e 
por pessoas relacionadas ao cliente.  
Existe muita informação estruturada, como nome, sexo, estado civil, cidade, idade, etc., mas 
também há dados não estruturados como fotos, figuras, vídeos e mensagens de texto. Também 
há comunidades e até mesmo as páginas "curtidas" podem ser utilizadas para traçar o perfil da 
pessoa.  
Além disto, as empresas estão também preocupadas em conhecer os amigos dos clientes, 
quem são e do que gostam. Dizem que amigos possuem gostos semelhantes. Assim, se 
alguém comprou um produto X, é muito possível que ele divulgue isto para seus amigos e 
uma boa parcela destes também acabe comprando o mesmo produto.  
As empresas também querem saber quem são as pessoas que influenciam as redes sociais 
(formadores de opinião). Há métricas como números postagens, número de postagens que 
foram repassadas ou curtidas, número de amigos, etc. As empresas querem conquistar tais 
pessoas porque acreditam que elas podem influenciar outros.  
Tais tecnologias também permitem antecipar problemas. Muitas pessoas divulgam suas 
reclamações e insatisfações por meio de redes sociais ou blogs. A sugestão é que as empresas 
utilizem técnicas de análise de sentimentos em textos publicados na Internet.  
 
 

18 Sistemas de Data Mining (Mineração de Dados ou Descoberta de 
Conhecimento) 

Objetivo: encontrar conhecimento implícito e útil em bancos dados, geralmente usando 
técnicas estatísticas. 
  
Data Mining (ou Mineração de Dados) é a extração não-trivial de informação implícita (nova 
ou previamente desconhecida) e útil a partir de bases de dados.   
Normalmente, ela é utilizada como sinônimo de Descoberta de Conhecimento em Bancos de 
Dados (sigla KDD em inglês), mas há uma diferença. 
O processo de KDD (Figura 43) recebe como entrada um banco de dados e deve retornar 
como saída conhecimentos úteis para a organização ou usuário. Já o Data Mining é uma das 
etapas deste processo, mas seu objetivo é receber uma amostra de dados e gerar como saída 
padrões estatísticos. Para gerar amostras, é necessário realizar uma etapa de pré-



processamento ou preparação dos dados e normalm
com amostras diferentes para comparação dos resultados. Os padrões estatísticos gerados pelo 
Data Mining ainda não são conhecimento, e por isto devem ser interpretados para ganhar 
significado. Por exemplo, descobrir
medicamento X não é novidade, mas saber que há 5% que possuem esta doença e não estão 
tomando o mesmo medicamento levanta hipóteses importantes para descoberta de novo 
conhecimento.  
A seguir, serão explicadas as principais técnicas de Data Mining. 
 
 

Figura 43: Processo de Descoberta de C
 
 

Associação  

Esta técnica é a mais famosa e ficou conhecida depois que uma rede de supermercados, ao 
utilizar uma ferramenta de Data Mining com esta técnica, descobriu que, nas 6as
comprava fraldas também comprava cerveja.
O objetivo da técnica é avaliar que valores aparecem muito juntos nas mesmas transações ou 
eventos (por exemplo, carrinhos de compras), mas também pode ser utilizada para identificar 
relações entre atributos dentro de uma mesma entidade (ex.: clientes do 
costumam morar mais no bairro X).
Para isto, a técnica é baseada na probabilidade condicional. A 
amostra exemplo de uma tabela num banco de dados. Nela podemos ver que há 2 campos, C1 
e C2, e os valores que aparecem nas linhas (transações). Pode
aparecem em comum em muitas linhas. 
A probabilidade condicional resulta em implicações do tipo X 
condicionais e podem ser lidas como "se X aparecer, então Y tem grandes chances de 
aparecer também". A implicação tem um grau de probabilidade ou confiança (confidence), 
que é calculado pela razão entre o número de registros onde X e Y aparecem juntos, dividido 
pelo número de registros em que X aparece (independente da presença de Y). 
No exemplo da Figura 44, temos que a regra  X 
dizer que há 80% de chances de Y aparecer no campo C2 na mesma linha em que X estiver no 
campo C1. Ou olhando para o passado, Y ap
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processamento ou preparação dos dados e normalmente o Data Mining é feito vários vezes, 
com amostras diferentes para comparação dos resultados. Os padrões estatísticos gerados pelo 
Data Mining ainda não são conhecimento, e por isto devem ser interpretados para ganhar 
significado. Por exemplo, descobrir que 95% dos pacientes diabéticos recebem o 
medicamento X não é novidade, mas saber que há 5% que possuem esta doença e não estão 
tomando o mesmo medicamento levanta hipóteses importantes para descoberta de novo 

principais técnicas de Data Mining.  

: Processo de Descoberta de Conhecimento, incluindo a etapa de Data Mining

Esta técnica é a mais famosa e ficou conhecida depois que uma rede de supermercados, ao 
utilizar uma ferramenta de Data Mining com esta técnica, descobriu que, nas 6as
comprava fraldas também comprava cerveja. 
O objetivo da técnica é avaliar que valores aparecem muito juntos nas mesmas transações ou 

s de compras), mas também pode ser utilizada para identificar 
relações entre atributos dentro de uma mesma entidade (ex.: clientes do sexo feminino 

bairro X). 
Para isto, a técnica é baseada na probabilidade condicional. A Figura 44 apresenta uma 
amostra exemplo de uma tabela num banco de dados. Nela podemos ver que há 2 campos, C1 
e C2, e os valores que aparecem nas linhas (transações). Pode-se notar que os valores X e Y 
aparecem em comum em muitas linhas.  
A probabilidade condicional resulta em implicações do tipo X � Y, que são chamadas regras 
condicionais e podem ser lidas como "se X aparecer, então Y tem grandes chances de 

implicação tem um grau de probabilidade ou confiança (confidence), 
que é calculado pela razão entre o número de registros onde X e Y aparecem juntos, dividido 
pelo número de registros em que X aparece (independente da presença de Y).  

, temos que a regra  X � Y possui confiança de 80%. Isto quer 
dizer que há 80% de chances de Y aparecer no campo C2 na mesma linha em que X estiver no 
campo C1. Ou olhando para o passado, Y aparece em 80% das linhas onde X aparece. 

ente o Data Mining é feito vários vezes, 
com amostras diferentes para comparação dos resultados. Os padrões estatísticos gerados pelo 
Data Mining ainda não são conhecimento, e por isto devem ser interpretados para ganhar 

que 95% dos pacientes diabéticos recebem o 
medicamento X não é novidade, mas saber que há 5% que possuem esta doença e não estão 
tomando o mesmo medicamento levanta hipóteses importantes para descoberta de novo 

 

onhecimento, incluindo a etapa de Data Mining 

Esta técnica é a mais famosa e ficou conhecida depois que uma rede de supermercados, ao 
utilizar uma ferramenta de Data Mining com esta técnica, descobriu que, nas 6as-feiras, quem 

O objetivo da técnica é avaliar que valores aparecem muito juntos nas mesmas transações ou 
s de compras), mas também pode ser utilizada para identificar 

sexo feminino 

apresenta uma 
amostra exemplo de uma tabela num banco de dados. Nela podemos ver que há 2 campos, C1 

otar que os valores X e Y 

, que são chamadas regras 
condicionais e podem ser lidas como "se X aparecer, então Y tem grandes chances de 

implicação tem um grau de probabilidade ou confiança (confidence), 
que é calculado pela razão entre o número de registros onde X e Y aparecem juntos, dividido 

Y possui confiança de 80%. Isto quer 
dizer que há 80% de chances de Y aparecer no campo C2 na mesma linha em que X estiver no 

arece em 80% das linhas onde X aparece.  



Note que a relação inversa pode possuir outro grau de confiança. No exemplo, a regra Y 
tem confiança de 100%, calculada pela divisão do número de registros onde Y e X aparecem 
juntos pelo número de vezes em que Y aparece. 
É importante também observar o suporte da regra, ou seja, o número de casos. Imagine que 
um supermercado descubra que 
também compraram o Xampu de Abacate. Seria interessante fazer uma campanha de 
marketing para isto ? Se o número de casos (suporte) for muito baixo, não vale a pena. 
 
 
 

 
Figura 44: Associações de valores entre 2 campos para Data Mining
 
Os algoritmos para este tipo de técnica não são muito complicados. O que complica é que 
todas as combinações deverão ser avaliadas, ou seja, todos os tipos de regras. Isto quer dizer 
que o campo C1 será avaliado implicando em C2, C3, C4, etc. Depois C2 será avaliado contra 
C3, C4, etc, e assim por diante. Depois faz
Além disto, regras complexas, com mais de um campo na parte anterior (no "se") também 
serão avaliadas e aí poderemos ter regras complexas tais como "Se cliente é mulher, mora no 
bairro X, tem idade entre 20 e 30 anos, é solteira, tem curso superior, Então compra o produto 
X". A Figura 45 apresenta uma ideia de como será feita a combinação de campos. 
técnica avalia um campo contra outro, 2 campos contra um 3o, 3 campos contra um 4o e 
assim por diante, fazendo todas as combinações possíveis. 
 
 

Figura 45: Comparação de valores entre campos para Data Mining
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Note que a relação inversa pode possuir outro grau de confiança. No exemplo, a regra Y 
tem confiança de 100%, calculada pela divisão do número de registros onde Y e X aparecem 
juntos pelo número de vezes em que Y aparece.  
É importante também observar o suporte da regra, ou seja, o número de casos. Imagine que 

 100% dos clientes que compraram o sapato de número 48 
também compraram o Xampu de Abacate. Seria interessante fazer uma campanha de 
marketing para isto ? Se o número de casos (suporte) for muito baixo, não vale a pena. 

: Associações de valores entre 2 campos para Data Mining 

Os algoritmos para este tipo de técnica não são muito complicados. O que complica é que 
todas as combinações deverão ser avaliadas, ou seja, todos os tipos de regras. Isto quer dizer 

C1 será avaliado implicando em C2, C3, C4, etc. Depois C2 será avaliado contra 
C3, C4, etc, e assim por diante. Depois faz-se o caminho inverso. 
Além disto, regras complexas, com mais de um campo na parte anterior (no "se") também 

eremos ter regras complexas tais como "Se cliente é mulher, mora no 
bairro X, tem idade entre 20 e 30 anos, é solteira, tem curso superior, Então compra o produto 

apresenta uma ideia de como será feita a combinação de campos. 
técnica avalia um campo contra outro, 2 campos contra um 3o, 3 campos contra um 4o e 
assim por diante, fazendo todas as combinações possíveis.   

 
: Comparação de valores entre campos para Data Mining 

Note que a relação inversa pode possuir outro grau de confiança. No exemplo, a regra Y � X 
tem confiança de 100%, calculada pela divisão do número de registros onde Y e X aparecem 

É importante também observar o suporte da regra, ou seja, o número de casos. Imagine que 
100% dos clientes que compraram o sapato de número 48 

também compraram o Xampu de Abacate. Seria interessante fazer uma campanha de 
marketing para isto ? Se o número de casos (suporte) for muito baixo, não vale a pena.  

Os algoritmos para este tipo de técnica não são muito complicados. O que complica é que 
todas as combinações deverão ser avaliadas, ou seja, todos os tipos de regras. Isto quer dizer 

C1 será avaliado implicando em C2, C3, C4, etc. Depois C2 será avaliado contra 

Além disto, regras complexas, com mais de um campo na parte anterior (no "se") também 
eremos ter regras complexas tais como "Se cliente é mulher, mora no 

bairro X, tem idade entre 20 e 30 anos, é solteira, tem curso superior, Então compra o produto 
apresenta uma ideia de como será feita a combinação de campos. Note que a 

técnica avalia um campo contra outro, 2 campos contra um 3o, 3 campos contra um 4o e 
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Correlação  

A técnica de correlação procura avaliar a similaridade entre duas variáveis numéricas. A 
Figura 46 apresenta diversos vetores com valores numéricos. Os vetores de V2 a V6 serão 
comparados com o vetor base V1, tendo as seguintes características em relação ao vetor base: 

• V2: metade dos valores são iguais e outros bem diferentes; 
• V3: valores muito próximos (para mais ou a menos); 
• V4: valores exatamente iguais; 
• V5: valores bem diferentes; 
• V6: valores pela metade. 

 
Pode-se notar que o vetor V4 tem um grau de correlação igual a 1 em relação ao vetor V1, 
pois todos os valores são idênticos. Já o vetor V3, com valores muito próximos, tem um a 
correlação em mais de 99%. O vetor V2 tem correlação de 97,4% porque metade dos valores 
são iguais ao vetor V1. O vetor V6 com valores pela metade tem correlação de 88,7% e por 
fim o vetor V5 com valores bem diferentes tem só 14,2% de correlação com o vetor V1. 
 
 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

40 70 39 40 20 20 

120 120 123 120 300 120 

60 80 62 60 120 30 

300 300 301 300 150 150 

150 120 148 150 80 75 

200 200 202 200 90 100 

80 60 79 80 140 40 

180 180 179 180 100 90 

correlação= 0,974583 0,999773 1 0,142469 0,887595 

Figura 46: Planilha de vetores e grau de correlação 
 
Esta técnica pode ser útil para verificar se há uma relação entre variáveis, por exemplo, 
temperatura e vendas. Como os valores de temperatura oscilam entre 0 e 50 e as vendas 
possuem valores bem diferentes, é preciso fazer uma normalização, ou seja, levando ambas as 
faixas de valores para o mesmo intervalo (por exemplo, entre 0 e 1). Uma maneira de fazer 
isto é dividir o intervalo original por um valor base (por exemplo, temperatura dividida por 
100) ou fazer a transposição proporcional de valores mínimos e valores máximos, mantendo a 
proporcionalidade entre os valores.  
Outras aplicações incluem a análise de correlação entre indicadores dentro da empresa. Eis 
alguns exemplos: 

• número de horas de treinamento X número de falhas: note que na normalização, será 
preciso inverter algum vetor, pois quanto mais horas, menos falhas são esperadas; 

• número de vendedores X tamanho da receita; 
• aumento nas vendas X aumento no salário; 
• número de promoções X aumento de clientes. 

Isto é útil para se saber quais ações estão realmente impactando em objetivos.  



 
 

Modelos de Predição (usar modelo para prever valores) 

Esta técnica procura encontrar uma função matemática que relaciona ou correlacione atributos 
entre si. Imagine que a Coca Cola tivesse uma função assim, relacionando o dia do ano com a 
quantidade vendida. A função iria dizer o quanto a Coca Cola iria vende
dia futuro e assim ela poderia produzir somente o que espera vender (ver 
Infelizmente a coisa não é tão simples assim, pois outros fator
vendas. Os serviços de meteorologia utilizam modelos matemáticos assim, juntando diversas 
variáveis para poder prever o tempo (temperatura, se vai chover ou não, o quanto vai chover, 
qual será a velocidade do vento, etc.). 
A Teoria do Caos diz que temos funções para descrever tudo. O filme "Uma Mente Brilhante" 
mostra a vida do matemático John Nash, que descobria funções matemáticas para tudo. 
O problema não é descobrir a função, pois isto os softwares de Data Mining podem f
problema está em conseguir dados de todas as variáveis envolvidas e numa quantidade 
suficiente para tornar a previsão significativa em termos estatísticos. 
 
 

Figura 47: Técnica de Modelo de Prediç
 
 

Média 

Na falta de uma função, podemos utilizar valores médios. Imagine, como na 
termos histórico de vendas em 3 anos seguidos. Podemos fazer uma função média com 
valores médios dos 3 anos ou mesmo utilizar intervalos, e isto ajudaria a prever o 
comportamento para anos futuros. 
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Modelos de Predição (usar modelo para prever valores)  

Esta técnica procura encontrar uma função matemática que relaciona ou correlacione atributos 
entre si. Imagine que a Coca Cola tivesse uma função assim, relacionando o dia do ano com a 
quantidade vendida. A função iria dizer o quanto a Coca Cola iria vender num determinado 
dia futuro e assim ela poderia produzir somente o que espera vender (ver Figura 47
Infelizmente a coisa não é tão simples assim, pois outros fatores influenciam a quantidade de 
vendas. Os serviços de meteorologia utilizam modelos matemáticos assim, juntando diversas 
variáveis para poder prever o tempo (temperatura, se vai chover ou não, o quanto vai chover, 
qual será a velocidade do vento, etc.).  

Teoria do Caos diz que temos funções para descrever tudo. O filme "Uma Mente Brilhante" 
mostra a vida do matemático John Nash, que descobria funções matemáticas para tudo. 
O problema não é descobrir a função, pois isto os softwares de Data Mining podem f
problema está em conseguir dados de todas as variáveis envolvidas e numa quantidade 
suficiente para tornar a previsão significativa em termos estatísticos.  

 
: Técnica de Modelo de Predição 

Na falta de uma função, podemos utilizar valores médios. Imagine, como na 
termos histórico de vendas em 3 anos seguidos. Podemos fazer uma função média com 
valores médios dos 3 anos ou mesmo utilizar intervalos, e isto ajudaria a prever o 
comportamento para anos futuros.  

Esta técnica procura encontrar uma função matemática que relaciona ou correlacione atributos 
entre si. Imagine que a Coca Cola tivesse uma função assim, relacionando o dia do ano com a 

r num determinado 
47). 

es influenciam a quantidade de 
vendas. Os serviços de meteorologia utilizam modelos matemáticos assim, juntando diversas 
variáveis para poder prever o tempo (temperatura, se vai chover ou não, o quanto vai chover, 

Teoria do Caos diz que temos funções para descrever tudo. O filme "Uma Mente Brilhante" 
mostra a vida do matemático John Nash, que descobria funções matemáticas para tudo.  
O problema não é descobrir a função, pois isto os softwares de Data Mining podem fazer. O 
problema está em conseguir dados de todas as variáveis envolvidas e numa quantidade 

Na falta de uma função, podemos utilizar valores médios. Imagine, como na Figura 48, 
termos histórico de vendas em 3 anos seguidos. Podemos fazer uma função média com os 
valores médios dos 3 anos ou mesmo utilizar intervalos, e isto ajudaria a prever o 



Figura 48: Técnica da Média 
 
 

Detecção de desvios (outliers)

Normalmente, o ser humano tem a tendência de procurar por padrões que se repetem, ou seja, 
que sejam comuns ou mais frequentes. Por exemplo, quais os produtos mais vendidos, qual o 
tipo de cliente mais comum, qual o comportamento típico dos consumidores. M
vezes o incomum também é interessante. Por exemplo, investigar por que somente uma 
pessoa comprou o produto Y no último mês, por que um vendedor não atingiu a meta (o 
normal seria premiar o melhor vendedor e descobrir o que os melhores fizeram d
comum para que tais melhores práticas sejam repetidas). 
Estas peças fora do padrão são chamada
importantes que os casos normais. 
material do almoxarifado de uma empresa, tem
média ou intervalo normal), como na 
muito mais saídas que o normal. Isto deveria gerar um alerta na empresa. Isto pode estar 
acontecendo por roubo ou pode estar indicando uma tendência que a empresa não soube 
prever. 
A técnica de detecção de desvios utiliza funções ou intervalos médios
objetivo é estar atento ao que se desvio dos valores médios, os 
são mais importantes que os casos normais. 
 

Figura 49: Detecção de desvios (outliers)
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(outliers) 

Normalmente, o ser humano tem a tendência de procurar por padrões que se repetem, ou seja, 
que sejam comuns ou mais frequentes. Por exemplo, quais os produtos mais vendidos, qual o 
tipo de cliente mais comum, qual o comportamento típico dos consumidores. M
vezes o incomum também é interessante. Por exemplo, investigar por que somente uma 
pessoa comprou o produto Y no último mês, por que um vendedor não atingiu a meta (o 
normal seria premiar o melhor vendedor e descobrir o que os melhores fizeram d
comum para que tais melhores práticas sejam repetidas).  

peças fora do padrão são chamadas de Outliers. Em alguns casos, eles são mais 
importantes que os casos normais. Por exemplo, analisando saídas de um determinado 

ado de uma empresa, tem-se uma padrão de saída (uma quantidade 
, como na Figura 49. Entretanto, num determinado mês, houve 

que o normal. Isto deveria gerar um alerta na empresa. Isto pode estar 
acontecendo por roubo ou pode estar indicando uma tendência que a empresa não soube 

A técnica de detecção de desvios utiliza funções ou intervalos médios (padrões)
etivo é estar atento ao que se desvio dos valores médios, os outliers. Em alguns casos, eles 

são mais importantes que os casos normais.  

: Detecção de desvios (outliers) 

Normalmente, o ser humano tem a tendência de procurar por padrões que se repetem, ou seja, 
que sejam comuns ou mais frequentes. Por exemplo, quais os produtos mais vendidos, qual o 
tipo de cliente mais comum, qual o comportamento típico dos consumidores. Mas algumas 
vezes o incomum também é interessante. Por exemplo, investigar por que somente uma 
pessoa comprou o produto Y no último mês, por que um vendedor não atingiu a meta (o 
normal seria premiar o melhor vendedor e descobrir o que os melhores fizeram de bom e em 

s de Outliers. Em alguns casos, eles são mais 
Por exemplo, analisando saídas de um determinado 

se uma padrão de saída (uma quantidade 
. Entretanto, num determinado mês, houve 

que o normal. Isto deveria gerar um alerta na empresa. Isto pode estar 
acontecendo por roubo ou pode estar indicando uma tendência que a empresa não soube 

(padrões), mas seu 
Em alguns casos, eles 

 



 
 
Esta técnica também é utilizada por instituições financeiras e administradoras de cartões de 
crédito. Se você tem um limite de mil reais num cartão, mas nunca fez compras acima de 500 
reais, quando fizer uma compra de 700 reais, a operação será autorizada mas imediatamente 
irão lhe telefonar para confirmar a operação, pois ela "fugiu" do seu padrão. 
 
 

Sequência de tempo  

Esta técnica analisa sequências de eventos. Por exemplo, a técnica de associação pode 
identificar que fraldas são compradas em conjunto com cerveja, mas na mes
Agora, se muitas pessoas compra um TV fina hoje e voltam depois de 3 meses para comprar 
um home theater, isto é função da técnica de sequência de tempo. 
A Figura 50 apresenta um exemplo. Imaginem que são pacientes com suas linhas de tempo, e 
cada forma colorida indica um determinado evento importante na saúde desta pessoa. 
Podemos prever que há grande probabilidade de ocorre um evento do tipo "bolinha ver
na linha de tempo da paciente Ana, logo no início do ano de 2006, já que todos os pacientes 
que tiveram eventos do tipo "triângulo amarelo" no início de um ano, tiveram "bolinha 
vermelha" no início do ano seguinte. É claro que isto é  só um exemplo 
ser levada em conta e não somente um número pequeno de casos. 
 
 
 

Figura 50: Técnica de análise de sequ
 
 

Séries Temporais 

 
Quando não é possível encontrar uma função que descreve o comportamento de uma variável 
(por exemplo, valor das ações de uma empresa ao longo do tempo), pode
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utilizada por instituições financeiras e administradoras de cartões de 
crédito. Se você tem um limite de mil reais num cartão, mas nunca fez compras acima de 500 
reais, quando fizer uma compra de 700 reais, a operação será autorizada mas imediatamente 

lhe telefonar para confirmar a operação, pois ela "fugiu" do seu padrão.  

Esta técnica analisa sequências de eventos. Por exemplo, a técnica de associação pode 
identificar que fraldas são compradas em conjunto com cerveja, mas na mesma transação. 
Agora, se muitas pessoas compra um TV fina hoje e voltam depois de 3 meses para comprar 

, isto é função da técnica de sequência de tempo.  
apresenta um exemplo. Imaginem que são pacientes com suas linhas de tempo, e 

cada forma colorida indica um determinado evento importante na saúde desta pessoa. 
Podemos prever que há grande probabilidade de ocorre um evento do tipo "bolinha ver
na linha de tempo da paciente Ana, logo no início do ano de 2006, já que todos os pacientes 
que tiveram eventos do tipo "triângulo amarelo" no início de um ano, tiveram "bolinha 
vermelha" no início do ano seguinte. É claro que isto é  só um exemplo e a probabilidade deve 
ser levada em conta e não somente um número pequeno de casos.  

: Técnica de análise de sequência temporal 

Quando não é possível encontrar uma função que descreve o comportamento de uma variável 
(por exemplo, valor das ações de uma empresa ao longo do tempo), pode-se tentar prever pelo 

utilizada por instituições financeiras e administradoras de cartões de 
crédito. Se você tem um limite de mil reais num cartão, mas nunca fez compras acima de 500 
reais, quando fizer uma compra de 700 reais, a operação será autorizada mas imediatamente 

Esta técnica analisa sequências de eventos. Por exemplo, a técnica de associação pode 
ma transação. 

Agora, se muitas pessoas compra um TV fina hoje e voltam depois de 3 meses para comprar 

apresenta um exemplo. Imaginem que são pacientes com suas linhas de tempo, e 
cada forma colorida indica um determinado evento importante na saúde desta pessoa. 
Podemos prever que há grande probabilidade de ocorre um evento do tipo "bolinha vermelha" 
na linha de tempo da paciente Ana, logo no início do ano de 2006, já que todos os pacientes 
que tiveram eventos do tipo "triângulo amarelo" no início de um ano, tiveram "bolinha 

e a probabilidade deve 

 

Quando não é possível encontrar uma função que descreve o comportamento de uma variável 
se tentar prever pelo 



menos valores futuros num pequeno espaço de tempo. No caso das ações, por ex
se querer saber se vão descer ou subir no dia seguinte. 
Uma das formas de se fazer isto é analisando repetições de séries ao longo do tempo. Para 
isto, utilizam-se valores numéricos registros em sequência por vários períodos de tempo (a 
unidade de tempo não é fixa).  
A Figura 51 apresenta o comportamento de uma variável ao longo do tempo, com seus altos e 
baixos. Imagine que se deseje saber o que vai acont
Pode-se notar que um segmento deste gráfico repete
se repete seja maior e com isto saberíamos que a linha irá subir (como no trecho pontilhado). 
É claro que as séries temporais são baseadas na premissa de que os comportamentos se 
repetem, pelo menos em parte (trechos ou momentos ao longo do tempo). Se isto não 
acontecer, não há por que usar séries temporais. Entretanto não se sabe qual o tamanho de 
cada repetição. Além disto, há a premissa que outros fatores não irão influenciar o 
comportamento. Por exemplo, no caso das ações, uma notícia ou evento relevante pode 
influenciar o comportamento de compra e venda das ações, e o que era esperado (subir ou 
descer) pode não acontecer devido a isto. 
 
 
 

Figura 51: Exemplo de análise de s
 
 
 
Outra possibilidade de utilizar séries temporais é comparar comportamentos de entidades 
diferentes. No caso anterior, usamos como exemplo a série de uma mesma entidade e as 
repetições eram procuradas dentro da mesma série. Na 
acima e 3 relacionadas abaixo. Podemos supor que são gráficos referentes a totais de vendas 
ou receitas na matriz (acima) e filiais (abaixo). Pode
semelhante à série da filial mais à esquerda, se analisarmos subidas e descidas 
em momentos próximos no tempo. No caso deste exemplo, pode significar que a matriz e esta 
filial possuem práticas semelhantes. Se quisermos que as demais tenham comportamento 
semelhante ao da matriz, as filiais devem utilizar práticas semelh
esquerda.  
Nesta mesma figura, pode-se notar que a filial mais à direita tem um gráfico quase que 
exatamente inverso ao da matriz. Isto pode significar comportamentos competidores: quando 
um gráfico está em cima, o outro está em ba
também pode ser feita para encontrar séries inversas ou contrárias. 
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menos valores futuros num pequeno espaço de tempo. No caso das ações, por ex
se querer saber se vão descer ou subir no dia seguinte.  
Uma das formas de se fazer isto é analisando repetições de séries ao longo do tempo. Para 

se valores numéricos registros em sequência por vários períodos de tempo (a 

apresenta o comportamento de uma variável ao longo do tempo, com seus altos e 
baixos. Imagine que se deseje saber o que vai acontecer após a linha contínua (mais à direita). 

se notar que um segmento deste gráfico repete-se. Então, é possível que o segmente que 
se repete seja maior e com isto saberíamos que a linha irá subir (como no trecho pontilhado). 

mporais são baseadas na premissa de que os comportamentos se 
repetem, pelo menos em parte (trechos ou momentos ao longo do tempo). Se isto não 
acontecer, não há por que usar séries temporais. Entretanto não se sabe qual o tamanho de 

sto, há a premissa que outros fatores não irão influenciar o 
comportamento. Por exemplo, no caso das ações, uma notícia ou evento relevante pode 
influenciar o comportamento de compra e venda das ações, e o que era esperado (subir ou 

cer devido a isto.  

: Exemplo de análise de séries temporais - dentro da mesma série 

Outra possibilidade de utilizar séries temporais é comparar comportamentos de entidades 
No caso anterior, usamos como exemplo a série de uma mesma entidade e as 

repetições eram procuradas dentro da mesma série. Na Figura 52, temos uma série principal 
a e 3 relacionadas abaixo. Podemos supor que são gráficos referentes a totais de vendas 

ou receitas na matriz (acima) e filiais (abaixo). Pode-se notar que a série da matriz é 
semelhante à série da filial mais à esquerda, se analisarmos subidas e descidas em sequência e 
em momentos próximos no tempo. No caso deste exemplo, pode significar que a matriz e esta 
filial possuem práticas semelhantes. Se quisermos que as demais tenham comportamento 
semelhante ao da matriz, as filiais devem utilizar práticas semelhantes à da filial mais à 

se notar que a filial mais à direita tem um gráfico quase que 
exatamente inverso ao da matriz. Isto pode significar comportamentos competidores: quando 
um gráfico está em cima, o outro está em baixo e vice-versa. Então, a comparação entre séries 
também pode ser feita para encontrar séries inversas ou contrárias.  

menos valores futuros num pequeno espaço de tempo. No caso das ações, por exemplo, pode-

Uma das formas de se fazer isto é analisando repetições de séries ao longo do tempo. Para 
se valores numéricos registros em sequência por vários períodos de tempo (a 

apresenta o comportamento de uma variável ao longo do tempo, com seus altos e 
ecer após a linha contínua (mais à direita). 

se. Então, é possível que o segmente que 
se repete seja maior e com isto saberíamos que a linha irá subir (como no trecho pontilhado).  

mporais são baseadas na premissa de que os comportamentos se 
repetem, pelo menos em parte (trechos ou momentos ao longo do tempo). Se isto não 
acontecer, não há por que usar séries temporais. Entretanto não se sabe qual o tamanho de 

sto, há a premissa que outros fatores não irão influenciar o 
comportamento. Por exemplo, no caso das ações, uma notícia ou evento relevante pode 
influenciar o comportamento de compra e venda das ações, e o que era esperado (subir ou 

 
 

Outra possibilidade de utilizar séries temporais é comparar comportamentos de entidades 
No caso anterior, usamos como exemplo a série de uma mesma entidade e as 

, temos uma série principal 
a e 3 relacionadas abaixo. Podemos supor que são gráficos referentes a totais de vendas 

se notar que a série da matriz é 
em sequência e 

em momentos próximos no tempo. No caso deste exemplo, pode significar que a matriz e esta 
filial possuem práticas semelhantes. Se quisermos que as demais tenham comportamento 

antes à da filial mais à 

se notar que a filial mais à direita tem um gráfico quase que 
exatamente inverso ao da matriz. Isto pode significar comportamentos competidores: quando 

versa. Então, a comparação entre séries 



Figura 52: Exemplo de análise de s
 
 
A comparação de séries se dá não por proximidade de valores no tempo mas por semelhança 
no gráfico (subidas e descidas). Isto quer dizer que duas séries são semelhantes não 
importando o momento no tempo. Na 
semelhantes e iniciam ao mesmo tempo. Por outro lado, a série C é também semelhante à 
série A, mas se inicia um pouco depois. Isto pode ser útil para avaliar retorno de
de marketing. Por exemplo, ao se colocar propaganda na TV, talvez as vendas não cresçam 
logo no dia seguinte. E se tirarmos a campanha do ar, talvez as vendas ainda sigam aquecidas 
por um certo tempo.  

Figura 53: Séries temporais com diferença no momento de início da série
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: Exemplo de análise de séries temporais - comparação entre séries

A comparação de séries se dá não por proximidade de valores no tempo mas por semelhança 
no gráfico (subidas e descidas). Isto quer dizer que duas séries são semelhantes não 
importando o momento no tempo. Na Figura 53, podemos ver que as séries A e B são 
semelhantes e iniciam ao mesmo tempo. Por outro lado, a série C é também semelhante à 
série A, mas se inicia um pouco depois. Isto pode ser útil para avaliar retorno de
de marketing. Por exemplo, ao se colocar propaganda na TV, talvez as vendas não cresçam 
logo no dia seguinte. E se tirarmos a campanha do ar, talvez as vendas ainda sigam aquecidas 

  
ies temporais com diferença no momento de início da série 

comparação entre séries 

A comparação de séries se dá não por proximidade de valores no tempo mas por semelhança 
no gráfico (subidas e descidas). Isto quer dizer que duas séries são semelhantes não 

, podemos ver que as séries A e B são 
semelhantes e iniciam ao mesmo tempo. Por outro lado, a série C é também semelhante à 
série A, mas se inicia um pouco depois. Isto pode ser útil para avaliar retorno de campanhas 
de marketing. Por exemplo, ao se colocar propaganda na TV, talvez as vendas não cresçam 
logo no dia seguinte. E se tirarmos a campanha do ar, talvez as vendas ainda sigam aquecidas 
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Classificação (categorização)  

A técnica de classificação tem por objetivo encontrar a classe de um elemento. Note que por 
"classe", pode-se até mesmo entender uma ação (por exemplo, aprovar ou rejeitar um pedido 
de empréstimo). Para que a técnica funcione, as classes deverão já existir previamente.  
O processo de avaliar a qual classe pertence um elemento novo pode fazer uso de regras 
determinísticas, probabilísticas, heurísticas, árvores de decisão, tabelas de decisão ou RBC 
(baseado em exemplos), conforme discutido no capítulo sobre Sistemas Especialistas.  
 

Indução  

O objetivo desta técnica é a identificação de um modelo para classificação, ou seja, a 
descoberta das regras de classificação. Isto é feito através do chamado "aprendizado 
supervisionado", onde exemplos de treino são avaliados para identificar padrões.  
 
Os algoritmos clássicos para indução incluem ID3 e C4.5.  
Também é possível identificar, ao invés de regras, apenas as características de cada classe. 
Para isto, pode-se calcular o "centróide" da classe, que é um elemento hipotético que 
representa a classe, tendo a média das características dos elementos da classe ou um elemento 
hipotético que tenha todas as características de todos os elementos da classe. 
 
 

Clusterização ou Agrupamento (clustering)  

A técnica de Clustering recebe um grupo de elementos e daí identifica as classes. Ou seja, 
diferentemente da técnica de classificação, as classes não existem ainda ou não são 
conhecidas.  
O princípio básico da técnica é colocar no mesmo grupo os elementos mais similares e em 
grupos diferentes os elementos pouco similares. Este agrupamento é feito por algoritmos 
automáticos como o k-Means e algoritmos baseados em grafos como Stars, Single-link, 
Strings e Cliques.  
Mas para entender o processo, observe a Figura 54. Este gráfico posiciona clientes num plano 
que relaciona a idade da pessoa e o número de horas que passa na Internet por mês. Os 
símbolos no meio do gráfico representam o tipo de produto adquirido pelo cliente (quadrado, 
círculo ou triângulo) e a forma de pagamento (vermelho = cartão;  azul = boleto; amarelo =  
depósito bancário). 
Visualmente pode-se verificar que clientes de mais idade e que passam menos horas na 
Internet (quadrante mais à esquerda e em cima), é dominado por clientes que pagam por 
boleto bancário (cor azul). Clientes que compram por depósito bancário (cor amarela), só 
compram produtos do tipo círculo. Os clientes de menos idade tendem a passar mais horas na 
Internet e pagar com cartão (cor vermelha).  
 
 



Figura 54: Exemplo de clustering
 
 

19 Sistemas de Text Mining
Objetivo: encontrar padrões implícitos em textos, geralmente usando técnicas estatísticas
 
Segundo Tan (1999), 80% das informações de uma companhia estão c
textuais. Isto gera demora para recuperar informações (achar documento e depois encontrar a 
informação dentro do documento). Tanto que tal fenômeno é conhecido como "
informações' (information overload
não conseguimos encontrar o que queremos (estamos perdidos em meio a tanto informação). 
Além disto, o volume muito grande de informações textuais impossibilita o tratamento 
exemplo, leitura) das informações de forma manual
complexidade das informações neste formato, o que exige trabalho intelectual para 
interpretação dos textos.  
 
Os tipos de textos que as empresas normalmente armaz

• E-mails; 
• Textos livres resultantes de pesquisas
• Arquivos eletrônicos (txt, doc, pdf)
• Páginas Web; 
• Campos textuais (memos) em Bancos de Dados
• Documentos eletrônicos, digitalizados a partir de papéis

 
Há empresas que recebem milhões de e
"não fale conosco pelo fale conosco", porque as empresas simplesmente não conseguem 
responder a estes e-mails.  
Outro problema é que se perde a noção estatística do co
empresa grande que tinha uma pessoa só para ler e
e repassava para os diretores. Mas os diretores não querem ler e
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: Exemplo de clustering 

Sistemas de Text Mining 
Objetivo: encontrar padrões implícitos em textos, geralmente usando técnicas estatísticas

80% das informações de uma companhia estão contidas em documentos 
textuais. Isto gera demora para recuperar informações (achar documento e depois encontrar a 
informação dentro do documento). Tanto que tal fenômeno é conhecido como "

information overload) e ocorre justamente porque temos tantas informações que 
não conseguimos encontrar o que queremos (estamos perdidos em meio a tanto informação). 
Além disto, o volume muito grande de informações textuais impossibilita o tratamento 

informações de forma manual. Isto não só pela quantidade, mas pela 
complexidade das informações neste formato, o que exige trabalho intelectual para 

que as empresas normalmente armazenam são: 

Textos livres resultantes de pesquisas; 
Arquivos eletrônicos (txt, doc, pdf); 

Campos textuais (memos) em Bancos de Dados (ex.: descrição de um problema);
Documentos eletrônicos, digitalizados a partir de papéis. 

Há empresas que recebem milhões de e-mails de contato. Tanto que já há um artigo dizendo 
"não fale conosco pelo fale conosco", porque as empresas simplesmente não conseguem 

Outro problema é que se perde a noção estatística do conteúdo destes textos. Havia uma 
empresa grande que tinha uma pessoa só para ler e-mails. E o que ela fazia ? Separava alguns 
e repassava para os diretores. Mas os diretores não querem ler e-mails, eles querem saber do 

Objetivo: encontrar padrões implícitos em textos, geralmente usando técnicas estatísticas 

ontidas em documentos 
textuais. Isto gera demora para recuperar informações (achar documento e depois encontrar a 
informação dentro do documento). Tanto que tal fenômeno é conhecido como "sobrecarga de 

) e ocorre justamente porque temos tantas informações que 
não conseguimos encontrar o que queremos (estamos perdidos em meio a tanto informação).  
Além disto, o volume muito grande de informações textuais impossibilita o tratamento (por 

. Isto não só pela quantidade, mas pela 
complexidade das informações neste formato, o que exige trabalho intelectual para 

(ex.: descrição de um problema); 

mails de contato. Tanto que já há um artigo dizendo 
"não fale conosco pelo fale conosco", porque as empresas simplesmente não conseguem 

nteúdo destes textos. Havia uma 
mails. E o que ela fazia ? Separava alguns 

mails, eles querem saber do 
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que tratam os e-mails e querem isto com análise estatística (por exemplo, quantos clientes 
estão reclamando de um produto, quantos falam do atendimento, do preço, etc.). 
 
Text Mining ou Mineração de Textos ou Descoberta de Conhecimento em Textos (KDT – 
Knowledge Discovery in Texts) é uma evolução das áreas de Recuperação de Informações 
(Information Retrieval) e Extração de Informações (Information Extraction). 
 
A recuperação de informações tem por objetivo encontrar documentos onde a informação 
desejada pode estar. São os sistemas textuais já discutidos anteriormente e bem representados 
pelo mecanismo de busca do Google. Já a extração procura encontrar em textos a informação 
desejada. Normalmente, isto é feito através de técnicas que permite encontrar valores para 
atributos e assim formar um banco de dados estruturados.   
Por exemplo, a partir do texto abaixo,  
"José da Silva é funcionário da Empresa XYZ, mora na Rua X, número 31, tem 35 anos de 
idade, e ...' 
Podemos extrair as seguintes informações:  

Nome: José da Silva 
Empresa: XYZ 
Endereço: Rua X, 31 
Idade: 35 anos 

 
O problema da extração é que exige muito esforço para entender como a informação é 
codificada em textos (esforço de Engenharia do Conhecimento) e acaba por gerar soluções 
muito específicas. Por exemplo, para encontrar o preço de um produto num site de comércio 
eletrônico, o algoritmo gerado só servirá para este site e, se este mudar, o algoritmo deverá ser 
alterado também.  
Se for possível utilizar técnicas de extração, o processo de Text Mining pode ser feito de uma 
forma muito simples:  

1. Primeiro, uma etapa de recuperação encontra os textos que podem conter a informação 
desejada; 

2. Segundo, técnicas de extração são utilizadas para identificar valores de atributos 
nestes textos resultantes do passo anterior e assim criar um banco de dados; 

3. Terceiro, técnicas de Data Mining tradicional são aplicadas sobre o banco de dados.  
 
 
Entretanto, em muitos casos isto não é possível ou não é viável. Então, outra alternativa é 
aplicar técnicas estatísticas diretamente sobre os textos.  
No caso de Data Mining, que é aplicado sobre dados estruturados, as técnicas estatísticas são 
aplicadas sobre campos e valores de tabelas ou planilhas. Entretanto, no caso de textos, não 
temos campos, valores ou mesmo tabelas. E precisamos aplicar as técnicas sobre o conteúdo 
dos textos. Pois bem, o conteúdo dos textos é formados por palavras (unidade de informação). 
Então, Text Mininig iniciou-se desta forma, aplicando técnicas estatísticas sobre palavras de 
textos, como será discutido a seguir.  
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Preparação de textos 

Uma vez que as palavras formam a unidade básica de informação dos textos e sobre elas será 
feito o text mining, é necessário algum tratamento prévio antes de aplicar estatística.  
Por exemplo, corretores ortográficos ajudam a eliminar variações incorretas de palavras. Se 
formos aplicar técnicas estatísticas sobre palavras, não queremos ter como resultado coisas 
assim: 60% dos textos tinham a palavra "redução" e 30% dos textos tinham a palavra 
"redussão" (com erro ortográfico mesmo). O certo seria apontar que 90% dos textos tinham a 
palavra "redução", após a correção ortográfica.  
 
A técnica de stemming reduz palavras ao seu radical. Por exemplo: "cas" é o radical de 
"casamento, casar, casou, casado, casados, casada, casal, casará, etc.". Isto permite recuperar 
as variações linguísticas (gênero, número, conjugações verbais, grau, etc) que tratam do 
mesmo assunto.  
Isto não impede problemas semânticos relativos a sinônimos (homicídio = assassinato) e 
polisemia ("casa" do verbo casar, "casa" = moradia, "casa" do botão da roupa). 
 
Também são utilizadas listas de stopwords, que são palavras muito comuns e sem significado 
definido, tais como artigos, preposições e alguns pronomes. A eliminação das stopwords 
reduz o processamento dos textos e elimina padrões estatísticos sem significado (ex.: 99% dos 
textos possuem a palavra "de").  
 
A seguir, são descritas algumas técnicas de text mining aplicadas a palavras de textos.  
 

Classificação 

Como em Data Mining, classificar consiste em encontrar a classe de um elemento. No caso de 
text mining, o elemento é um texto e as classes podem ser assuntos, empresas, etc.  
Vejamos um exemplo: filtro anti-spam. 
Muitos softwares de gerenciamento de e-mails possuem filtros anti-spam, ou seja, identificam 
e separam e-mails considerados spam.  
Pode-se utilizar regras sobre a origem, por exemplo, identificando certas palavras em nomes 
de remetentes ou no domínio do endereço de e-mail. Outra técnica comum é procurar pela 
presença de palavras no título ou no conteúdo do e-mail (por exemplo, "viagra"). Entretanto, 
alguns espertos já estão utilizando palavras com sinais trocados (ex: V.I.A.G.R.A., V1AGRA) 
ou imagens com texto dentro, para que as técnicas de análise de texto não identifiquem o 
spam. Outro problema com esta técnica é que o setor de desenvolvimento de software não 
consegui trocar e-mails discutindo a estrutura do banco de dados porque toda vez que alguém 
usava o nome do campo "sexo", o e-mail era bloqueado.  
Para e-mails novos, é possível utilizar técnicas tipo RBC, por avaliação de similaridade. O 
algoritmo k-NN (vizinhos mais próximos) pode comparar um novo e-mail com uma lista de e-
mails já cadastrados como spam. Por isto, é importante a função "reportar spam" na maioria 
dos sistemas de webmail, pois a lista vai engrossando pela chamada "sabedoria das massas".  
 
Outro exemplo de classificação de textos é a identificação do tipo de crime em boletins de 
ocorrências policiais.  
Aqui notam-se alguns desafios. Por exemplo, para saber se o crime é "homicídio" basta que 
esta palavra esteja presente no texto do boletim ? Não, porque pode haver expressões como 
"tentativa de homicídio", "homicídio tentado" e "tentou homicídio", as quais possuem a 
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palavra mas indicam outro tipo de crime. Da mesma forma, pode haver textos sem a tal 
palavra, mas que se referem a homicídio, porque usam sinônimos ou variações linguísticas.  
Então é necessário procurar nos textos se houve alguma morte. E tal conceito pode aparecer 
através de expressões como "morreu", "matou", "veio a falecer", etc.  
Além disto, é preciso também saber quem morreu, para distinguir homicídio de latrocínio. E 
atentar para casos como este: "Fulano atirou em Ciclano, errou o tiro e matou um cavalo". 
Houve uma morte, mas não era de uma pessoa.  
 
 

Análise de distribuição 

Esta técnica procura verificar a presença de cada palavra (todas ou algumas selecionadas) em 
coleções de textos. Por exemplo, uma análise de discursos de um político concluiu que a 
palavra "não" aparecia muito mais nos discursos de final de mandato que no início. Também 
podemos usar esta técnica para verificar os nomes de pessoas que mais aparecem em textos 
sobre corrupção, etc.  
 

Análise de Diferenças 

Esta técnica procura palavras que aparecem em um texto e não em outros. Por exemplo, é 
interessante para comparar planos de governo (marketing político), apresentando temas 
comuns e diferenças em prioridades (enfoque). 
Também pode ser útil para Inteligência Competitiva (tipo de sistema a ser apresentado mais 
adiante), comparando estratégias de diferentes empresas competidoras. Podemos comparar os 
sites das empresas, textos de folders, manuais e descrições textuais de produtos e serviços.  
Podemos considerar textos isolados ou conjuntos de textos (por exemplo, concatenar todas as 
páginas web de uma empresa, todas as postagens de uma pessoa no twitter, etc.). 
O importante é analisar diferenças nas distribuições (palavras que aparecem mais em um texto 
do que outro) mas também as palavras exclusivas, ou seja, aquelas que aparecem somente em 
um texto.  
 

Associações 

A técnica de associação procura por padrões tipo "se a palavra X aparecer num texto, é 
provável que a palavra Y também apareça". 
Isto pode ser usado para avaliar que nomes de entidades aparecem junto a certos temas, ou 
então, que palavras aparecem associadas a certas entidades (por exemplo, tipos de 
reclamações contra uma empresa).  
 

Análise de Similaridade 

A análise de similaridade procura por textos parecidos (que usam muitas palavras em 
comum). Pode ser usada para identificar plágio em textos acadêmicos.  
 
 

Resumos - Sumarização 
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O resumos "guiados pelo usuário" são criados de forma semi-automática. A ideia é o usuário 
definir palavras ou temas de seu interesse e uma ferramenta de software extrai da coleção de 
textos (ou de um texto único), as frases onde estas palavras ocorrem. 
 
Já a criação de resumos automáticos é um pouco mais complicada. Aqui a ideia é extrair 
trechos de textos de forma automática, para que os leitores possam ter noção do assunto 
tratado nos textos sem precisar ler tudo.  
Uma técnica simples para isto é verificar quais são as palavras mais frequentes nos textos e 
extrair as frases que contêm estas palavras. Uma variação seria extrair frases com as palavras 
mais importantes do texto. Para isto, seria necessário dar pesos de importância para as 
palavras, usando critérios como frequência na coleção, presença no título, frequência em 
textos em geral sobre o assunto.  
Os resumos gerados automaticamente geralmente dizem muito sobre o tema central do texto 
ou da coleção, dando menos importância para temas periféricos. A técnica conhecida como 
Maximal Marginal Relevance (MMR) procura balancear os temas, mostrando o tema central 
mas também os temas periféricos. O princípio básico é não repetir informações, evitando 
assim focar num tópico.   
Outro desafio para a sumarização de textos é criar resumos a partir de vários textos 
(multitextos). O problema é manter a ordem das frases extraídas e a coerência entre elas. Isto 
também requer também a resolução de anáforas (ex: “Aquele fez ...”) 
 
 
 

Análise de palavras X contextos/conceitos 

 
A análise de palavras isoladas traz problemas de interpretação, conhecidos como o "problema 
do vocabulário" (vocabulary problem). 
O mesmo assunto ou evento pode ser abordado ou relatado com diferentes palavras 
(sinônimos, variações linguísticas, etc). Além disto, há palavras polissêmicas (com mais de 
um significado). Por exemplo, se fizermos uma busca na Web pelo termo "madonna", teremos 
nos resultados páginas sobre a cantora Madonna, sobre Nossa Senhora e também sobre uma 
universidade com este nome.  
Uma das soluções é utilizar um vocabulário controlado, como fazem os médicos através do 
CID (Classificação Internacional de Doenças), para evitar mal entendidos. Mas quando se 
trata de web e textos populares, não há como garantir uniformidade.  
Da mesma forma, poderemos ter problemas analisando reclamações de clientes se 
encontramos a expressão "gostei" e não analisarmos as palavras ao seu redor. Pode ser que 
exista um "não" antes e isto muda completamente o significado.  
Um exemplo de distorção é encontrar os seguintes padrões numa coleção de textos policiais: 
"20% dos textos com a palavra 'assassinato' também possuem a palavra 'revólver'" 
"30% dos textos com a palavra 'homicídio' também possuem a palavra 'revólver'". 
Se quisermos considerar os casos de homicídio não podemos simplesmente somar os 
percentuais. Temos que fazer uma análise mais profunda, identificando sinônimos e outros 
problemas de vocabulário. 
Portanto, as técnicas de text mining devem ser aplicadas sobre conceitos ou contextos e não 
sobre palavras isoladas.  
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Figura 55: Estratégia de text mining sobre conceitos e não sobre palavras isoladas 
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Figura 55 apresenta uma estratégia para resolver tal problema. A ideia é identificar conceitos 
(contextos ou temas ou assuntos) nos textos e aplicar as técnicas estatísticas sobre os 
conceitos. Para identificar os conceitos, deve-se usar uma base ou ontologia de conceitos, na 
qual estão definidas as diferentes formas de um conceito aparecer num texto (sinônimos, 
expressões, etc).  
 
Por exemplo, a presença de sintomas de alcoolismo em prontuários médicos pode ser 
verificado pela presença de uma das seguintes expressões: álcool, hálito etílico, faz uso de 
bebidas, bebe imoderadamente. 
Então o conceito "alcoolismo" será definido de forma a serem analisadas estas expressões. Se 
uma delas aparecer, o texto estará tratando deste conceito.  
 

Exemplos de Aplicações 

 
A seguir, a estratégia de text mining sobre conceitos é explicada através de exemplos.  
 



Instituição de Ensino 

 
Uma instituição de ensino fez uma pesquisa com seus alunos procurando saber qual o motivo 
da escolha do aluno pela instituição. As respostas eram dadas livremente (texto livre, sem 
restrições), sem nenhum tipo de influência como em perguntas com opções de 
Após a identificação dos motivos principais, fez
aparecem na Figura 56. Como cada aluno poderia indicar mais de um m
a soma é maior que 100%.  
Pode-se notar que todos os alunos do curso A citaram a questão da proximidade. Já nos cursos 
B e C, este foi o motivo mais citado mas não por todos os alunos destes cursos. No caso do 
curso D, o motivo mais citado foi que ele era noturno. Vejam que nem mesmo a direção desta 
instituição tinha se dado conta que ela era a única na região a oferecer tal curso no turno da 
noite.  
 
 
 

Figura 56: Text Mining sobre pesquisa com alunos de uma
 
 

TV por Assinatura 

 
Uma empresa de TV por assinatura faz pesquisas regulares com seus clientes para avaliação 
de seus serviços. No final da pesquisa, o cliente é convidado a dar sugestões ou externar suas 
críticas e isto é anotado como texto livre. 
Após a aplicação de ferramentas de text mining, a empresa descobriu que o tema mais citado 
era relativo a filmes (50,7% das reclamações), conforme mostra a 
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Uma instituição de ensino fez uma pesquisa com seus alunos procurando saber qual o motivo 
da escolha do aluno pela instituição. As respostas eram dadas livremente (texto livre, sem 
restrições), sem nenhum tipo de influência como em perguntas com opções de escolha. 
Após a identificação dos motivos principais, fez-se a análise estatística e os resultados 

. Como cada aluno poderia indicar mais de um motivo na sua resposta, 

se notar que todos os alunos do curso A citaram a questão da proximidade. Já nos cursos 
B e C, este foi o motivo mais citado mas não por todos os alunos destes cursos. No caso do 

citado foi que ele era noturno. Vejam que nem mesmo a direção desta 
instituição tinha se dado conta que ela era a única na região a oferecer tal curso no turno da 
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de seus serviços. No final da pesquisa, o cliente é convidado a dar sugestões ou externar suas 

omo texto livre.  
Após a aplicação de ferramentas de text mining, a empresa descobriu que o tema mais citado 

reclamações), conforme mostra a Figura 57. 

Uma instituição de ensino fez uma pesquisa com seus alunos procurando saber qual o motivo 
da escolha do aluno pela instituição. As respostas eram dadas livremente (texto livre, sem 

escolha.  
se a análise estatística e os resultados 

otivo na sua resposta, 

se notar que todos os alunos do curso A citaram a questão da proximidade. Já nos cursos 
B e C, este foi o motivo mais citado mas não por todos os alunos destes cursos. No caso do 

citado foi que ele era noturno. Vejam que nem mesmo a direção desta 
instituição tinha se dado conta que ela era a única na região a oferecer tal curso no turno da 

 
instituição de ensino 

Uma empresa de TV por assinatura faz pesquisas regulares com seus clientes para avaliação 
de seus serviços. No final da pesquisa, o cliente é convidado a dar sugestões ou externar suas 

Após a aplicação de ferramentas de text mining, a empresa descobriu que o tema mais citado 



Figura 57: Temais mais citados 
 
Após a aplicação da técnica de associação entre conceitos, pode
estavam mais associados entre si. No caso do tema "filmes", pode
citado junto foi o de "repetição" (39,5%), indicando que os clientes reclamavam da repetição 
dos filmes (Figura 58).  
A técnica de associação permite descobrir detalhes de um assunto; neste caso, quais eram as 
reclamações relativas a filmes.  
 
 

Figura 58: Associações entre temas 
 
Um tipo especial de análise feita foi separar as reclamações pelo pacote do cliente. Na 
59, apresentamos a comparação de temas mais 
com o pacote mais barato (B). Note
são os que pagam menos. E estes são os únicos (nesta comparação) que reclamam da central 
de atendimento (conceito "atendimento" só aparece nas reclamações dos clientes do pacote 
B). 
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Temais mais citados - text mining sobre reclamações de clientes  

Após a aplicação da técnica de associação entre conceitos, pode-se verificar que 
estavam mais associados entre si. No caso do tema "filmes", pode-se notar que o tema mais 
citado junto foi o de "repetição" (39,5%), indicando que os clientes reclamavam da repetição 

A técnica de associação permite descobrir detalhes de um assunto; neste caso, quais eram as 

Associações entre temas - text mining sobre reclamações de clientes

Um tipo especial de análise feita foi separar as reclamações pelo pacote do cliente. Na 
, apresentamos a comparação de temas mais citados entre clientes do pacote mais caro (A) 

com o pacote mais barato (B). Note-se que os clientes que mais reclamam do custo do serviço 
são os que pagam menos. E estes são os únicos (nesta comparação) que reclamam da central 

endimento" só aparece nas reclamações dos clientes do pacote 

 
 

se verificar que temas 
se notar que o tema mais 

citado junto foi o de "repetição" (39,5%), indicando que os clientes reclamavam da repetição 

A técnica de associação permite descobrir detalhes de um assunto; neste caso, quais eram as 

 
reclamações de clientes 

Um tipo especial de análise feita foi separar as reclamações pelo pacote do cliente. Na Figura 
citados entre clientes do pacote mais caro (A) 

se que os clientes que mais reclamam do custo do serviço 
são os que pagam menos. E estes são os únicos (nesta comparação) que reclamam da central 

endimento" só aparece nas reclamações dos clientes do pacote 



 

Figura 59: Comparação de temais mais citados por perfil de cliente
 
 

Figura 60: Comparação de temais mais citados por canal preferido 
 
Outro tipo de análise feita foi separar as reclamações por canal preferido. Na pesquisa, o 
cliente indicava qual seu canal preferido. As respostas então foram classificadas por tipo de 
canal (filmes, esportes, notícias, documentários, infantil,
os clientes que mais reclamam de filmes não são os que preferem canais de filmes. Também é 
possível observar que somente cliente
clientes que preferem notícias são os únicos que não citam a concorrência em suas 
reclamações.  
 
 

Concessionária de Rodovia

 
Outra aplicação de text mining foi a a
de rodovias.  
Como nos textos das ocorrências havia a indicação do quilômetro onde ocorreu o evento 
relatado, pôde-se separar os registros por trechos. O interessante é que o trecho mais citado 
era justamente o trecho em que a ouvidoria 
problemático. Este exemplo confirma que a análise estatística é muito mais confiável que a 
análise intuitiva que os seres humanos estão acostumados a fazer.
Neste processo de text mining, também foi possível 
indenização e ressarcimento que a empresa sofre, e assim identificar as principais causas. 
 

Análise de Currículos 
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Comparação de temais mais citados por perfil de cliente 

Comparação de temais mais citados por canal preferido do cliente

Outro tipo de análise feita foi separar as reclamações por canal preferido. Na pesquisa, o 
cliente indicava qual seu canal preferido. As respostas então foram classificadas por tipo de 
canal (filmes, esportes, notícias, documentários, infantil, etc.). Na Figura 60, pode
os clientes que mais reclamam de filmes não são os que preferem canais de filmes. Também é 
possível observar que somente clientes que preferem esportes falam sobre pontos extra. E os 
clientes que preferem notícias são os únicos que não citam a concorrência em suas 

Concessionária de Rodovia 

Outra aplicação de text mining foi a análise de registros de ocorrências de uma concessionária 

Como nos textos das ocorrências havia a indicação do quilômetro onde ocorreu o evento 
se separar os registros por trechos. O interessante é que o trecho mais citado 

era justamente o trecho em que a ouvidoria da empresa acreditava ser o trecho menos 
problemático. Este exemplo confirma que a análise estatística é muito mais confiável que a 
análise intuitiva que os seres humanos estão acostumados a fazer. 
Neste processo de text mining, também foi possível analisar separadamente os p

que a empresa sofre, e assim identificar as principais causas. 

 

 
do cliente 

Outro tipo de análise feita foi separar as reclamações por canal preferido. Na pesquisa, o 
cliente indicava qual seu canal preferido. As respostas então foram classificadas por tipo de 

, pode-se ver que 
os clientes que mais reclamam de filmes não são os que preferem canais de filmes. Também é 

s que preferem esportes falam sobre pontos extra. E os 
clientes que preferem notícias são os únicos que não citam a concorrência em suas 

uma concessionária 

Como nos textos das ocorrências havia a indicação do quilômetro onde ocorreu o evento 
se separar os registros por trechos. O interessante é que o trecho mais citado 

da empresa acreditava ser o trecho menos 
problemático. Este exemplo confirma que a análise estatística é muito mais confiável que a 

analisar separadamente os pedidos de 
que a empresa sofre, e assim identificar as principais causas.  
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Muitas empresas oferecem vagas e recebem dezenas ou mesmo centenas de currículos de 
interessados. Normalmente, estes currículos são documentos textuais e a empresa não tem 
condições de ler todos os currículos de forma completa. Então a análise é feita de forma 
superficial, podendo deixar de lado bons currículos.  
Ferramentas de text mining podem ser aplicadas neste tipo de problema para ajudar a separar 
currículos com certas características. A Figura 61 apresenta o exemplo de uma ferramenta 
(Text Mining Suite, da Intext Mining, www.intext.com.br) que permite que o usuário forneça 
como entrada temas desejados (seta "perfil") inclusive com sua importância relativa dada por 
pesos numéricos. A ferramenta então procura na base de currículos aqueles que possuem tais 
temas, avalia o quanto cada tema é citado no currículo (peso na participação no texto) e monta 
como resultado um ranking dos currículos, indicando o peso com que o currículo atende ao 
perfil (seta "ranking").   
 
 

 
Figura 61: Text mining sobre currículos de profissionais 
 
 
 
 

Outras técnicas e abordagens 

A seguir, serão apresentadas rapidamente várias abordagens ou técnicas para descoberta de 
conhecimento em textos (estas abordagens são discutidas com mais detalhes em LOH (1999). 
Os nomes utilizados servem apenas para diferenciar as abordagens, portanto nem sempre 
correspondem aos termos utilizados na literatura, nem seguem uma classificação previamente 
estabelecida pela comunidade científica. 

ranking

perfil
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A abordagem de descoberta por Extração de Passagens designa um tipo de descoberta situado 
entre a recuperação de informações por passagens e a extração de informações. Esta nova 
abordagem visa encontrar informações específicas, mas de forma um pouco mais 
independente de domínio do que as ferramentas tradicionais de extração. Esta abordagem 
difere da Extração de Informações pois permite ao usuário levantar hipóteses e formas de 
procura de informações em tempo de execução, não sendo necessário um grande esforço de 
engenharia do conhecimento (para definir as formas de procura, por exemplo os "tags"), nem 
um profundo conhecimento prévio do texto e de sua estrutura. A descoberta por extração de 
passagens auxilia usuários a encontrar detalhes de informação, sem que este precise ler todo 
texto. Entretanto, ainda assim, é necessário que o usuário leia e interprete as partes do texto 
que forem recuperadas para extrair a informação desejada.  

A abordagem por Análise Linguística procura descobrir informações e regras analisando 
sentenças da linguagem a nível léxico, morfológico, sintático e semântico. Ambroio et al. 
(1997), por exemplo, descobrem generalizações escondidas, analisando padrões sintáticos 
(tags). Lascarides et al. (1992) e Hobbs (1979) relatam pesquisas sobre inferências de relações 
de coerência em textos (por exemplo, causa e efeito), também utilizando tags. Já Lascarides et 
al. (1992), Hwang et al. (1992), Kameyama et al. (1993) e Webber (1988) inferem relações de 
tempo analisando textos. Bowden et al. (1996) descobrem relações conceituais (definições, 
exemplos, partições e composição) através de tags no texto.  

A descoberta por Análise de Conteúdo é semelhante aos dois tipos anteriores, pois investiga 
linguisticamente os textos e apresenta ao usuário informações sobre o seu conteúdo. 
Entretanto, a diferença para a descoberta por análise lingüística é que, na análise de conteúdo, 
há maior esforço no tratamento semântico dos textos, passando em muito o limite léxico-
sintático. Em relação à extração de passagens, a diferença é que, aqui, o objetivo é encontrar o 
significado do texto pretendido pelo autor ao invés de partes ou informações específicas. Por 
exemplo, Saggion e Carvalho (1995) utilizam técnicas que analisam a estrutura de resumos ou 
sumários, identificando informações por palavras-chave, tais como hipóteses, conclusões, 
experimentos, etc. Em Wieve (1994), há estudos sobre descoberta de crenças e intenções em 
diálogos, por inferências sobre palavras-chave ("tags"). 

Já a descoberta por Associação entre Passagens busca encontrar automaticamente 
conhecimento e informações relacionadas no mesmo texto ou em textos diferentes. Esta 
abordagem combina a recuperação de informações por passagens com a recuperação 
contextual. Sua aplicação imediata está na definição automática de links nos sistemas de 
hipertexto. Entretanto, a vantagem deste tipo de descoberta é apresentar ao usuário partes de 
textos que tratam do mesmo assunto específico (detalhe de informação e não conteúdo geral). 

Swanson e Smalheiser (1997) demonstram o sucesso desta técnica. Eles conseguiram 
encontrar uma possível relação entre 2 textos de assuntos distintos. O texto 1 falava que “...o 
óleo de peixe é bom para a circulação...”. O texto 2 dizia que “... a síndrome de Raynaud está 
associada com a vaso-constrição ...”. A partir da leitura destes 2 textos, eles chegaram à 
uipótese de que “o óleo de peixe poderia ajudar no tratamento da síndrome de Raynaud”. 
Então partiram para experimentos práticos e os resultados comprovaram a hipótese.  

A descoberta por Listas de Conceitos-Chave utiliza técnicas semelhantes à geração de 
centróides de classes. A idéia é apresentar uma lista com os conceitos principais de um único 
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texto (geralmente, os conceitos são termos ou expressões extraídos por análises estatísticas). 
Moscarola (1998), por exemplo, sugere uma lista de termos próximos (antes e depois), os 
quais permitem a análise do conteúdo por quase-frases. Outros exemplos são a técnica de 
afinidades léxicas de Maarek (1992) e a técnica dos relacionamentos semânticos apresentada 
em Sparck-Jones (1997). 

A descoberta de Estruturas de Textos segue a premissa de Morris e Hirst (1991), segundo a 
qual, determinar a estrutura de um texto ajuda a entender seu significado. Um texto não é um 
conjunto aleatório de frases, mas deve haver uma unidade e também coesão, com as frases 
funcionando juntas para a função do todo. A coesão se consegue com referências, conjunções 
e relações semânticas.  

A abordagem de Descoberta Tradicional após Extração é a mais simples, pois utiliza técnicas 
já testadas e consagradas. Nesta abordagem, os dados são extraídos dos textos e formatados 
em bases de dados estruturadas, com o auxílio de técnicas de Extração de Informações (EI). 
Depois, são aplicadas técnicas e algoritmos de KDD (mineração de dados estruturados), para 
descobrir conhecimento útil para o usuário. 

A descoberta por Clusterização procura separar automaticamente elementos em classes que 
serão identificadas durante o processo (não há classes pré-definidas). A clusterização é 
diferente da classificação, pois a primeira visa criar as classes através da organização dos 
elementos, enquanto que a segunda procura alocar elementos em classes já pré-definidas 
(conforme Willet, 1988). A clusterização auxilia o processo de descoberta de conhecimento, 
facilitando a identificação de padrões (características comuns dos elementos) nas classes.  

Geralmente, a técnica de clusterização vem associada com alguma técnica de descrição de 
conceitos, para identificar os atributos de cada classe. Esta posterior identificação das classes 
através de suas características é chamada de "análise da classe" (cluster analysis), conforme 
Willet (1988), e gera uma nova abordagem de descoberta: a descoberta por Descrição de 
Classes de Textos. Dada uma classe de documentos textuais (já previamente agrupados) e 
uma categoria associada a esta classe (por exemplo, tema ou assunto dos textos), a descoberta 
por descrição procura encontrar as características principais desta classe, as quais possam 
identificá-la para os usuários e distingui-las das demais classes. Esta abordagem segue 
geralmente as técnicas para construção do centróide de classes. Ela é diferente da abordagem 
por listas de conceitos-chave, porque descobre características comuns em vários textos e não 
em um único texto. 

A abordagem de descoberta por Associação entre Textos procura relacionar descobertas 
presentes em vários textos diferentes. As descobertas estão presentes no conteúdo ou 
significado dos textos. Esta abordagem é diferente do que acontece na descoberta por 
associação entre passagens, cujo objetivo é somente relacionar partes de textos sobre o 
mesmo assunto. Na associação entre textos, a interpretação semântica é fundamental. 
Swanson (1997) comenta que o conhecimento novo pode emergir de inúmeros fragmentos 
individualmente não-importantes, sem relação no momento em que foram elaborados ou 
adquiridos. Por exemplo, McKeown e Radev (1995) discutem uma ferramenta que analisa 
diversos artigos sobre um mesmo evento e cria um resumo em linguagem natural. São 
extraídas informações de partes dos textos e analisadas para encontrar similaridades e 
diferenças de informações. Davies (1989) acredita que existe muita informação publicada e 
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conhecida, mas que algumas conclusões a partir destas informações só poderão ser 
descobertas recuperando estes documentos e notando as conexões lógicas entre eles.  

A descoberta por Associação entre Características procura relacionar tipos de informação 
(atributos) presentes em textos, aplicando a técnica de correlação ou associação tradicional em 
KDD diretamente sobre partes do texto. Uma das diferenças é que os valores para os atributos 
são partes do texto e não necessariamente dados extraídos por técnicas de extração de 
informações. Feldman e Dagan (1998), por exemplo, marcam documentos textuais com 
palavras-chave tomadas de um vocabulário controlado, organizado em estruturas hierárquicas 
de tópicos. Ferramentas de descoberta procuram encontrar padrões na coleção de documentos 
por análise de distribuições de palavras-chave. Feldman e Hirsh (1997) também discutem a 
descoberta de associações (padrões de co-ocorrência) entre termos que marcam textos.  

Seguindo a mesma linha da abordagem anterior, há a descoberta por Comparação de Modelos 
Mentais. Esta abordagem procura representar documentos textuais e o estado de 
conhecimento do usuário (modelo mental das informações) em um formalismo padrão, para 
após compará-los. Se for possível verificar o que há nos documentos que falta no estado 
mental do usuário, então um conhecimento novo foi descoberto. 

  

20 Sistemas de Web Mining (ou Web Usage Mining) 
Objetivo: encontrar padrões no comportamento de usuários da web. 
 
Os sistemas de Web Mining utilizam técnicas estatísticas sobre dados de usuários web ou 
sobre históricos de suas ações em sites específicos.  
O conhecimento descoberto desta forma pode auxiliar no projeto de sites ou para auxiliar no 
marketing.  
• Redesign de sites: 

– melhorar páginas muito visitadas mas que não levam a objetivos; 
– avaliação e experimentação de estratégias; 
– geração de atalhos para páginas mais vistas; 
– evitar “usuário perdido no site”. 

 
• Apoio ao marketing 

– comparação entre tipos de clientes ou usuários (compradores X só visitantes); 
– influenciar clientes até um objetivo; 
– análise de impacto de campanhas; 
– análise de perfil de clientes (de onde vem, o que olham, como analisam as 

informações); 
– onde a empresa perde clientes durante a visita no site.  

 
 
 
Os sistemas de Web Mining fazem uso de dados sobre as páginas web e também sobre os 
usuários (visitantes do site), conforme descrição a seguir.  
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Dados sobre Páginas Web 

Seguem os dados que os sistemas de Web Mining precisam ter sobre páginas web:  
• sobre conteúdo : significado de textos e imagens nas páginas; 
• sobre a estrutura intra-página: arranjo de tags (HTML, XML) dentro da página, como uma 
árvore; 
• sobre estrutura inter-páginas: hiperlinks que relacionam as páginas;  
• sobre uso: endereços IP, data da visita, tempo gasto nas visitas, requisições de URL’s, 
operações no browser (botões clicados como reload e back/forward, salvar, adicionar a 
bookmarks).   
  

Dados sobre Usuários da Web 

Seguem os dados que os sistemas de Web Mining manipulam sobre os usuários:  
 
• atributos demográficos do usuário: sexo, idade, localização; 
• navegação explícita: páginas requisitadas ou visitadas, links seguidos, escolhas de atributos 
pelo usuário ou parâmetros fornecidos como entrada, tempo gasto, palavras-chave usadas em 
buscas; 
• navegação implícita: itens escolhidos e o que está sendo visto pelo usuário;•histórico de 
relacionamento do usuário com o site: compras feitas, páginas visitadas, documentos ou 
elementos baixados por download, revisitas; 
• feedback do usuário (ratings): preferências, críticas, opiniões e comentários; 
• conteúdo visitado; 
• descartes do usuário: produtos colocados no cesto e tirados, páginas não carregadas 
totalmente. 
  

Como coletar dados 

Alguns dados (como os dos usuários) podem ser conseguidos através de pesquisas, 
questionários ou cadastros (coleta explícita).  
Pode-se também utilizar técnicas de enriquecimento, por exemplo, cruzando com bancos de 
dados fora da Internet.  
Alguns dados técnicos são coletados de forma implícita, por softwares específicos. Por 
exemplo, cookies e plug-ins podem ser usados para identificar usuários e coletar suas ações. 
Entretanto, a maneira mais usual é coletar dados no arquivo de log do servidor web. Cada 
requisição ou ação de um visitante num site fica registrada neste arquivo. Os registros 
possuem campos como: número IP da máquina do usuário que está visitando, data, hora, 
página ou arquivo ou imagem requisitada, tipo de protocolo, total de bytes carregados, 
sistema operacional do usuário, etc.  
 
O número IP, apesar de bastante usado para identificar usuários, pode gerar problemas quando 
há vários usuários usando a mesma máquina ou mesmo se uma pessoa utilizar máquinas 
diferentes (não saberemos que é a mesma pessoa e teremos perfis separados). Outro problema 
é com o uso de números IP internos (vários computadores identificados com o mesmo número 
IP externo).  
Por isto, o uso de login é melhor. Mesmo assim, há casos de pessoas usando o mesmo login e 
até mesmo comprando sob o mesmo cartão de crédito.  
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Métricas 

Algumas métricas utilizadas para analisar comportamento de usuários em sites Web: 
  
• hits: requisições feitas ao servidor;  
• page views: número de requisições da página (ou número de vezes que ela foi vista por 

diferentes usuários); 
• sessão (visita única): conjunto de ações ou requisições de um mesmo usuário num mesmo 

contexto (mesmo dia); 
• conversão de produto = quantidade vendida / número de vezes que o produto foi visto; 
• eficiência do contato: fração de usuários que gastaram pelo menos um certo tempo (limiar) 
no site; 
• eficiência de conversão: fração dos visitantes que compraram algo; 
• clickthrough rate: porcentagem de visitantes que clicaram num banner; 
• banner ad return on investment: lucros gerados por visitantes orientados pelo banner; 
• look-to-click rate: % de usuários que clicaram num banner ou produto em relação aos que 
apenas olharam (receberam a página ou informação); 
• click-to-basket rate: % de usuários que colocaram um produto no cesto de compras em 
relação aos que clicaram no produto; 
• basket-to-buy rate: % de usuários que compraram o produto em relação aos que colocaram 
o produto no cesto de compras (alguns usuários retiram os produtos do cesto depois);  
• look-to-buy rate: % de usuários que compraram um produto em relação aos que apenas 
olharam (receberam a página ou informação); 
• clickstream: sequência de páginas requisitadas numa sessão. 
  
 

Análise de Tempo 

O tempo é um dos indicadores mais importantes em sistemas de Web Mining.  
Primeiro, é necessário controlar as sessões e aí calcular o tempo de cada sessão. O início de 
uma sessão acontece quando uma máquina, identificada por um número IP, faz uma primeira 
requisição dentro de um site (de uma página deste site), num certo dia. O fim é tido como o 
momento da última requisição neste mesmo dia. Se houver um intervalo (normalmente 
considerado em 30 minutos) sem ação (requisição), é considerada uma nova sessão (a 
primeira requisição após este intervalo inicia uma nova sessão).  
A sessão é importante pois determina o contexto do usuário, permitindo entender seu objetivo 
(comprar, ver preço, cadastrar, etc.) e a sua estratégia para alcançar o objetivo (ações e 
requisições).  Quanto mais tempo o usuário passa no site, maior interesse tem.  
Também é útil avaliar quanto tempo um usuário passou vendo cada página. Este tempo é 
estimado pela diferença entre o horário (timestamping) da requisição da página e o horário da 
próxima requisição de página. É claro que pode haver enganos, pois um usuário pode abrir 
várias páginas ao mesmo tempo ou então ter outro foco que não a página aberta.  
Se houver identificação do usuário, pode-se extrair padrões como tempo médio de suas 
sessões, intervalo entre revisitas, dias e horários preferidos para entrar no site.  



O tempo de atenção do usuário às páginas também irá revelar as páginas de maior sucesso ou 
interesse. Por exemplo, se forem páginas de produtos, poderemos saber que produtos atraem 
mais a atenção dos usuários.   
A Figura 62 apresenta padrões estatísticos de usuários visitantes, cadastrados e compradores 
em sites nos EUA, segundo estudos de Ron Kohavi. As setas indicam a taxa de conversão; 
pode-se notar que, de cada 100 
comprando algo. Já a partir de usuários cadastrados, 33% destes acabam comprando. Por isto 
é que muitos sites sugerem que os usuários façam cadastro. Isto permite conhecer melhor o 
usuário e recomendar algo mais propício. 
Quanto ao tempo, pode-se notar que um usuário visitante olha em média 10 páginas e suas 
sessões duram 5 minutos em média. Isto significa ver uma página a cada 30 segundos. Para os 
sites, isto quer dizer que é preciso projetar uma pá
de 30 segundos, senão ele vai passar para outra página. 
Por outro lado, os usuários que compram passam em média 30 minutos no mesmo site e 
acessam bem mais páginas (média de 50). 
 
 

Figura 62: Comparação de usuários visitantes,
 
 

Estatísticas simples 

As análises básicas de Web Mining incluem aplicaç
exemplo, número de visitantes por dia da semana ou por hora ou turno, dada uma amostra 
(por exemplo, um mês de acessos). 
A Figura 63 mostra o exemplo de um resultado estatístico para um site que revende 
automóveis. Pode-se notar que os dias da semana de maior visitação (com maior número de 
usuários visitantes) são a 2a-feira e a 6a
ofertas no jornal no domingo e na 5a
avaliar o retorno de campanhas de marketing feitas fora da Web. 
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O tempo de atenção do usuário às páginas também irá revelar as páginas de maior sucesso ou 
interesse. Por exemplo, se forem páginas de produtos, poderemos saber que produtos atraem 

apresenta padrões estatísticos de usuários visitantes, cadastrados e compradores 
em sites nos EUA, segundo estudos de Ron Kohavi. As setas indicam a taxa de conversão; 

se notar que, de cada 100 usuários que entram no site sem identificação, 17 acabam 
comprando algo. Já a partir de usuários cadastrados, 33% destes acabam comprando. Por isto 
é que muitos sites sugerem que os usuários façam cadastro. Isto permite conhecer melhor o 

ar algo mais propício.  
se notar que um usuário visitante olha em média 10 páginas e suas 

sessões duram 5 minutos em média. Isto significa ver uma página a cada 30 segundos. Para os 
sites, isto quer dizer que é preciso projetar uma página para "conquistar" o usuário em menos 
de 30 segundos, senão ele vai passar para outra página.  
Por outro lado, os usuários que compram passam em média 30 minutos no mesmo site e 
acessam bem mais páginas (média de 50).  

: Comparação de usuários visitantes, cadastrados e compradores de um site
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interesse. Por exemplo, se forem páginas de produtos, poderemos saber que produtos atraem 

apresenta padrões estatísticos de usuários visitantes, cadastrados e compradores 
em sites nos EUA, segundo estudos de Ron Kohavi. As setas indicam a taxa de conversão; 

usuários que entram no site sem identificação, 17 acabam 
comprando algo. Já a partir de usuários cadastrados, 33% destes acabam comprando. Por isto 
é que muitos sites sugerem que os usuários façam cadastro. Isto permite conhecer melhor o 

se notar que um usuário visitante olha em média 10 páginas e suas 
sessões duram 5 minutos em média. Isto significa ver uma página a cada 30 segundos. Para os 

gina para "conquistar" o usuário em menos 

Por outro lado, os usuários que compram passam em média 30 minutos no mesmo site e 
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a o exemplo de um resultado estatístico para um site que revende 
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Figura 63: Estatísticas por dia da semana 
 
No mesmo sentido, a Figura 64 apresenta estatísticas de acessos a um site num mesmo dia. 
Pode-se notar que os horários de maior pico foram entre 3 e 5 horas da manhã, ou seja, na 
madrugada. Isto aconteceu neste dia porque a empresa fez um coquetel no dia anterior, 
apresentando um produto, e chamando as pessoas para uma ação interativa na Web. 
Aconteceu que várias pessoas saíram do coquetel e acessaram o site para ganhar os brindes.  
 
 
 

 
Figura 64: Estatísticas por hora 
 
O interessante é que podemos comparar número de visitantes com quantidade de ações. A 
Figura 65 mostra um gráfico relativo ao número de visitantes num site, num certo período de 
tempo. Já a Figura 66 apresenta o mesmo período do mesmo site, mas contabiliza o número 
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de hits, indicando a quantidade de ações dos usuários. Pode-se notar que entre a semana de 
10/4 e 17/4 houve um pico de usuários, mas estes fizeram poucas ações no site, enquanto que 
na semana entre 3/4 e 10/4 o número de usuários não foi tão elevado mas eles tiveram mais 
ações nas suas sessões.  
 

 
 
Figura 65: Visitantes por dia  
 
 

 
Figura 66: Hits por dia 
 
 
 
 
Como as ações de usuários ficam registradas em arquivos de log, nos servidores Web onde os 
sites ficam instalados, é possível ter diversos tipos de relatórios estatísticos. Por exemplo, 



96 
 

pode-se saber a origem dos visitantes, analisando o número IP de suas máquinas. Um número 
IP tem o formato como XXX.YYY.ZZZ.WWW, onde XXX indica o país onde a máquina 
está alocada.  
Também pode-se ter relatórios das páginas mais acessadas (mais vista). Isto é importante para 
saber o que está atraindo mais os usuários.  
O log também permite saber quais as páginas de entrada no site (1a página vista na sessão) e 
as páginas de saída (última página vista na sessão). Nem sempre a 1a página vista na sessão é 
a página principal do site, porque usuários podem chegar no site por indicação de mecanismos 
de busca ou por banners ou porque simplesmente gravaram os chamados atalhos.  
Também é possível fazer estatísticas dos erros mais comuns que acontecem no site (404, 503, 
etc.), além de relatórios sobre sistemas operacionais e tipos de navegadores mais usados pelos 
usuários.  
Outro relatório interessante é o relativo à última página vista pelo usuário antes de entrar no 
site. Isto permite saber que mecanismos de busca estão levando usuários para nosso site e 
também quais as palavras-chave mais usadas pelos usuários nos mecanismos de busca, 
quando "caem" no nosso site.  
 
 

Análise de clickstreams 

Clickstream é a sequência de clicks ou páginas vistas por um usuário numa sessão em um site. 
Esta sequência indica o caminho percorrido pelo usuário desde que entrou no site até sua 
saída (última página vista).  
A análise de clickstreams é importante para conhecer a estratégia dos usuários até seu 
objetivo, ou para saber se alguém estava perdido no site sem saber como chegar ao objetivo, 
ou para diferenciar as estratégias de usuários com perfis diferentes. Por exemplo, pode-se 
comparar os clickstreams mais comuns entre usuários que compram e comparar com o padrão 
de usuários que não compra. Talvez o projeto do site não esteja ajudando estes últimos a 
chegarem a seus objetivos. Ou a empresa pode descobrir que o diferencial está na página que 
apresenta o preço dos produtos.  
 

Análise de buscas internas ao site  

  
Kohavi, numa palestra no International Symposium on Knowledge Management (ISKMDM, 
Curitiba, 2000), apresentou um caso interessante de um site de esportes, onde 4 das 10 
palavras mais usadas para buscas não trazia resultado nenhum. O seja, os termos mais usados 
para buscas não estavam presentes em nenhuma página no site. Isto dificulta encontrar algo 
dentro do site ou mesmo chegar ao site via mecanismos de busca. Segundo Kohavi ainda, 
11% das buscas dentro dos sites falham.  
Outro caso foi de um site de comércio eletrônico onde, usando o termo "televisor" para fazer 
buscas na categoria de produtos chamada "televisores", não trazia nenhum aparelho de TV 
como resposta. Isto porque o site não estava usando sinônimos.  
Algumas ferramentas na Web ajudam a entender o que as pessoas estão procurando. O 
Google Trends mostra a quantidade de buscas com determinadas palavras-chave (fornecidas 
como entrada deste serviço). Os trend topics do Twitter também ajudam a entender os temas 
de maior interesse. Além disto, o mecanismo de busca do Google também sugere termos para 
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completar uma busca, baseado na sabedoria das massas. Isto ajuda a entender o que as pessoas 
estão procurando mais e como (que tipo de palavras estão usando).   
  
 
 

21 Sistemas de Personalização e Recomendação 
Objetivo: fazer ofertas personalizadas 
 
O objetivo dos sistemas de recomendação é auxiliar as pessoas na escolha entre alternativas. 
Hoje em dia, há tantas opções para tudo, que fica impossível analisar todas. Por isto, os 
sistemas de recomendação ajudam no processo social de indicar ou receber indicação. Os 
itens possíveis de indicação incluem livros, produtos, discos, restaurantes, lugares turísticos, 
meios de transporte, páginas web, serviços de empresas ou simplesmente informações. 
Tais sistemas complementam os sistemas de CRM, porque permitem gerar ofertas 
personalizadas, ou seja, uma oferta diferente para cada pessoa. Fica difícil pensar que alguém 
vai entrar num supermercado e terá um preço para algum produto. Mas os cartões de 
fidelidade ajudam a distinguir clientes e podem gerar descontos.  
Na Web, fica mais fácil identificar pessoas e assim gerar ofertas diferentes. Desta forma, é 
possível ter um site diferente para cada pessoa.  
 
Qual a diferença entre spam e recomendação (ofertas personalizadas) ? Se você receber um 
SMS às 3h da manhã avisando de promoção (venda de um produto) e: 
a) ficar irritado com a operadora: isto é spam; 
b) ficar contente e agradecer a operadora porque no dia seguinte irá comprar várias unidades: 
isto é recomendação.  
A recomendação é direcionado a cada indivíduo e não por grupos. É parte do chamado 
Marketing de Relacionamento ou Marketing 1-to-1 (Peppers & Rogers). Para isto, a empresa 
precisa saber muito sobre o cliente; é a forma que as empresas têm para diminuir a margem de 
erro. E ninguém vai deixar de fazer propaganda.  
O Google ganha dinheiro assim. Dependendo do que você está procurando na Internet, isto é, 
das palavras que você coloca no buscador, as propagandas serão diferentes. E elas serão 
contextualizadas também no seu Gmail. E eles possuem tecnologias para identificar o assunto 
em vídeos no Youtube, seja pelas palavras no título do vídeo, pelas tags marcadas por quem 
postou o vídeo ou, com mais tecnologia, pelas palavras que estão no áudio do vídeo. 
 
Para fazer recomendações, há técnicas baseadas no perfil do usuário, o qual é montado a partir 
da coleta explícita ou implícita de informações sobre os clientes e também pode fazer uso de 
inferências. O perfil deve ser montado a partir do histórico de relacionamento do cliente com 
a empresa. Algumas técnicas ainda fazem uso da sabedoria das massas ou de informações 
vindas de pessoas similares. Assim, a origem da recomendação pode ser um indivíduo, como 
por exemplo, especialistas, profissionais certificados, autoridades, usuários que utilizam 
bastante o serviço (heavy users), pessoas próximas ou semelhantes (com mesma função, de 
mesma área científica ou área demográfica, mesma experiência, características ou 
comportamentos semelhantes). Mas as recomendações também podem vir de grupos de 
pessoas, tais como comunidades ou simplesmente por maioria (ex: livros mais vendidos). 
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A recomendação pode utilizar outros meios também tais como extratos impressos de contas 
bancárias, propagandas em conteúdos de TV on demand ou de TV digital, malas diretas por 
correio tradicional e até mesmo o jornal impresso.  
 
A seguir, são discutidas as principais técnicas para recomendação.  
 

Top N 

Esta técnica simplesmente avalia os "mais mais" em cada setor. Por exemplo: livros mais 
lidos, produtos mais vendidos, aplicativos mais baixados, páginas mais apontadas (Google usa 
isto), artigos acadêmicos mais citados, músicas mais ouvidas, etc. Basta então fazer uma 
estatística simples olhando para um grupo de pessoas em geral, sem distinções. Para esta 
técnica, não é preciso conhecer a pessoa que irá receber a recomendação.  
 

Vendas Cruzadas - Cross Sell 

Este foi o primeiro tipo de recomendação usado na Web. É o velho caso de "quem comprou o 
produto X também comprou o produto Y". Normalmente, as pessoas tendem a seguir dicas da 
maioria das pessoas. É só olha um restaurante cheio e outro vazio; a maioria das pessoas vai 
escolher o restaurante mais cheio por acreditar que é melhor, já que a maioria está indo ali.  
Para gerar as recomendações, a técnica é observar os itens adquiridos numa mesma compra 
(no mesmo carrinho) e aí aplicar a probabilidade condicional (como visto na técnica de 
associação nos sistemas de Data Mining). 
 

Regras Determinísticas - Editor´s Choice 

Aqui um especialista no domínio deve gerar regras do tipo "Se condição Então ação". Por 
exemplo, ele pode determinar que seja oferecido um determinado produto a todos que 
estiverem olhando uma seção, numa loja física ou num site.   
O que vale aqui é a sensibilidade, intuição ou experiência do profissional que vai definir as 
regras.  
 

Baseada em Casos 

Esta técnica procura recomendar itens semelhantes ao que está sendo visto ou que foi 
adquirido por um cliente. Podem ser utilizadas funções de similaridade como discutido nos 
sistemas especialistas.  
 

Baseada em Conteúdo 

Esta técnica procura gerar um perfil para cada cliente e aí recomendar itens que se encaixam 
no perfil do cliente.  
Para isto, é necessário ter uma ontologia ou taxonomia, para classificar os itens e as pessoas.  
Por exemplo, se uma pessoa compra muitos livros de auto-ajuda, seu perfil irá conter este tipo 
de assunto como interesse e ela irá receber mais livros deste tipo como recomendação.  
Outra alternativa é apenas registrar no perfil do cliente os itens relacionados a este (que ele 
viu, comprou, perguntou sobre, etc.). E então a recomendação será de itens similares a estes 
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no perfil. Por exemplo, guardar os discos que uma pessoa gosta e recomendar outros discos 
do mesmo gênero ou do mesmo artista.  
 
O problema da técnica baseada em conteúdo é que as recomendações não são muito variadas. 
Se alguém só compra discos de jazz, esta pessoa só irá receber recomendação de discos deste 
gênero. A empresa não arriscar recomendar algo diferente para não cair em spam. Mas 
também não abre novas possibilidades para o cliente. Por isto, foi criada a técnica de filtragem 
colaborativa, descrita a seguir.  
 
 

Filtragem Colaborativa 

Esta técnica também mantém um perfil para cada cliente, mas não classifica o cliente, para 
evitar estereótipos. A ideia é avaliar a similaridade entre pessoas e fazer recomendações de 
forma cruzada. Por exemplo, se uma pessoa compra muitos discos de jazz, todos aqueles que 
compraram discos deste gênero serão considerados semelhantes àquele cliente. E assim, os 
produtos adquiridos por estes serão recomendados para aquele cliente, independente do 
gênero. A premissa é que pessoas semelhantes possuem gostos semelhantes. 
A similaridade entre pessoas pode ser avaliada de duas formas:  
a) pelas características das pessoas: podemos usar dados demográficos, hábitos, 
comportamentos, preferências ou até mesmo gerar a classificação de perfis;  
b) pelas características dos itens associados às pessoas: desta forma, se a pessoa A comprou 
os  produtos X e Y e a pessoa B comprou X, Y e Z, o sistema recomenda Z para A porque A e 
B são semelhantes pelos itens associados. A vantagem desta segunda alternativa é não 
precisar criar estereótipos ou usar classes para alocar pessoas.  
Esta técnica incrementa as recomendações à medida que passa a incorporar avaliações e 
feedback dos clientes (os chamados ratings). Por exemplo, na Figura 67, há um cliente à 
esquerda para o qual queremos gerar recomendações. Temos os itens que ele adquiriu e suas 
avaliações (positivas ou negativas, indicando se gostou ou não do item). Ao lado direito, há 3 
pessoas na base também com itens associados e suas críticas.  
Pode-se notar que o cliente alvo não é semelhante ao 1o cliente porque ambos compraram os 
itens A e B, mas seus gostos foram inversos. Isto significa que, se o 1o cliente gostou do item 
X, então o cliente alvo não irá gostar.  
Já o 3o cliente é semelhante ao cliente alvo, porque ambos compraram o item A e não 
gostaram. Desta forma, pode-se recomendar o item D do 3o cliente para o cliente alvo.  
Uma recomendação interessante para o cliente alvo é o item Y. Já que o cliente alvo e o 2o 
cliente compraram os itens A e C mas tiverem avaliações contrárias, pode-se supor que 
possuem gostos contrários. Assim, se o 2o cliente não gostou do item Y, é possível que o 
cliente alvo goste.  
 
 



Figura 67: Filtragem Colaborativa para recome
 
 
 

Cuidados e Desafios para Recomendação

 
Os sistemas de recomendação ainda são muito novos e precisam melhor ser avaliados. Por 
esta razão, elencamos alguns desafios ou cuidados a serem tomados na hora de implantar tais 
sistemas.  
 
• gerar recomendação somente 
Talvez não seja bom ficar recomendando itens sem que o usuário solicite, pois pode aborrecê
lo. Por outro lado, as empresas querem vender mais e precisam fazer propaganda. Neste caso, 
pode-se utilizar o marketing de permissão, que é aquele em que a pessoa pode optar por 
receber ou não ofertas (a pessoa deveria poder indicar o tipo de oferta que quer receber, 
quando e de que forma).  
  
• interromper ou não a pessoa ?
Alguns sistemas utilizam Assistentes Virtuais que ajudam pessoas no uso de certos softwares. 
Muitas vezes, estes assistentes interrompem o trabalho da pessoa para dar uma dica. Também 
deve-se dar a opção para o usuário escolher se quer ou não ser interrompido. 
 
• recomendar tudo o que é possível ou selecionar por limiar 
Se as recomendações forem muitas, podem gerar sobrecarga na pessoa, que é justamente o 
problema que os sistemas de recomendação querem solucionar. Assim, deve
número de ofertas. O Google por exemplo gera 
 
• dar explicações da origem recomendação ?
Os sistemas deveriam explicar como geraram as recomendações. Isto 
cliente para aceitar a oferta. Por exemplo, pode
compraram tal item ou que ele foi o mais comprado ou melhor avaliado. 
 
• recomendar somente o que é novo ?
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Se uma vídeo-locadora só recomendar os lançamentos, ela irá quebrar. É importante poder 
recomendar itens antigos, até mesmo porque itens vintage estão na moda.  
 
• relevância temporal 
Deve-se levar em conta a sazonabilidade, estações, regiões geográficas, clima, etc. para gerar 
recomendações. Além disto, não se pode recomendar fraldas para uma família por toda a vida. 
As recomendações devem ter um período de validade.  
 
• perfil dinâmico 
O perfil criado para cada cliente não deve ser estático. Ele precisa mudar com o tempo e 
acompanhar as mudanças de interesse do cliente. Estas mudanças podem ser notadas pelas 
ações do cliente, as quais indicam o tipo e o grau de interesse. Se alguém entra todo o dia num 
site e clica no mesmo produto, é porque ele tem muito interesse naquele produto. Se ele 
entrou só uma vez e clicou em vários produtos de uma seção, ele tem algum interesse naquela 
seção e não num produto específico.  
Uma das formas de gerar perfis dinâmicos é associar uma pontuação às classes de interesse do 
cliente. A cada ação, a pontuação é aumentada. Por exemplo, olhar um produto, aumenta a 
pontuação da classe no perfil deste cliente, pois demonstra o interesse do cliente neste tipo de 
produto. A Figura 68 apresenta um exemplo de perfil de cliente, com várias classes e 
pontuações diferentes (as barras horizontais).  
 
 
 
 

 
Figura 68: Perfil dinâmico para recomendações 
 
Neste exemplo, as classes são tipos de produtos. Mas podemos também utilizar como classes 
características dos produtos. Por exemplo, se um cliente só clica em eletrodomésticos com 
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voltagem de 220 volts e da cor branca, então este tipo de característica vai para seu perfil. Se 
for necessário recomendar um eletrodoméstico para este cliente, que seja branco e de 220 
volts. Outras classes possíveis incluem marcas, tamanho e detalhes técnicos (capacidade de 
memória, resolução, tipo de tecnologia, etc.). Também pode-se usar classes temporárias tais 
como produtos em promoção ou com frete grátis.  
Também é possível criar faixas de valores. Se um cliente só clica em TVs das mais baratas, na 
hora de apresentar uma geladeira para ele, pode-se selecionar as mais baratas.  
Como o perfil é dinâmico, pode-se também diminuir a pontuação referente ao interesse. Se 
uma pessoa não demonstra mais interesse numa classe, a pontuação deve diminuir com o 
tempo.  
 
• recomendar produtos já adquiridos ? 
Imagine que um cliente compre um produto e na semana seguinte receba a recomendação do 
mesmo produto mas com valor mais baixo. Certamente o cliente não ficará nada satisfeito. Da 
mesma foram, se alguém acabou de comprar uma geladeira, não tem por que ficar 
recomendando geladeiras para ele. Assim, o perfil do cliente deve acomodar estas mudanças. 
Isto pode se observado pelas ações do cliente (comprar um item) ou através de feedback 
explícito, por exemplo, o cliente dizendo “já comprei este produto”, "não tenho interesse" ou 
"não me recomende mais este produto ou produtos deste tipo".  
Quando um cliente compra um produto, dizemos que o produto "morreu" para o cliente por 
um tempo. Mas o produto pode ressuscitar. Por exemplo, pessoas trocam de geladeira a cada 
10 ou 15 anos. Então podemos voltar a recomendar geladeiras para quem comprou uma, 
depois deste tempo. Na maioria dos casos não se deve recomendar o mesmo produto, mas 
algum mais moderno, do mesmo tipo. E há casos, como os perfumes, que as pessoas 
costumam comprar o mesmo produto mais seguido (com intervalo de poucos meses). E se 
alguém comprou cerveja num dia ? Pode-se recomendar o mesmo produto no dia seguinte, 
que não haverá problema, pois a pessoa vai voltar e comprar mais.    
 
 
• necessidades ou gostos ad hoc 
Imagine que alguém comprou o disco de um artista para dar de presente a um amigo. Mas 
quem comprou não gosta deste tipo de música. Entretanto, a maioria dos sistemas de 
recomendação irá gravar este tipo de interesse no perfil da pessoa e irá gerar recomendações 
que vão desagradar o cliente. Alguns sistemas estão inovando permitindo que o cliente diga 
que está comprando o item para dar de presente (e assim não gerar registro no perfil).  
 
• como elaborar o perfil de clientes novos ?  
Se uma pessoa está entrando pela primeira vez num site, não temos ainda perfil dela e não 
podemos fazer recomendações baseadas no perfil (somente outros tipos de técnicas). Este é o 
problema conhecido como "cold start". Uma das formas é pedir para que o cliente faça 
algumas avaliações ou responde um questionário básico e rápido, para que seus interesses 
possam ser conhecidos. Ou então, espera-se observar algumas ações, e aí então criar um perfil 
inicial.  
 
• shilling e reputação 
Como o cliente pode saber se a recomendação é confiável ou se foi criada manualmente para 
“empurrar” itens (ex: produtos encalhados ou os mais caros). Muitas empresas usam a técnica 
de shilling, por exemplo, colocando pessoas famosas como usuários de um produto ou 
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serviço. Os sistemas de recomendação podem utilizar técnicas de reputação para que as 
próprias pessoas avaliem umas às outras, para gerar recomendações vindas de indivíduos ou 
grupos.  
 
• análise de redes sociais 
As redes sociais são uma febre e podem ajudar no conhecimento do interesse de pessoas. 
Podemos analisar o que as pessoas colocam como características em seus perfis nas redes 
sociais, o que elas postam (imagens, textos), o que dizem gostar ou não gostar, e também os 
"amigos". Alguns sistemas de recomendação observam o que gostam os amigos de uma 
pessoa X, para recomendar o mesmo para esta pessoa. O pressuposto é que amigos possuem 
gostos semelhantes.  
 
• mesmas recomendações para todos ? 
Se num engarrafamento, várias pessoas pedirem recomendação de caminhos alternativos, o 
mesmo sistema não pode indicar a mesma rota, pois irá engarrafar a via alternativa. Da 
mesma forma, se um sistema só recomenda o mesmo produto, este irá faltar, clientes ficarão 
insatisfeitos e outros produtos ficarão encalhados. As recomendações devem, portanto, ser 
balanceadas.  
 
• recomendação para grupos de pessoas 
Se estamos querendo recomendar atrações turísticas para um grupo de pessoas heterogêneas, 
devemos levar em conta os diferentes gostos. Se houver interesse comum, os itens que se 
encaixam neste tipo de interesse são a solução, mas se não houver nada em comum, como 
recomendar uma única opção ?  
 
• recomendações sensíveis ao contexto 
Atualmente, as recomendações devem levar em conta o contexto do usuário, incluindo onde 
ele está geograficamente, o que está fazendo, que tipo de tecnologia está usando, qual o 
horário no momento, qual o clima, etc. O contexto deve ser coletado automaticamente pelo 
sistema ou inferido. Tais questões serão discutidas nos sistemas pervasivos e ubíquos, 
descritos mais adiante. 
 
 
 

22 Sistemas de Groupware 
Objetivo: apoiar trabalho em grupo  
 
Pessoas não trabalham sozinhas. Não funciona mais a fórmula do cientista maluco 
trabalhando sozinho em seu laboratório. As pessoas precisam trocar informações. Numa 
empresa, ainda mais. Todos os setores horizontais e os 3 níveis verticais (estratégico, tático e 
operacional) precisam funcionar de forma integrada.  
Os sistemas de Groupware proveem ferramentas para auxiliar o trabalho em grupo de pessoas. 
Este tipo de trabalho pode ser feito de duas formas: cooperação, quando as pessoas possuem o 
mesmo objetivo (um grupo coeso) ou colaboração, quando grupos diferentes trocam 
informações, cada qual com seu objetivo.  
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As ferramentas disponíveis para Groupware são descritas no próximo tipo (Intranets) pois são 
as mesmas, só que já disponíveis na Web. Antigamente, tais ferramentas existiam nos 
ambientes empresariais mas sem o padrão Web, funcionando internamente nas redes 
corporativas.  
 
 

23 Sistemas de Intranet 
Objetivo: apoiar trabalho em grupo utilizando tecnologias web 
 
Uma Intranet é uma rede interna com padrões Web (servidor Web, páginas Web e 
navegadores sobre uma rede física e lógica de computadores).  
O objetivo das Intranets é permitir a divulgação de informações de forma rápida internamente 
à empresa e ser um meio para troca e compartilhamento de informações entre pessoas.  
 
As ferramentas possíveis são descritas a seguir. 
 
• murais eletrônicos 
Este tipo de ferramenta permite aos chefes divulgarem informações de forma rápida e 
amplamente dentro da empresa. Eles substituem as antigas CI (comunicações internas), que 
eram distribuídas em papel. Se a página de entrada dos navegadores for a da Intranet da 
empresa, todos os colaboradores verão as notícias e comunicados postados ali.  
Há também os murais para colaboração, tipo quadros brancos (ex.: mural.ly). 
 
 
• correio eletrônico (e-mail) 
A troca de e-mails é um recurso antigo, mas ainda é a ferramenta mais utilizada pelas 
empresas.  
 
• listas ou grupos de discussão 
Tal recurso permite que pessoas possam fazer inscrição em listas ou grupos criados por 
assunto, e cada mensagem enviada à lista ou grupo é replicada. As inscrições devem ser 
aprovadas e as postagens podem ser mediadas pelo criador da lista ou grupo. O Google 
Groups é um exemplo de ferramenta free disponível na Web.  
 
• fóruns  
Os fóruns funcionam como as listas ou grupos de discussão. Entretanto, o usuário deve ir até 
o fórum para ver as postagens. No caso anterior, as mensagens são enviadas por e-mail aos 
participantes da lista ou grupo. Há algumas ferramentas de fóruns que permitem ao usuário 
configurar a forma de envio e assim receber um e-mail a cada nova postagem ou um resumo 
diário ou semanal.  
 
• chat 
Os chats permitem a troca síncrona de mensagens. Os participantes precisam estar conectados 
ao mesmo tempo e na mesma sala. As salas podem ser mediadas, inclusive com seleção de 
participantes.  
 
• conferências à distância (conference call) 
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Esta ferramenta permite reuniões à distância, ou seja, com participantes fisicamente 
localizados em locais distantes ou remotos, mas participando de reuniões síncronas (ao 
mesmo tempo). Tais reuniões normalmente são feitas somente com áudio e sem imagens.  
 
• teleconferência  
Este tipo de ferramenta permite a troca de imagens e sons, facilita as reuniões à distância e 
síncronas, como no caso anterior, mas com a vantagem de as pessoas poderem ver umas às 
outras. Dizem que o contato face-to-face é importante em times globais, pois fortalece a 
confiança entre as pessoas, faz cair barreiras e gera troca de informações com mais 
honestidade.  
Alguns já chamam este tipo de contato de telepresença, pois simulam a participação de 
pessoas em ambientes remoto. O uso de telas grandes com boa resolução faz as pessoas 
esquecerem que os colaboradores estão distantes; é como se eles estivessem numa sala ao 
lado, conectados por uma janela de vidro.  
 
• mensagens instantâneas 
Softwares como Skype e o falecido MSN (messenger) facilitam a troca síncrona de 
informações. Inclusive podem funcionar para atendimento de clientes. Para haver a troca, as 
pessoas devem formar redes de contatos.  
 
• autoria colaborativa  
Este tipo de ferramenta permite que diferentes pessoas possam criar documentos (textos, 
diagramas, figuras, vídeos, apresentações, etc.). A participação pode ser feita de forma 
assíncrona, ou seja, sem a necessidade que as pessoas estejam conectadas ao mesmo tempo. 
Cada alteração no documento é registrada (dia, hora, o que foi alterado e por quem), 
facilitando o controle de revisões, identificando cada alteração (quem fez o que) e permitindo 
voltar atrás em caso de enganos.  
As ferramentas tipo Wikis se encaixam neste tipo. 
  
• Bibliotecas Virtuais 
As quais centralizam os documentos da empresa. Podem contar documentos de texto ou 
outros tipos de mídias. O Youtube com um canal particular pode ser utilizado como uma 
videoteca virtual. 
 
• criptografia e assinatura eletrônica  
Tais recursos permitem controlar quem pode acessar, visualizar ou mesmo alterar documentos 
num grupo de trabalho. Também permite identificar quem fez cada alteração.  
 
• formulários eletrônicos  
Estão substituindo os formulários em papel. Agora, requisições internas ou mesmo as vindas 
de clientes podem ser feitas pela Web, pela Intranet da empresa. Os formulários podem ser 
configurados para receber certos tipos de respostas (textos, escolhas múltiplas ou únicas, 
seleção de opções, etc.) e para redirecionar as requisições para certas pessoas por e-mail.  
 
• compartilhamento de dados (ftp) 
Tal recurso permite que as pessoas possam colocar documentos num mesmo repositório, por 
exemplo, nas nuvens, para que possam ser acessados de diferentes fontes (inclusive de fora da 
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rede interna da empresa) e por diferentes pessoas (com autorização). Serviços grátis como 
Dropbox, Google Drive e Microsoft Skydrive são exemplos deste tipo de ferramenta.  
Algumas ferramentas deste tipo ainda permitem o controle de versões, isto é, quando uma 
nova versão de um mesmo documento é adicionado, o software cria uma nova versão 
identificada por um novo número. O esquema de numeração permite ver versões anteriores e 
acompanhar o histórico de mudanças dos documentos.   
 
• ferramentas para apoio a discussões e decisões em grupo 
Há também ferramentas de software que permitem registrar discussões feitas em fóruns ou 
chats, como se fossem atas. Também há ferramentas para votação e realizações de enquetes e 
pesquisas (surveys), como por exemplo no Google Docs. 
 
• Comunidades Virtuais ou de Aprendizado 
Há sites como o Ning que permitem criar comunidades privativas, onde as pessoas podem 
compartilhar documentos e vídeos e podem criar fóruns para discussão. Este tipo de 
ferramenta acaba reunindo todo os outros tipos de ferramentas.  
 
Mais recentemente também se juntam a este rol de ferramentas os aplicativos para 
dispositivos móveis (em Android ou iOS). Eles rodam em tablets, celulares e smartphones 
mas são de uso exclusivo da empresa e seus colaboradores. Por isto, a empresa deve criar sua 
própria e particular application store (chamada de Enterprise App Store). 
 
As Intranets começaram como um suporte para divulgar e atualizar a lista de ramais internos 
da empresa e para localização de pessoas, eliminando assim papéis e agilizando a recuperação 
deste tipo de informação (e evitando perda de tempo com informações desatualizadas). 
Entretanto, hoje a Intranet é o principal meio de divulgação de informações internas, 
centralizando o que precisa ser centralizado mas também permitindo a cada setor autonomia 
para criar e divulgar suas próprias informações e serviços.  
 
 
Outras vantagens das Intranets incluem:  
• o custo inicial baixo: se a rede física já existir, o custo de instalar navegadores e um 

servidor web e criar páginas web zero. O problema está no custo posterior, como discutido 
a seguir; 

• facilidade de uso e aprendizagem: qualquer pessoa sabe utilizar um navegador Web e sabe 
navegar por páginas Web; os softwares antigos de Groupware eram difíceis de serem 
usados, necessitavam um forte treinamento e ainda por cima funcionavam em modo 
cliente-servidor, exigindo licenças para o servidor e para cada cliente instalado. 

 
Outra grande vantagem das Intranets é dar suporte às recomendações de qualidade para 
documentos. Em geral, os paradigmas de qualidade sugerem retirar de circulação documentos 
obsoletos e que todos colaboradores devem ter a mesma versão e a mais atualizada de cada 
documento. Quando isto é feito com documentos em papel, há um grande esforço para 
controlar se a última versão está fisicamente em cada setor e também para retirar os 
documentos antigos e substituí-los com os novos.  
Se a empresa utiliza uma Intranet, só há uma versão disponível para cada documento, e ela 
está na Intranet. Se for necessário atualizar a versão para uma mais recente, basta trocar a 
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única versão disponível no servidor Web. Assim, todos colaboradores estarão consultando a 
mesma versão e ela será a mais atual com certeza.  
 
Um problema que pode surgir é o seguinte: antes, as empresas viviam no paradigma 
"imprimir-distribuir", ou seja, imprimiam diversas cópias de documentos impressos e as 
distribuíam fisicamente entre os setores. Com a Intranet, o perigo agora é o paradigma 
"distribuir-imprimir": cada um imprime a sua versão a partir do documento que está 
centralizado na Intranet. Isto pode até aumentar os gastos com papéis e toner de impressora, 
se não houver controle de impressões. 
 
Apesar das várias vantagens, há alguns cuidados a serem tomados com o uso de Intranets. 
 
• custo de manutenção de conteúdos 
O custo inicial da Intranet é baixo. Porém, manter e atualizar os conteúdos faz aumentar este 
custo em termos de trabalho humano. Imagina que haja um mural com a "fala do dia do 
presidente da empresa". No início, o presidente se empolga e tem sempre algo a dizer. Depois 
de algum tempo, a criatividade pode diminuir ou o tempo do presidente ficar mais escasso, e 
as novas postagens acabam tendo intervalos maiores (já não são mais todo dia). Depois de 
algum tempo, talvez o presidente só consiga fazer uma postagem por mês. Isto desestimula a 
leitura. As pessoas vão entrar no mural e ver a mesma mensagem por dias. Depois de algum 
tempo, elas acreditam que não haverá mais atualizações e desistem de olhar o mural.  
 
• custo para organizar a Intranet 
A Web é caótica por natureza, ou seja, cada um pode fazer uma página e divulgá-la, e não há 
padrão de como devem ser as páginas Web. Isto significa que o volume de páginas na Intranet 
pode crescer absurdamente, sem controle de volume e de padrão. Cada setor vai querer fazer 
sua página. Cada colaborador vai querer criar seu próprio conteúdo. O problema disto é a 
sobrecarga de informações. Para encontrar algo na Intranet fica difícil e toma tempo. Aí, será 
necessário criar um comitê para organizar, padronizar, avaliar e autorizar postagens e páginas.  
 
• mudança de cultura  
A Web acelera a vida das pessoas. Isto também acontece dentro das organizações. A Web 
dissemina a cultura do imediatismo. Antes um cliente mandava uma carta com reclamação 
para uma empresa e esperava alguns dias pela resposta. Hoje, ele manda um e-mail e quer 
uma resposta no dia seguinte. Internamente é a mesma coisa. A gente manda um e-mail e se 
nosso colega não responder no mesmo dia, usamos o telefone. Algumas empresas tiveram que 
implantar uma regra para responder e-mails de clientes em 24 horas. Ou seja, dar um retorno, 
não necessariamente uma solução. Aí o que acontece são os vários e-mails como por exemplo 
"recebemos sua mensagem e estamos tratando do assunto". O que não ajuda e ainda pode 
provocar a ira do cliente. Então algumas empresas decidiram retirar o tal "fale conosco" de 
seus sites.  
 
• navegação fora do contexto 
Se a Intranet estiver conectada à Internet, os colaboradores podem passar boa parte do tempo 
navegando em páginas que não contribuem para seu trabalho. Ou mesmo, podem utilizar 
ferramentas de conversação para assuntos extraordinários. Calcula-se que hoje em dia seja 
grande o número de horas desperdiçadas, gerando baixa produtividade. Muitas empresas 
procuram criar regras ou mesmo bloquear o uso de certos serviços. Bloqueiam páginas ou 
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limitam páginas que podem ser acessadas, restringem horários para leitura de e-mails, 
bloqueiam chats e serviços de mensagens instantâneas. Isto pode ser ruim quando realmente 
certas páginas precisam ser acessadas ou quando se precisa utilizar alguns serviços 
bloqueados ou limitados. Outras empresas fazem controles de acessos e uso de serviços 
(número de horas, páginas acessadas, serviços utilizados), desestimulando o uso indevido. 
Mas isto exige mais pessoas só para controlar outras pessoas. Uma sugestão é tentar engajar 
as pessoas neste nova cultura, dando liberdade mas ao mesmo tempo gerando 
responsabilidades, e cobrando por resultados e objetivos cumpridos e não por hora trabalhada.  
 
• segurança se conectado à Internet ou acessos indevidos 
A Intranet da empresa pode conter informações estratégicas para a empresa, que não devem 
ser acessadas pelos concorrentes. A Intranet corre riscos de invasões por pessoas não 
autorizadas. Além disto, alguns sistemas internos podem ser acessados a partir da Intranet 
(como discutiremos nos Portais Corporativos) e a partir daí pode-se chegar ao banco de dados 
da empresa. Isto oferece também o perigo de danos aos dados. Sistemas de segurança 
incluindo autenticações, firewalls e antivírus são necessários.  
 
  

24 Sistemas de Extranet 
Objetivo: criar uma conexão via Web entre dois pontos distantes (filiais ou empresa-parceiro) 
 
Se uma empresa precisa conectar as redes internas de duas filiais, ela possui 3 opções básicas: 
a) contratar um link permanente entre as redes; 
b) contratar uma empresa de EDI (electronic data interchange) para fazer isto por ela; 
c) criar uma rede virtual privada (VPN) utilizando a Internet como meio. 
 
No primeiro caso, o custo pode ser alto se o tráfego entre as partes não for grande ou se não 
for utilizado com frequência. Já o segundo caso otimiza o uso mas exige a contratação de um 
terceiro, e aí o custo pode também ser alto. A vantagem é que a empresa terceira fará a 
compatibilidade entre as partes, se forem heterogêneas. 
A opção mais utilizada hoje em dia é a terceira. Esta solução é também chamada de Extranet. 
Funciona como uma Intranet, mas conecta partes distantes ou redes diferentes, usando a 
Internet como canal e de forma segura. O custo é bem mais baixo, pois só é necessário 
conectar as partes à Internet e depois o tráfego tem custo zero pela Internet.  
O cuidado é com a segurança, pois dados privados estarão trafegando por um canal público. 
Esquemas de criptografia asseguram esta privacidade. 
As Extranets também são muito úteis quando colaboradores utilizam seus próprios 
computadores pessoais ou dispositivos móveis para acessar a rede da empresa. A isto se 
chama consumerização ou mais BYOD (bring your own device). De novo, o controle da 
segurança no tráfego de dados deve ser reforçado. Mas neste caso, há a ainda o controle extra 
de softwares instalados no equipamento do colaborador, para evitar acessos indevidos 
proporcionados por malware.  
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25 Sistemas de Portais Corporativos 
Objetivo: integrar todos os sistemas da empresa (Intranet, ERP, CRM, E-business, etc) num 
mesmo ponto de acesso. Este ponto é a Web (todos os sistemas têm a mesma cara “web” e 
podem ser acessados através de um login único pelo mesmo endereço Web). 
 
Imagine um executivo em viagem precisando montar uma apresentação de última hora. E para 
isto precisa acessar documentos em seu computador desktop, na sua sala, extrair relatórios do 
sistema de ERP, acessar dados de clientes no CRM, recolher apresentações anteriores 
disponíveis na Intranet da empresa e ainda trocar mensagens ou conversar com alguns 
colaboradores. Normalmente, ele terá que saber o endereço ou número IP da máquina 
servidora de cada sistema e terá que acessar cada sistema com um login próprio de cada 
sistema. Certamente, a perda de tempo será grande, mas o pior a acontecer seria se ele 
esquece alguns dados de acesso. 
A solução então é criar um único meio de acesso a todos os sistemas da empresa, chamado de 
Portal Corporativo. O endereço será único (www.empresa.com.br) e a após entrar neste Portal 
Corporativo usando uma única senha, poderá acessar todos os sistemas a partir desta página 
de entrada.  
O Portal Corporativo deve ter permissões de acesso distintas para setores diferentes e níveis 
hierárquicos distintos e ainda pode ter seções exclusivas para fornecedores e clientes.  
 
 

26 Sistemas de E-business 
Objetivo: fazer ou divulgar negócios na Web. 
 
Toda empresa precisa estar presente na Internet. O primeiro passo é criar um site institucional 
(brochureware). Depois, vem o catálogo de produtos e/ou serviços. O passo seguinte então é 
poder vender pela Internet (tipo específico de sistema, chamado de Comércio Eletrônico e que 
será discutido a seguir).  
 
Sistemas de E-business podem ainda suportar serviços via Internet, tais como consultoria, 
suporte a uso, atendimento a reclamações de clientes, etc.  
 
Ainda podemos classificar aqui os sistemas conhecidos como e-procurement e market place. 
E-procurement ajuda empresas a encontrarem fornecedores, a divulgarem suas demandas e 
finalizarem a compra de materiais e serviços de fornecedores. Em geral, tal tipo de sistema 
consiste num site (ou uma página no Portal Corporativo da empresa) onde a empresa coloca o 
que precisa, podendo definir datas limites para receber as ofertas de fornecedores e até mesmo 
definir o valor que está disposta a pagar. Os fornecedores podem cadastrar-se neste site e 
depois cadastrar suas ofertas. Eles serão avisados quando novas demandas foram incluídas no 
site pela empresa que procura fornecimento. O interessante é que uma empresa coloca suas 
demandas e várias (outras) podem fazer ofertas.  
Já os market places são sites que reúnem várias empresas que demandam produtos ou 
serviços e permite que várias empresas façam ofertas. Portanto, difere do e-procurement 
porque aqui a relação é N:N). Em geral, os market places são feitos por domínio, área ou 
ramo. Por exemplo, há market places para supermercados e seus fornecedores, para empresas 
que possuam escritórios e empresas fornecedoras de materiais para escritórios, 
empreendedoras da construção civil e fornecedores de materiais de construção.  
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A combinação entre demandas e ofertas pode funcionar como leilões, descritos a seguir.  
 

27 Sistemas de Comércio Eletrônico  
Objetivo: suporte a compra e venda pela Internet. 
 
Este tipo de sistema é um caso especial de sistema de E-business, especificamente quando há 
comércio (venda de produtos ou serviços). 
Os tipos de comércio eletrônico são: 
• B2B (business-to-business): quando acontece entre empresas; 
• B2C (business-to-consumer): quando uma empresa vende para pessoas físicas; 
• B2G (business-to-government): quando empresas vendem para o Governo; 
• C2C (consumer-to-consumer): quando pessoas físicas vendem umas para as outras (como 

no site Mercado Livre). 
• Mobile Commerce (m-commerce): quando a compra é feita usando dispositivos móveis, 

como tablets, celulares ou smartphones; 
• m-payment: quando o pagamento é feito via dispositivos móveis, sem necessidade de 

entrega de produtos físicos; em geral, são utilizados para pagamento de serviços; os 
sistemas de m-payment são criados pelos vendedores em associação com instituições 
financeiras; 

• Social Commerce: este tipo de comércio refere-se a vendas feitas dentro de redes sociais. 
O Facebook já está incorporando este tipo de comércio no seu sistema nos EUA; nas redes 
sociais, os usuários recebem ofertas e, se desejarem, já podem diretamente adquirir itens 
dentro do site ou aplicativo da rede social, sem sair da rede (site ou aplicativo); por esta 
razão também o Facebook lançou um celular cujo sistema principal é seu aplicativo; o 
dono do aparelho pode até fazer ligações e utilizar outros serviços, mas a tela principal (de 
entrada e pano de fundo) é o site do Facebook.  

 
Um caso especial de Comércio Eletrônico são os leilões. Nele, empresas ou pessoas físicas 
colocam produtos ou serviços para venda. Interessados (pessoas ou empresas) dão lances. O 
melhor lance vence. Em geral, é determinado um tempo para o leilão se encerrar ou então a 
cada novo lance, o contador é zerado e segue a disputa até que não haja novo lance dentro de 
um limite de tempo pré-determinado.  
Os leilões incluem os oficiais do Governo pela Internet, os chamados pregões eletrônicos. 
Há softwares que permitem a quem está vendendo gerenciar as ofertas. Por exemplo, pode-se 
definir o valor de entrada (venda inicial) e depois limites e regras para subir ou diminuir este 
valor. Se muitas ofertas forem recebidas, o software pode automaticamente aumentar o valor. 
Se não houver lances, o valor de venda será reduzido automaticamente.  
 

Cuidados com Comércio Eletrônico (CE) 

 
O meio eletrônico só aceita Contratos Consensuais. Contratos solenes não são permitidos (ex: 
compra e venda de bem imóvel). O contrato feito pela Internet é como contrato entre 
presentes mas é considerado um contrato de adesão (segundo Código de Defesa do 
Consumidor): contém cláusulas estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, sem que o 
consumidor possa discutir ou modificar. O Contrato eletrônico pode ser: 
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a) Indireto: Internet é meio de promoção e oferta, mas entrega é por meio físico; funciona 
como na venda por catálogo ou correio; 
b) Direto: entrega por meio eletrônico (ex: baixar software). 
 
A assinatura no contrato eletrônico fica dispensada se houver: 

a) Método eficaz de identificar as partes; 
b) Método confiável. 

 
Os métodos possíveis para identificação das partes são: 

a) Código secreto; 
b) Criptografia; 
c) Biometria; 
d) Senhas e assinatura digital; 
e) Certificação e autenticação; 
f) Esteganografia (com marca d´água). 

 
 
Deve haver uma proposta e uma aceitação. A simples publicidade ou oferta ao público é 
considerada uma proposta de contrato, não sendo necessário então fazer proposta formal para 
o cliente. A oferta deve conter: 

a) Informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa; 
b) Características, qualidades, prazos de validade e origem, riscos à saúde ou segurança 

do consumidor. 
 
Considera-se formado o contrato, quando a aceitação é enviada (deve acontecer no prazo 
marcado). Os contratos CLICKWRAP consideram aceitação apenas pelo click do mouse. Ao 
receber a aceitação do cliente, a empresa deve comunicar o recebimento. Se houver atraso 
(ex: chegar fora do prazo), deve-se comunicar imediatamente ao aceitante.  
 
O site de CE deve estabelecer um procedimento para provar que o produto foi entregue. 
Deve-se entregar no prazo anunciado no site. Se isto não ocorrer, há 3 alternativas: 

a) entrega de produto equivalente; 
b) desfazer transação (devolução de valores com correção); 
c) indenização por perdas e danos. 

 
Os contratos relativos ao CE devem ser armazenados em meio eletrônico para verificação 
futura. Quando houver dúvidas na interpretação de alguma cláusula no contrato, será tomada a 
interpretação mais favorável ao aderente (cliente). 
 
O CE é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. E por tal, pode haver desistência do 
cliente em 7 dias, a partir da assinatura ou do recebimento da mercadoria. O site de CE deve 
estabelecer um DISCLAIMER, contendo isenção de responsabilidades do fornecedor. E 
também fica obrigado a estabelecer um setor para atendimento aos clientes (SAC). 
 
 

28 Sistemas de Informações Pervasivos e Ubíquos 
Objetivo: disponibilizar acesso a informações em qualquer hora e lugar, de modo invisível.  
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A pervasividade é a característica de a tecnologia estar presente em todo lugar, sem ser 
notada. Ela é invisível no sentido de que o usuário não precisa se dar conta que a tecnologia 
existe ou que está usando tecnologias. Ela pode estar embutida nos mais diversos dispositivos 
incluindo o celular, a própria roupa, qualquer acessório como o relógio ou óculos e até mesmo 
o nosso corpo.  
Já a ubiquidade (computação ubíqua) tem a ver com a possibilidade de termos acesso às 
informações, independente da nossa localização (anytime anywhere). 
A Figura 69 apresenta um exemplo de uso de sistemas deste tipo para a área médica ou 
hospitalar. Na figura podemos ver uma pessoa (pode ser um médico) num estádio recebendo 
no seu celular informações coletadas por sensores localizados junto a pacientes num hospital. 
Ou então, um médico num trem, usando seu tablet para acessar imagens de exames de 
pacientes. Estes dados podem estar armazenados nas nuvens e não no próprio prédio do 
hospital. Do outro lado, uma TV recebe vídeos através de sinais wireless. O celular do 
primeiro médico se comunica com o tablet do segundo e trocam informações via bluetooth. 
Abaixo, uma cena já mais antiga, um administrador do hospital acessando relatórios a partir 
de um computador na sua casa ou escritório.  
  
 

 
Figura 69: Esquema exemplo de sistemas pervasivos e ubíquos 
 
A seguir, são discutidas algumas características dos sistemas pervasivos e ubíquos.  
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• heterogeneidade 
Este tipo de sistema deve integrar dispositivos de todas as naturezas, sistemas operacionais 
dos mais variados tipos e tecnologias antigas e também as mais modernas.  
 
• mobilidade  
Esta é a característica principal. Hoje em dia as pessoas usam dispositivos móveis para tudo, 
em todo lugar e a qualquer hora. Com os diferentes tipos de conexões wireless (wifi, 3G/4G, 
bluetooth), tais dispositivos estão conectados 24/7 (24 horas por dia, 7 dias da semana). 
 
• redes P2P (pier-to-pier) 
Em contraposição às redes cliente-servidor, as redes P2P permitem que um mesmo 
dispositivo possa pedir uma informação (ser cliente) e em outro momento fornecer 
informações (ser servidor).  No exemplo da figura, o tablet do médico no trem é cliente ao 
solicitar exames armazenados no hospital, mas também pode repassar tais dados ao celular do 
médico no estádio. Este última não precisa acessar o servidor do hospital ou talvez até não 
tenho conexão para isto; então por que não se pode pegar a informação do local mais fácil ? 
 
• Near Field Communication 
Tecnologias deste tipo (como bluetooth, por exemplo), permitem a troca de dados entre 
dispositivos que estejam próximos. Basta ligar a função, e um dispositivo pode encontrar 
outros. Após o pareamento entre eles, com uso de senhas para permissões, a troca de dados 
pode ser feito em ambos os sentidos.  
 
• disponibilidade de informações 
Os Administradores de Bancos de Dados (DBAs) devem preocupar-se com a tolerância a 
falhas. Os dados devem estar disponíveis 24/7 para qualquer tipo de dispositivo ou sistema 
operacional.  
 
• troca de informações não padronizadas 
Neste sentido, os dados podem estar armazenados em formatos e modelos diferentes, devido à 
heterogeneidade dos hardwares e softwares sendo utilizados. A troca de informações pode ser 
feita por arquivos XML, que são arquivos texto mas com marcas de significado. Estas marcas 
são evoluções das marcas HTML, que eram somente para definir a forma de apresentação das 
informações. As marcas XML definem do que se tratam os dados, para que possam ser 
entendidos pelos sistemas automáticos. Assim, se quisermos passar o nome de um paciente 
usaremos uma marca tipo <nome_do_paciente> José da Silva </nome_do_paciente>. Os 
dados também podem ser cambiados via Web Services. A troca aqui neste caso é mais 
complexa. Um Web Service, como o nome diz, permite que um sistema acesse serviços de 
outro sistema. Por exemplo, as APIs do Google Maps, para que outros sistemas podem 
recuperar mapas do Google, são exemplos de Web Services. Neste caso, há parâmetros de 
entrada e informações na forma de resultados. É portanto necessário conhecer tais parâmetros, 
além do endereço do Web Service.  
 
• consciência de contexto  
Este tipo de característica permite que os sistemas possam entender o contexto do usuário. Por 
contexto, entende-se: o tipo de dispositivo (hardware e software) do usuário, a configuração 
da conexão (tamanho da banda, tipo), o local (geográfico e semântico) em que se encontra o 
usuário, o horário local, as condições climáticas, etc. Por exemplo, o sistema descrito na 
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Figura 69 pode reconhecer o tipo de celular utilizado pelo primeiro médico (incluindo 
hardware e software), identificar que ele está num estádio de futebol e que naquele momento 
já um jogo em andamento, reconhecer que há outros dispositivos próximos e os tipos de 
conexões disponíveis.  
 
• adaptação 
A característica de adaptação complementa a característica anterior. É importante reconhecer 
o contexto do usuário para fornecer a informação na medida certa. Assim, as imagens devem 
ser apresentadas no dispositivo destino conforme o tamanho de tela, resolução e número de 
cores. Se o ambiente local é barulhento (identificado por inferência ou por sensores), as 
mensagens importantes e os alertas para o usuário devem ser comunicadas de uma forma que 
ele ouça. Por outro lado, se ele estiver numa Igreja, talvez a forma de comunicação deva ser 
outra. Se um usuário pede para ser informado a cada início de dia, das principais notícias 
locais, o sistema deve reconhecer a posição geográfica e o fuso horário onde a pessoa está, e 
também coletar as notícias dos sites de empresas jornalísticas deste local. E ainda deve saber 
se o usuário sabe ler na língua local, caso contrário deve traduzir as notícias. A adaptação 
ainda pode reconhecer o estado físico e emocional do usuário, incluindo temperatura, 
batimentos cardíacos, etc. 
 
• sensores para coleta automática de dados 
Hoje em dia a tecnologia evoluiu para que possamos ter diferentes tipos de sensores para 
coleta de dados de forma automática (sem intervenção humana). Há sensores de 
luminosidade, umidade, movimento e presença (se houve movimento num local ou se alguém 
está ali presente), GPS, sensor de nível, bússola, etc.  
 
• agentes inteligentes 
Quando um usuário solicita uma informação, ele não deve ter que dizer onde está a 
informação. É responsabilidade do sistema pervasivo e ubíquo localizar a informação e fazê-
la chegar onde está o solicitante e no seu dispositivo. Para isto, deve haver softwares 
inteligentes que tenham capacidade para entender o que a pessoa quer e depois poder localizar 
tal informação na rede de dispositivos conectados.  
 
• comunidades de agentes (sistemas multiagente) 
Estes agentes inteligentes podem trocar informações sem que as pessoas precisem intervir ou 
mesmo ficar sabendo. Eles trocam informações para localizar respostas a questionamentos 
dos usuários que eles representam. Podem até mesmo repassar as solicitações para outros 
agentes, formando uma rede inteligente. Em casos mais evoluídos, podem até mesmo 
negociar entre si, dados parâmetros fornecidos pelos usuários. Deste forma, num futuro breve, 
quando uma pessoa quiser comprar algo, simplesmente deverá informar seu agente 
inteligente. Este irá comunicar-se com outros agentes à procura de alguém que tenha 
informado seu agente que deseja vender algo. Com algumas regras básicas, os agentes podem 
negociar preços e fechar a venda, sem intervenção humana. Para isto, serão necessários 
protocolos de cooperação e troca, e recursos inteligentes para negociação. 
 
• conteúdos nas nuvens (cloud computing) 
O armazenamento de dados nas nuvens libera empresas de terem que ter uma grande 
infraestrutura para armazenamento; basta computadores ou dispositivos móveis conectados à 
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Internet. A questão de desempenho e segurança fica a cargo do fornecedor do serviço. E 
poderemos acessar os dados de qualquer lugar no planeta.  
 
• Internet das coisas (Internet of Things)  
Fabricantes já estão incorporando tecnologias para que cada máquina tenha um número IP que 
a identifique e recursos para conexões na Internet. Desta forma, um eletrodoméstico qualquer 
poderá ser acessado via Internet e reprogramado. Itens como TVs, geladeiras, ar-
condicionados, rádios de automóveis, relógios, câmeras serão todos dotados destas 
características. E estarão também se conectando de forma inteligente, através de agentes 
inteligentes. Esta é a chamada Internet das Coisas.  
 
 

29 Sistemas de Business Intelligence 
Objetivo: encontrar melhores práticas (best practices) e problemas (causas ou más práticas) 
através da análise profunda de dados.  
 
 O melhor exemplo para explicar o que é Business Intelligence (BI) é o caso da GM e o 
sorvete de baunilha. Conta a lenda que um consumidor comprou um carro da GM e depois 
mandou uma carta se queixando. A queixa era a seguinte: quando ele ia na sorveteira e pegava 
o sorvete de baunilha, ele voltava para o carro e este demorava a dar partida; se ele pegasse 
qualquer outro sabor de sorvete, ele voltava para o carro e este "pegava" de primeira.  
 Conta ainda a lenda que isto virou piada na GM, uma vez que ninguém imaginava o 
que o sabor de um sorvete teria a ver com o problema no carro. Acredita-se que um 
engenheiro foi investigar o caso. Apresentou-se ao cliente e juntos foram testar a teoria que o 
cliente alegava. Foram até a sorveteria e compraram o sorvete de baunilha. Voltaram para o 
carro e realmente o carro não deu partida na primeira tentativa nem nas seguintes. Esperaram 
um pouco, e tentaram de novo. Aí sim o carro ligou. Voltaram para a casa e depois de 
comerem o sorvete fizeram o mesmo teste só que pegando um sorvete de sabor diferente. 
Quando voltaram para o carro, a surpresa: o carro "pegou" de primeira. Bom, mas poderia ser 
acaso ou coincidência. Então testaram diversas vezes, usando métodos estatísticos e o 
resultado ... sempre o mesmo.  
 O engenheiro sabia que o sabor do sorvete não poderia influenciar o problema, mas 
certamente ali havia algum fator que estaria associado ao problema. E este fator tinha a ver 
com o sabor. Então ele descobriu que o sorvete de baunilha ficava na entrada da sorveteria, 
enquanto que os demais ficavam nos fundos. Ao entrar e comprar o sorvete de baunilha, o 
dono do carro demorava menos que se pegasse outro sabor. Havia uma peça no carro que 
precisava resfriar para o carro poder ligar. Menos tempo na sorveteria, menos tempo para a 
peça resfriar e o carro não ligava. Desta forma, o engenheiro descobriu a causa para o 
problema.  
 Eu sempre cito isto como um exemplo de BI, mesmo tendo sido feito manualmente, 
isto é, sem ajuda de bancos de dados e software (tecnologias da informação). Mas este caso 
ilustra bem o objetivo de um processo de BI e como ele pode ser feito, não só para leigos mas 
também para analistas de BI experientes.  
 Em resumo, o processo de BI tem por objetivo encontrar causas ou explicações para 
eventos ou resultados. E estes resultados podem ser bons ou ruins, ou seja, o BI deve procurar 
causas dos problemas e as melhores práticas do sucesso. Não basta saber qual o problema 
mais comum em máquinas de uma indústria; a empresa precisa saber o porquê disto, para 
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poder atacar as causas e diminuir os prejuízos. Não basta saber qual o melhor vendedor, a 
empresa precisa saber por que ele é o melhor, para que as tais boas práticas deste vendedor 
possam ser replicadas para todos os outros vendedores. Não basta saber qual o produto mais 
vendido e em que época sai mais, queremos saber o porquê, para repetir as melhores práticas 
em outros produtos ou aumentar as vendas em épocas de baixa.  
 

Big Data - BI é preciso  

 
Estamos vivendo numa era de grandes volumes de informações. O volume de informações é 
medido em exabytes. A escala é assim: bit, byte, kylobyte, megaybte, gigabyte, terabyte, 
petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte. 
Chamam isto de Big Data, mas anos atrás Korth e Silberschatz já falavam sobre isto e 
chamavam esta nova revolução de "explosão de informações". Sim eles comparavam estes 
novos acontecimentos a revoluções como a invenção da imprensa por Gutenberg (distribuição 
de informações a todo canto do mundo) e invenção do telefone por Graham Bell (informação 
distribuída imediatamente, em tempo real).  
O volume aumenta a cada ano pelas seguintes razões: 
• o armazenamento de dados hoje é barato (discos rígidos e DVDs) ou mesmo de graça 

(serviços de hospedagem free na Web); 
• as pessoas estão mais familiarizadas com a tecnologia e consequentemente geram e 

armazenam mais informações (crianças de 2 anos já sabem usar celulares e computadores 
e a 3a idade está menos tecnofóbica); 

• a tendência atual de "não jogar nada fora", que começou com o Gmail dizendo que 
ninguém precisava "deletar' seus e-mails; 

•  mais possibilidades de serviços para publicar e difundir informações (blogs, twitter, e-
mail, redes globais, conexões sem fio, etc.). 

 
A Revista Veja, edição de maio de 2013 (ed.2321, n.20, ano 46) tratou deste assunto na sua 
reportagem de capa. Eles falam que o Big Data se deve a 3 Vs: volume, velocidade e 
variedade. Além do grande volume de dados gerados, coletados, armazenados, etc, a 
velocidade de transmissão (banda larga por cabo ou 3G ou wifi etc.) e a diversidade de tipos 
de informações (planilhas, textos, imagens, sons) ajudam a sobrecarregar o ser humano e as 
organizações.  
 
Empresas não podem mais viver sem BI. De nada adianta armazenar grandes quantidades de 
dados e não saber utilizá-los ou não poder tirar vantagens deles. Em geral, estes dados são  
úteis para as tarefas do dia a dia (nível operacional). Agora eles precisam servir aos níveis 
tático e estratégico, apoiando decisões.  
 
 

BI X Sistemas Gerenciais 

 
 Hoje em dia, BI é confundido com as aplicações que geram relatórios,  chamadas há 
muito tempo de Sistemas de Informações Gerenciais - SIGs (em inglês, Management 
Information Systems - MIS). SIGs e EIS (Executive Information Systems) geram relatórios, 
geralmente gráficos, sintetizando informações ou permitindo compará-las. Eles geram 



informações novas, que não estavam explícitas na base de dados, ou permitem visualizar as 
informações de tal forma que o usuário do sistema descubra rápida
Como exemplos, temos relatórios que apontam os produtos mais vendidos ou mais lucrativos, 
melhores vendedores ou lojas com melhores resultados, época em que cada produto sai mais 
ou menos (vendas ao longo do tempo) e etc. 
 Tais sistemas são há muito tempo importantes para as empresas. Entretanto, o BI deve 
ir mais fundo que os SIGs, seu papel é mais nobre. O processo de BI deve ajudar as pessoas a 
descobrirem as causas para tais acontecimentos ou descobertas. Assim, o SIG aponta qu
produto mais vendido, mas o BI deve procurar descobrir porque este produto é mais vendido 
que os outros ou porque os outros não vendem tão bem. O SIG aponta a época em que um 
produto vende mais, já o BI busca saber por que o produto vende mais nesta é
nas outras.  
 Em resumo, SIGs ajudam a entender o que está acontecendo (ex.: totais de venda no 
mês anterior, qual a taxa de crescimento de nossas vendas); BI procura por causas ou 
explicações (ex.: por que as vendas estão caindo).
 BI e SIG muitas vezes se confundem porque os sistemas de BI também apresentam 
relatórios, geralmente gráficos. Pode
tipos de sistemas, menos evoluídos. Por isto, um sistema completo de BI terá funcionalidades 
de sistemas SIG, Data Mining, geográficos (mapas) e poderá extrair dados de outros sistemas 
tais como ERP, CRM, Database marketing, Data warehouse, etc. A 
imagens dos chamados "dashboards", que são painéis que apresentam os relatórios em vários 
formatos. A área de visualização de informações evoluiu muito e hoje temos diferentes tipos 
de gráficos para auxiliar administradores. 
  
 

Figura 
 
 

Ferramentas para BI - Análise OLAP

 
 BI é um processo. Existem técnicas, tecnologias e software para BI, mas BI é um 
processo que envolve métodos, técnicas, tecnologias, pessoas, informações, fontes de 
informações, métricas, ferramentas, etc. 
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informações novas, que não estavam explícitas na base de dados, ou permitem visualizar as 
informações de tal forma que o usuário do sistema descubra rápida e facilmente algo novo. 
Como exemplos, temos relatórios que apontam os produtos mais vendidos ou mais lucrativos, 
melhores vendedores ou lojas com melhores resultados, época em que cada produto sai mais 
ou menos (vendas ao longo do tempo) e etc.  

stemas são há muito tempo importantes para as empresas. Entretanto, o BI deve 
ir mais fundo que os SIGs, seu papel é mais nobre. O processo de BI deve ajudar as pessoas a 
descobrirem as causas para tais acontecimentos ou descobertas. Assim, o SIG aponta qu
produto mais vendido, mas o BI deve procurar descobrir porque este produto é mais vendido 
que os outros ou porque os outros não vendem tão bem. O SIG aponta a época em que um 
produto vende mais, já o BI busca saber por que o produto vende mais nesta é

Em resumo, SIGs ajudam a entender o que está acontecendo (ex.: totais de venda no 
mês anterior, qual a taxa de crescimento de nossas vendas); BI procura por causas ou 
explicações (ex.: por que as vendas estão caindo). 

uitas vezes se confundem porque os sistemas de BI também apresentam 
relatórios, geralmente gráficos. Pode-se dizer que sistemas de BI fazem uso de diversos outros 
tipos de sistemas, menos evoluídos. Por isto, um sistema completo de BI terá funcionalidades 
de sistemas SIG, Data Mining, geográficos (mapas) e poderá extrair dados de outros sistemas 
tais como ERP, CRM, Database marketing, Data warehouse, etc. A Figura 
imagens dos chamados "dashboards", que são painéis que apresentam os relatórios em vários 
formatos. A área de visualização de informações evoluiu muito e hoje temos diferentes tipos 
de gráficos para auxiliar administradores.  

Figura 70: Exemplos de dashboards 

Análise OLAP 

BI é um processo. Existem técnicas, tecnologias e software para BI, mas BI é um 
processo que envolve métodos, técnicas, tecnologias, pessoas, informações, fontes de 
informações, métricas, ferramentas, etc.  

informações novas, que não estavam explícitas na base de dados, ou permitem visualizar as 
e facilmente algo novo. 

Como exemplos, temos relatórios que apontam os produtos mais vendidos ou mais lucrativos, 
melhores vendedores ou lojas com melhores resultados, época em que cada produto sai mais 

stemas são há muito tempo importantes para as empresas. Entretanto, o BI deve 
ir mais fundo que os SIGs, seu papel é mais nobre. O processo de BI deve ajudar as pessoas a 
descobrirem as causas para tais acontecimentos ou descobertas. Assim, o SIG aponta qual o 
produto mais vendido, mas o BI deve procurar descobrir porque este produto é mais vendido 
que os outros ou porque os outros não vendem tão bem. O SIG aponta a época em que um 
produto vende mais, já o BI busca saber por que o produto vende mais nesta época e menos 

Em resumo, SIGs ajudam a entender o que está acontecendo (ex.: totais de venda no 
mês anterior, qual a taxa de crescimento de nossas vendas); BI procura por causas ou 

uitas vezes se confundem porque os sistemas de BI também apresentam 
se dizer que sistemas de BI fazem uso de diversos outros 

tipos de sistemas, menos evoluídos. Por isto, um sistema completo de BI terá funcionalidades 
de sistemas SIG, Data Mining, geográficos (mapas) e poderá extrair dados de outros sistemas 

Figura 70 apresenta 
imagens dos chamados "dashboards", que são painéis que apresentam os relatórios em vários 
formatos. A área de visualização de informações evoluiu muito e hoje temos diferentes tipos 

 

BI é um processo. Existem técnicas, tecnologias e software para BI, mas BI é um 
processo que envolve métodos, técnicas, tecnologias, pessoas, informações, fontes de 
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 BI pode fazer uso de ferramentas de Data Mining (já discutidas no capítulo 18). 
Entretanto, a principal ferramenta de BI, a qual inclusive se confunde com BI são as de 
análise multidimensional ou OLAP ou cúbica. A maioria dos vendedores quando dizem que 
vendem software de BI, na verdade querem dizer que vendem este tipo de ferramenta.  
 
Por exemplo, se tivermos uma base de dados sobre falhas que ocorreram em máquinas numa 
empresa, provavelmente a estrutura será similar à que pode ser vista na Figura 71, onde todos 
os atributos das falhas estão como colunas: identificação da máquina, setor onde ocorreu a 
falha, quem era o operado no momento da falha, data e hora da ocorrência, tipo de problema 
que ocorreu, quantas horas a máquina ficou parada devido à falha, custo por hora da máquina 
parada e prejuízo total que a falha gerou, multiplicando-se as horas paradas pelo custo-hora.  
Neste tipo de estrutura, fica difícil verificar quais os problemas que mais ocorrem com cada 
máquina, qual o total de falhas por operador, etc., especialmente se são muitas falhas (muitas 
linhas ou registros). 
 
 

 
Figura 71: Estrutura de dados flat - todos atributos como colunas 
 
Por isto, uma estrutura como a apresentada na Figura 72, permite mais rapidamente verificar 
padrões. Nesta estruturada os dados estão organizados em formato multidimensional 
(matrizes); os atributos podem aparecer como linhas ou colunas. Isto permite relacionar 
atributos entre si e encontrar padrões que não podem ser verificados nas estruturas 
unidimensionais (tipo "flat"). Tal estrutura também é conhecida como "cubo", pois dados em 
3 dimensões teriam uma aparência semelhante a um cubo. Daí também o termo "dados 
cúbicos".  
 
A vantagem da análise multidimensional é acelerar as análises e dar respostas mais 
rapidamente para usuários que tomam decisões. Além disto, a visualização de dados em duas 
ou mais dimensões ajuda a ver padrões que são difíceis de identificar em tabelas normalizadas 
(flat). 
 
No exemplo da Figura 72, estamos relacionando duas dimensões: identificação da máquina 
(nas linhas) X tipo de problema (nas colunas). Na figura, podemos ver o total de falhas para 
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cada máquina (última coluna à direita), o total de falhas por tipo de problema (última linha) e 
a quantidade de falhas para cada par máquina X tipo de problema. Por exemplo, pode-se notar 
que ocorreram 51 registros no entroncamento da linha da "empilhadeira" com a coluna de 
"falta peças", indicando que a máquina Empilhadeira teve 51 falhas por falta de peças. 
Rapidamente também podemos notar qual o tipo de problema mais comum relacionado a cada 
máquina.  
 
 

 
Figura 72: Estrutura multidimensional - máquina X tipo de problema 
 
 
Na Figura 73, estamos relacionando o operador com a hora em que a falha ocorreu. Aqui a 
estrutura multidimensional permite visualizar que as falhas com o operador Beltrão só 
ocorrem às 9h da manhã e que o operador Rudinei só teve falhas no início do dia (entre 7 e 8h 
da manhã). Também pode-se notar que as falhas com o operador João Maria ocorrem mais 
frequentemente de manhã, enquanto que para Menezes e Otto as falhas são mais frequentes à 
tarde. A estrutura multidimensional também dá uma visão diferenciada das falhas que 
ocorreram com o operador José Carlos: elas ocorrem em ambos os turnos, mas acontecem 
mais no início dos turnos. Este tipo de análise não poderia ser feita com dados na estrutura 
flat.  
 
 

 
 
Figura 73: Estrutura multidimensional - operador X hora em que ocorreu a falha 
 
 
Para o caso de ser necessário analisar mais de 2 dimensões, já que as telas de computadores 
ainda não permitem visualizar dados em 3D, deve-se utilizar uma visualização 2D adaptada, 
como mostra a Figura 74, onde se pode ver que há 3 dimensões relacionadas: operador, tipo 
de problema e hora. Note que as dimensões (ou atributos) operador e tipo de problema foram 
colocados nas linhas, formando uma hierarquia.  
A análise OLAP também pode ser feita com uma dimensão somente, como no caso da Figura 
75, onde há somente o atributo "tipo de problema" e a análise é feita pela soma de horas 
paradas.  
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Figura 74: Estrutura multidimensional - máquina + tipo de problema X hora 
 
 

 
Figura 75: Análise OLAP com somente uma dimensão 
 
As operações OLAP podem ser classificadas como segue: 
• Slice (fatia): é a extração de informações sumarizadas de um cubo de dados, a partir de 

uma dimensão, como na Figura 75, ou por exemplo saber "qual o problema mais comum 
com a empilhadeira";  

• Dice (dado): é a extração de um "subcubo" ou a interseção de vários slices, como na 
Figura 72;  

• Pivot (pivoteamento): é o ângulo pelo qual os dados são vistos e corresponde a alterações 
de posição das dimensões numa tabela multidimensional, como a troca de linhas por 
colunas; 

• Drill Down ou Roll Down: é a possibilidade de se obter dados mais detalhados a partir de 
dados de mais alto nível, diminuindo o nível de detalhe (aumentando a granularidade na 
hierarquia de dados), como na Erro! Fonte de referência não encontrada., onde as 
falhas dos operadores foram divididas por tipo de problema; também seria o caso de 
verificar uma base de vendas por loja ou vendedor, ao invés de totais por cidades ou 
países;  
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• Drill up ou roll up: é a operação inversa de drill down, ou seja, seria apresentar os dados 
em um nível mais elevado (menos granularidade); por exemplo, vindo de vendas por 
vendedor ou loja e indo para totais por cidade, estado e país.  

 
 

30 Sistemas de Inteligência Competitiva 
Objetivo: monitorar concorrentes e o mercado, através de coleta e análise de dados externos à 
Organização.  
 
Enquanto BI analisa dados internos, sistemas de Inteligência Competitiva (IC) buscam dados 
fora da empresa para apoiar decisões. BI permite analisar dados de produção, vendas, 
estoques, recursos humanos e financeiros. Mas também é importante para uma empresa estar 
ciente de seu papel perante a Sociedade e sua posição em relação aos concorrentes. E também 
é crucial tentar antecipar o que vai acontecer com o mercado, para que a empresa se prepare e 
faça as mudanças necessárias em tempo hábil. Por isto, os sistemas de IC são tão importantes. 
A análise de dados externos permitirá à empresa gerar vantagens competitivas que a 
coloquem à frente dos competidores ou mesmo à frente do seu tempo (através de melhores 
produtos ou serviços, melhores preços ou formas de distribuição, melhor atendimento a 
clientes e inovações).  
 
 
Os objetivos da IC podem ser resumidos nas seguintes ações:  

• monitorar o mercado e os concorrentes; 
• descobrir concorrentes novos ou potenciais; 
• analisar as estratégias dos concorrentes e compará-las com as da empresa; 
• antecipar as ações dos concorrentes e mudanças no mercado. 

 
Quando falamos de mercado, temos que entender que mercado não é só composto pelos 
competidores ou concorrentes (players). O mercado ainda inclui: fornecedores, clientes, a 
Sociedade (com usa cultura, religiões, etc.), a economia (micro ou macro, local, nacional ou 
global), a política, o governo (e suas leis, incentivos, etc.), a natureza (clima, geografia, etc.) e 
as tendências tecnológicas.  
 
 
As perguntas-chave a serem respondidas pelo processo de IC: 
• Quem são os players ? 
• Quais os produtos ou serviços similares ? 
• Quais as estratégias dos concorrentes ? (serviços adicionais, localização, distribuição, 

promoções, áreas e montantes de investimentos, aquisições e fusões) 
• Quais as mudanças de estratégias ? (preços, produtos novos, produtos descontinuados, 

posicionamento físico) 
• O que está acontecendo ou pode acontecer com o mercado ? (divisão do market share, 

entrada de novos players) 
• Quem está crescendo, quem está perdendo força, e por quê ?  
• Que tecnologias ou inovações estão surgindo ou podem surgir para afetar o mercado ? 
• O que o mercado acha de nós ? O que estão falando? Bem ou mal ? 
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As etapas do processo de IC: 

1. Identificação das necessidades de informação; 
2. Coleta das informações; 
3. Análise das informações; 
4. Disseminação; 
5. Avaliação do processo. 

 
 
Para a Sociedade do Profissional de Inteligência Competitiva - SCIP (2005), Inteligência 
Competitiva (IC) é um programa ético e sistemático de coleta, análise e gerenciamento de 
informações externas que podem afetar os planos, decisões e operações da empresa. O 
surgimento da inteligência competitiva se deu com o fim da guerra fria, quando os espiões 
ficaram “desempregados” e perceberam que utilizar suas habilidades de coletar e tratar 
informações, agora de forma ética e legal, daria às organizações uma forte vantagem 
competitiva (GOMES & BRAGA, 2004).  
Entretanto, IC não é espionagem. Ela utiliza fontes públicas de informações e faz coleta ética 
de dados.  
 
Seguem algumas fontes de informações que podem ser usadas para IC: 
• notícias; 
• publicidade em geral; 
• folders e manuais de produtos e serviços concorrentes; 
• congressos e feiras; 
• eventos em público; 
• bases de patentes; 
• cadastros de associações (Sebrae, associações comerciais ou empresariais, CDL). 
 
Os tipos de informações usadas em IC podem ser classificadas conforme abaixo: 
• internas (coletadas dentro da empresa) X externas (coletadas no mercado); 
• estratégicas, táticas ou operacionais; 
• primárias (direto da fonte; ex.: ouvir um diretor concorrente dizer) X secundárias (ex.: 

alguém dizer que o diretor disse); 
• formais (em documentos, por exemplo) X informais (por via oral); 
• impressas X Web X rádio X TV. 
 
Pequenas empresas também podem fazer IC. Há ferramentas de baixo custo ou grátis, de fácil 
acesso e que possuem uma certa confiabilidade. A Web, por exemplo, contém a maioria das 
fontes citadas anteriormente. Segundo o IBGE, a Internet passou a ser usada por 46% das 
empresas como fonte de informações para decisões sobre a inovação de produtos e processos 
produtivos (em relação aos 33,1% de 2000). 
 
A Web possui as seguintes fontes de Informações: 
• Sites de Concorrentes; 
• Bases de Patentes; 
• Notícias; 
• Comunidades e redes sociais; 



123 
 

• Sites de reclamações; 
• Mecanismos de busca; 
• Blogs, fóruns de discussão, comentários; 
• Site específicos (portais verticais); 
• Congressos, feiras, divulgações. 
 

Técnicas e Ferramentas para Inteligência Competitiva 

 
A seguir são descritas algumas técnicas e ferramentas para auxiliar processos de IC. 
 
 

Análise SWOT (ou FOFA)  

O objetivo é avaliar os pontos fortes e fracos da empresa, tanto internamente quanto 
externamente, conforme Figura 76. A parte externa é relativa a IC. 
 

 
Figura 76: Análise SWOT 
 
 

Otimização de Mecanismos de Busca 

Hoje em dia, é importante para as empresas aparecerem nos resultados de mecanismos de 
busca. Isto pode elevar as vendas em um percentual bem alto.  
Para isto, há especialista em SEO (Search Engine Optimization), que entendem o 
funcionamento dos algoritmos de busca e utilizam técnicas para posicionar certas páginas no 
topo de resultados para buscas com certas palavras-chave.  
Para aparecer no topo, pode-se pagar (links patrocinados) ou utilizar técnicas de SEO para 
aparecer nos chamados resultados orgânicos.  
Segundo pesquisas, as páginas que aparecem nas 3 primeiras posições do resultado, possuem 
100% de visibilidade (ou seja, são vistas por todos os usuários). Nas demais posições, a 
visibilidade vai caindo (4 = 85%, 5 = 60%, 6 e 7 = 50%, 8 e 9 = 30%, 10 = 20%). Mesmo os 
links patrocinados não conseguem tão boa visibilidade quanto os 3 primeiros nos resultados 
orgânicos (links patrocinados: posição 1 = 50% de visibilidade, posição 2 = 40%, posição 3 = 
30%). 
 

INTERNO EXTERNO

PONTOS
FORTES

Forças
(Strenghts)

Oportunidades
(Opportunities)

PONTOS
FRACOS

Fraquezas
(Weaknesses)

Ameaças
(Threats)



124 
 

Para aparecer no topo dos resultados para uma dada palavra, uma página (URL) deve: 
 
• conter esta palavra no nome do domínio ou URL; 
• conter esta palavra com alta frequência;  
• conter esta palavra em negrito; 
• conter esta palavra no título e subtítulos (tags de html); 
• conter esta palavra em maiúsculas; 
• conter esta palavra nas metatags "subject", "keywords" e "description";  
• conter esta palavra nas primeiras linhas do texto da página;  
• ter uma data de atualização recente.  
 
Abaixo, seguem exemplos de metatags: 
 

<meta name="keywords" content="livraria livros cd cds dvd dvds blu-ray 
informatica computador notebook netbook mp3 player pen drive tv lcd led televisao 
dvd player gps camera digital games ps2 ps3 playstation celular papelaria materiais 
escolares moda bebes perfume beleza saude fitness geladeira grill ud instrumentos 
musicais ferramentas automotivo harry potter camisas times filmadora ar-
condicionado submarino.com.br" /> 
 
<meta name="description" content="Loja online com os melhores livros, DVDs, 
Blu-ray, eletrônicos, TVs LCD, notebooks, celulares, câmeras, eletrodomésticos, 
perfumes e produtos de qualidade para você. " /> 

 
Além disto acima, o Google também verifica quem está apontando para quem, e coloca no 
topo as autoridades (páginas mais apontadas) e os hubs (páginas que apontam para 
autoridades). Isto funciona como uma votação, onde os links de uma página para outra 
indicam uma recomendação ou confiança. Somente apontamentos (links) entre domínios 
diferentes são considerados. Este é o famoso algoritmo PageRank.  
 
É claro que muitos tentam usar trapaças, mas os algoritmos como o do Google já utilizam 
punições. Não adianta repetir palavras sem nexo, colocar tudo em maiúsculas ou negrito, 
colocar nas metatags palavras que não aparecem no texto e não adiantar criar domínios só 
para apontar se neles não houver textos coerentes.  
 
Há também a área de SEM (Search Engine Marketing), que procura analisar os resultados dos 
mecanismos de busca para entender o mercado. Para tanto, é importante verificar a posição da 
empresa e de seus concorrentes em mecanismos no Google, Bing e Yahoo, verificar quem é o 
1o no ranking, comparar os termos usados pela empresa e por seus concorrentes para estarem 
no topo, analisar os termos presentes no site da empresa e nos sites dos concorrentes. 
 
Esta área busca definir quais as melhores palavras para posicionamento. Por exemplo, para 
um hotel em Nova Petrópolis, a expressão "hotel em nova petrópolis" é a mais adequada, mas 
também a página pode contar palavras como "pousada" e "gramado", para atrair usuários que 
utilizam outros tipos de termos.  
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Google Trends 

Este serviço do Google apresenta os temas mais procurados por dia, podendo-se filtrar por 
país ou língua.  
Mas o mais interessante é poder comparar o grau de interesse em diversos temas. A Figura 77 
apresenta o gráfico de interesse das pessoas por "gripe A" e por "dengue" (pelo número de 
buscas no Google com cada termo). Pode-se notar que há mais interesse em Dengue que em 
Gripe A (isto para o Brasil todo). Já na Figura 78, temos o gráfico de interesse (buscas) para 
pesquisas feitas a partir do Rio Grande do Sul, no mesmo período. Podemos notar que os 
interesses se invertem em alguns casos, formando ondas de interesse, sendo que na época de 
inverno o interesse por gripe A é maior.  
 
 
 

 
Figura 77: Google Trends sobre Gripe A e Dengue no Brasil 
 
 

 
Figura 78: Google Trends sobre Gripe A e Dengue no Rio Grande do Sul 
 
Para IC, esta ferramenta pode ser útil para comparar interesse da população por produtos ou 
serviços. Na Figura 79, podemos ver os resultados para buscas com "ipad", "tablet samsung 
galaxy" e "tablet samsung". Notem o maior interesse no produto da Apple (isto para Brasil). E 
vejam que as duas expressões relativas ao produto da Samsung possuem quantidades de 
buscas diferentes, evidenciando que há uma certa preferência dos usuários pelo termo mais 
genérico (sem a palavra "galaxy"), o que pode significar que as pessoas não sabem o nome do 
tablet da Samsung.  
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Figura 79: Google Trends comparando Ipad com Tablet Samsung 
 
 
 

Website Grader  

Esta ferramenta (http://websitegrader.com) analisa um site fornecido como entrada, pelas 
técnicas de SEO. O mais interessante é que ela avaliar o nível de legibilidade do texto do site 
(readability level), indicando o grau de formação necessário ao usuário para poder entender o 
texto ("advanced", "doctoral degree", etc.). Também indica o número de outras páginas que 
apontam para o site e faz uma comparação com sites concorrentes. 
 
 

Sites de concorrentes 

Os sites das empresas concorrentes descrevem estratégias e táticas da empresa, produtos e 
serviços oferecidos, novidades, investimentos realizados, além de releases e notícias 
relacionadas à esta empresa.  
 
 

Tag Clouds (nuvens de palavras) 

Podemos utilizar imagens de tag clouds para comparar textos de sites concorrentes. A 
ferramenta Wordle (http://www.wordle.net) permite criar tag clouds de textos. A comparação 
é manual mas permite identificar os temais mais importantes de um texto, porque evidenciam 
em tamanho maior as palavras que mais aparecem. A Figura 80 apresenta as tag clouds 
relativas aos discursos de posse do ex-presidente Lula (2003 e 2007). 
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Figura 80: Tag clouds para comparação de textos 
 
 
O software Text Mining Suite (www.intext.com.br) utiliza técnicas de mineração de textos 
(text mining) para comparar textos (2 ou mais) entre si. Os textos podem ser sites de empresa 
ou folders descritivos de serviços ou produtos ou quaisquer outros tipos de textos. A 
ferramenta apresenta os termos comuns e os termos exclusivos (que aparecem só num texto). 
Isto permite avaliar as diferenças de estratégias entre empresas.  
 
 

Sites de notícias 

Há serviços como o Google News que permite buscas de notícias com certas palavras-chave. 
Isto pode ser utilizado para monitorar mercados.  
 

Clipping ou Pushing 

Este é um serviço semelhante ao anterior, só que feito automaticamente por robôs de busca, 
que ficam monitorando sites de notícias, filtram por presença de palavras, recuperam as 
notícias relevantes e enviam para empresas e pessoas.  
A única crítica é que tais serviços não fazem um resumo automático e muitas vezes enviam 
notícias repetidas, coletadas em fontes diferentes. Técnicas de text mining (como visto no 
capítulo 19) poderiam minimizar tais problemas.  
 

Alertas ou Filtragem 

São serviços semelhantes ao anterior, mas neste caso o próprio site é que oferece o serviço de 
filtragem e envio de informações. O objetivo é avisar o usuário quando chegar algo novo de 
seu interesse (notícias, produtos, páginas web, postagens de um blog). 
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Web Monitor  

Este serviço grátis (http://www.intext.com.br/webmonitor) permite ao usuário cadastra uma 
página web (URL) e o sistema avisa quando houve alguma alteração na página. É um serviço 
bom para monitorar licitações, editais, e até mesmo o site do concorrente. Ele evita que o 
usuário tenha que entrar todo dia no site para ver as novidades. Há ainda uma função extra 
que permite avisar somente se houver mudança no texto e alguma palavra-chave for 
encontrada  
 

Bases de Patentes 

As requisições de patentes ficam disponíveis publicamente. No Brasil, quem cuida disto é o 
INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Intelectual (www.inpi.gov.br). Há 
também estas bases nos EUA ( www.uspto.gov) e na Europa (worldwide.espacenet.com). 
As buscas podem ser feitas com palavras-chave sobre títulos ou resumos de patentes, ou 
mesmo buscar as patentes de uma determinada empresa.  
 

Análise de Reclamações  

Há sites como o ReclameAqui (www.reclameaqui.com.br) que funcionam recebendo 
reclamações de clientes (título e descrição) e repassando para que as empresas 
correspondentes façam suas justificativas na forma de respostas. Há também estatísticas de 
número de reclamações, quantas foram respondidas, quantas foram resolvidas, etc.  
 

Busca por processos 

Os sites dos órgãos de justiça permitem que usuários quaisquer façam buscas por processos de 
empresas ou pessoas, permitindo entender onde as empresas concorrentes estão falhando.  
 
Ministério da Justiça: http://www.mj.gov.br/SindecNacional/reclamacao.html 
Consulta Processos na Justiça: http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Justica/ 
Consulta Processos na Justiça: http://www.trf4.jus.br/trf4/ 
 
Em especial, devemos citar o site Zabasearch, que faz buscas por pessoas nos EUA, 
consultando listas telefônicas e outras fontes.  
 
 

Análise de redes sociais e sentimentos (opinion mining) 

Empresas estão preocupadas com sua imagem e o que as pessoas estão falando dela e de seus 
produtos e serviços. Isto pode ser bom também para avaliar ideias, utilizando a chamada 
Sabedoria das Massas (Wisdom of Crowds), ou para receber e refinar ideias de multidões 
(Crowdsourcing). Inclusive algumas empresas criaram o cargo de "analista de redes sociais", 
cuja responsabilidade é ficar monitorando manualmente estas postagens. Estas análises 
buscam postagens em blogs, fóruns, comunidades e redes sociais. Há algumas ferramentas 
que podem fazer isto automaticamente.  
 
Existem ferramentas que analisam os temas mais discutidos em redes sociais. Isto serve para 
entender o foco das atenções e, somando a técnicas de text mining, podem relatar 
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precisamente o que as pessoas estão dizendo sobre certos assuntos. Também é importante 
encontrar quem são os formadores de opinião e como as opiniões e ideias se disseminam pela 
Internet (quem posta mais, quem segue quem, origens de memes e repostagens). Quem 
conseguir controlar o marketing viral (boca-a-boca) conseguirá melhores resultados.  
 
Seguem algumas ferramentas: 

Social Mention: http://www.socialmention.com/ 
Software SWASI: www.intext.com.br 
Trend Topics do Twitter 
The Archivist: http://archivist.visitmix.com/ 

 
Além disto, estão surgindo ferramentas para análise de sentimentos ou mineração de opiniões 
(sentiment analysis, opinion mining). Um artigo de 2011 (Bollen et al.), conseguiu provar a 
correlação entre o tipo de humor nas postagens do twitter e o índice Dow Jones da bolsa de 
valores americana. Outros artigos provaram ser possível prever receitas de filmes,  aumento 
no número de turismo e mesmo prever eventos futuros analisando postagens (Asur et al. 
2010; Mishne, 2006; Radinsky & Horvitz, 2013; Choi & Varian, 2012).  
 
Alguns destes trabalhos analisam 6 estados de humor encontrados nas postagens, de acordo 
com o modelo POMS (Profile of Mood States). Mas há também trabalhos e ferramentas cujo 
objetivo é dizer simplesmente se um texto está falando bem ou mal sobre um assunto, que 
pode ser um produto, serviço, uma empresa ou uma pessoa, ou simplesmente um tema 
qualquer.   
 
Está também sendo estudado o modelo OCC (Ortony, Clore & Colins, 1988), que analisa em 
textos 22 tipos de emoções, através da análise de adjetivos que exprimem emoções em textos. 
 
 
• Análise de Publicações Científicas 
A análise de artigos científicos permite descobrir áreas de P&D dos concorrentes e parcerias 
acadêmicas com empresas. Exemplos de sites que divulgam artigos científicos são: Google 
Acadêmico (scholar.google.com.br) e Citeseer (www.researchindex.org). 
 
• Web Archive 
O site web.archive.org (WayBack Machine) mantém o histórico da Web desde 1995. Isto é, 
ele armazena as páginas da Web, como eram, as versões posteriores e as mais recentes, de 
cada página da Web. Isto permite analisar mudanças de estratégias dos concorrentes durante 
os últimos anos. É claro que o site passa por problemas de direitos autorais, falta de 
atualizações e também porque algumas empresas já pediram para que seus sites fossem 
retirados deste banco de dados (para não serem monitoradas).   
 
 
 

31 Sistemas de Gestão do Conhecimento 
Objetivo: coletar, armazenar, organizar, recuperar e disseminar conhecimento. 
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Pode-se notar que o objetivo dos sistemas de Gestão de Conhecimento (GC) é bem parecido 
com o objetivo geral de um sistema de informação. O que muda é a palavra "informação" 
trocada por "conhecimento". Precisamos lembrar que Conhecimento está acima de 
informações, é gerado a partir das informações e é utilizado pelas pessoas em suas tarefas e 
resolução de problemas. Uma coisa é guardar a idade e o sexo dos clientes, outra coisa é 
armazenar o conhecimento sobre que tipos de clientes (homens ou mulheres) possuem 
determinadas faixas etárias. 
Há também a clássica definição de Platão: conhecimento são crenças verdadeiras e que 
podemos justificar.  
 
De onde vem o Conhecimento ? 
• Racionalismo: propõe que a origem do conhecimento se encontra na razão, tido como o 

único e exclusivo instrumento capaz de conhecer verdades universais. Defensor: René 
Descartes (1596-1650), autor da famosa frase: “Penso, logo existo.”; 

• Empirismo:  origem do conhecimento vem da experiência dos sentidos (visão, audição, 
tato, olfato, paladar). Defensor: Francis Bacon (1561-1926). 

 
Gestão do Conhecimento, segundo a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento 
(regional RS) "é o processo sistemático, integrado e transdisciplinar que promove atividades 
para criação, identificação, organização, compartilhamento, utilização e proteção de 
conhecimentos estratégicos, gerando valor para as partes interessadas.” 
 
A importância da GC está em organizar o Conhecimento de uma empresa para que possa ser 
reusado (evitando refazer "o caminho das pedras"), possa acelerar treinamentos, aumentar  
produtividade e qualidade, resolver problemas e gerar inovação e empreendedorismo. Quando 
vemos o valor de mercado de uma empresa, certamente só uma pequena parte deste valor vem 
de seus ativos tangíveis (bens e recursos materiais). A maior parte do valor vem dos ativos 
intangíveis, os quais incluem o Capital Intelectual da empresa. O valor do conhecimento 
revela-se nos resultados econômicos. Alguns autores calculam que 2/3 dos resultados 
financeiros de uma empresa são devidos ao Capital Intelectual (Stewart, 1998). 

Segundo Stewart (1998), Capital Intelectual é a soma de 3 capitais: 
a) capital humano: inclui conhecimento e competências individuais dos funcionários 

(refere-se ao valor que a empresa perde quando funcionários vão embora); inclui 
também atitudes (saber/poder/quere fazer); por exemplo, um time de esportes com 
os menores salários ganhar o campeonato; 

b) capital estrutural: inclui conhecimento ou competência coletiva, como processos, 
know-how, marcas e patentes, documentos (é o valor que fica quando funcionários 
vão embora); por exemplo, a organização de processos da Fedex para entregas 
certas e rápidas; 

c) capital do cliente: inclui conhecimento e vantagens advindas dos clientes (é o valor 
que se ganha com relacionamentos com clientes); por exemplo, o valor do 
Youtube quando da compra pelo Google dado pelo número de clientes ou 
usuários. 

 
A chegada do novo milênio trouxe também a realidade da “Era do Conhecimento”. 

Pessoas e organizações reconhecem que o conhecimento é o recurso mais importante, mais 
até que meios de produção, energia, recursos naturais, pessoas, processos e capital financeiro. 
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Pois só o Conhecimento permite integrar e organizar todos os outros recursos para gerar 
negócios melhores (produtividade e eficácia).  

 
Segundo Balceiro & Balceiro (2001), três são os pilares da Inteligência Empresarial 

para se obter vantagem competitiva: o conhecimento, a inovação (solução de problemas e 
geração de conhecimento novo) e o empreendedorismo (ações planejadas). A integração 
destes 3 pilares é que gera o aprendizado constante e contínuo da organização. Entretanto, o 
conhecimento é a base para a inovação e o empreendedorismo. 

Para fazer uso adequado do capital intelectual, é necessário administrar o conhecimento, 
permitindo capturar, armazenar, recuperar, consultar e analisar conhecimento relativos aos 3 
tipos de capital. A Gestão do Conhecimento é a área preocupada com a administração do 
capital intelectual da organização de modo que esta possa aprender e crescer. 
 A Gestão do Conhecimento é tão importante que as organizações estão criando cargos 
de CKO (Chief Knowledge Officer), ou seja, o diretor responsável pelo conhecimento da 
organização (logo abaixo do presidente da empresa, que é o CEO, e no mesmo nível do 
diretor de Informática ou Tecnologia, que é o CIO). O bem sob responsabilidade do CKO é a 
Memória Organizacional. Ela deve conter o conhecimento da organização de forma explícita 
e também manter um índice para o conhecimento tácito, as chamadas Yellow Pages (quem 
sabe o que, quem é especialista no que).  

 
 

Tipos de Conhecimento 

 
Existem basicamente dois tipos de conhecimento: tácito e explícito (Nonaka & Takeuchi, 
1997). O conhecimento tácito é aquele disponível com pessoas e que não se encontra 
formalizado em meios concretos (“está na cabeça das pessoas”). Já o conhecimento explícito 
está concretizado ou formalizado (armazenado e disponível) em algum meio físico. 
Exemplos: bancos de dados, documentos em papéis ou eletrônicos, imagens (eletrônicas ou 
fotografias ou vídeos), gravações telefônicas, etc.  

Nonaka & Takeuchi (1997) identificaram 4 modos de conversão entre conhecimento 
tácito e explícito, apresentados na Figura 81. O processo de externalização é a transformação 
do conhecimento tácito em explícito. A internalização é o processo inverso. Já a 
combinação é o processo de interação entre conhecimentos explícitos para geração de novos 
conhecimentos. Por sua vez, a socialização é a interação entre conhecimentos tácitos.  
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Figura 81: Modos de conversão do conhecimento (adaptado de Nonaka & Takeuchi, 
1997)  

 
O objetivo e importância destes modos de conversão são transformar o aprendizado 

individual em coletivo. A diferença é que o aprendizado coletivo permite efetuar tarefas que 
não podem ser realizadas individualmente. Para atingir este aprendizado coletivo, é necessário 
ter meios adequados para suporte aos 4 modos de conversão. Para tanto, existem os Sistemas 
de Informação. Os sistemas de GC utilizam todos os tipos anteriores, que tratam de 
informações. Por exemplo, o Portal Corporativo integra fontes heterogêneas de conhecimento 
e fornece um meio único de acesso ao conhecimento (armazenagem, troca ou consulta). 
Sistemas de CRM tratam do conhecimento sobre o cliente (customer intelligence). Data 
Mining e BI ajudam a gerar conhecimento a partir da análise de informações. E assim por 
diante.  

 
 
 

Etapas da Gestão do Conhecimento 

 
 As etapas (ou tarefas) relativas a um Sistema de Gestão do Conhecimento são 
descritas a seguir.  
 
• Como armazenar conhecimento 
A chamada Memória Organizacional da empresa deve conter:  

• Lições Aprendidas: relatos de experiências em que se registra o que aconteceu, o que 
se esperava que acontecesse, a análise das causas das diferenças, o que se fez de bom e 
de ruim e o que foi aprendido durante o processo; 

• Banco de Conhecimentos: incluindo conhecimento sobre processos, produtos, serviços 
e relacionamento com os clientes;  

• A gestão de conteúdo e documentos: informações, ideias, e as melhores práticas 
documentadas em meio físico. 

 
A maneira mais fácil de armazenar conhecimento é através de textos (escritos por pessoas). 
Entretanto, também podemos armazenar conhecimento na forma de vídeos (imagens) e sons 
(gravações). Diagramas e gráficos também podem ser úteis. Muitas pessoas utilizam mapas 
mentais para representar o conhecimento de uma empresa.  
Outra forma de armazenar conhecimento é através de narrativas (storytelling). Elas servem 
para descrever assuntos complicados, expor situações e/ou comunicar lições aprendidas ou, 
ainda, para interpretar mudanças culturais. São relatos retrospectivos de pessoal envolvido nos 
eventos ocorridos e funcionam como contar uma história.  
O Portal Corporativo ou a Intranet são os locais mais utilizados para centralizar o 
armazenamento do conhecimento de uma empresa.  
 
• Como coletar conhecimento: 
Em geral, as pessoas resistem a externalizar seu conhecimento. A principal razão é o medo de 
perder o emprego (“se eu registrar tudo o que sei, não precisarão mais de mim”). Para tanto, 
as organizações estão incentivando seus colaboradores a registrarem conhecimento. Estes 



133 
 

incentivos são na forma de bônus anuais ou por ideia registrada (valores monetários ou 
acréscimos no salário), viagens, folgas ou sorteios de brindes.  
Os Portais Corporativos podem conter as ferramentas para pessoas registrarem a memória 
organizacional, centralizando assim os esforços.  
 
 
• Como organizar o conhecimento:  
Podemos utilizar ontologias, taxonomias ou thesauri. São estruturas hierárquicas que 
englobam todos os assuntos possíveis na organização. São criados por especialistas. Uma 
desvantagem é que, às vezes, é difícil encontrar um assunto apropriado (um texto sobre 
“informática na medicina” deve ser classificado em “informática” ou em “medicina” ou se 
deve criar uma nova área ?). Isto ocorre pela rigidez da estrutura.  
Uma alternativa que está surgindo na Internet, nos sites mais populares, é o uso de tags (ou 
palavras-chave), que são escolhidos pelos usuários (quem criou ou postou o conteúdo), sem 
regras ou rigidez. O conjunto de tags utilizadas forma uma Tagsonomia ou Folksonomia. 
 
• Como recuperar conhecimento:  
Em geral, utilizam-se mecanismos automatizados de busca por palavras-chave (em textos) ou 
por assuntos (com classificações). O desafio é recuperar conhecimento armazenado como 
vídeos ou gravações de sons.  
As Yellow Pages ajudam a organizar quem sabe o que, qual a expertise de cada um e dos 
grupos dentro da empresa. Basicamente, é uma matriz de pessoas X competências 
(habilidades). A relação das expertises pode vir por aprendizado formal (cursos, treinamentos) 
ou informal (por experiências). 
 
 
• Como disseminar conhecimento:  
Podemos utilizar sistemas tipo GED ou de informações textuais. Os sistemas de 
recomendação também podem ser úteis, pois oferecem conhecimento a uma pessoa, inferindo 
que ela precisa dele, sem mesmo ela solicitar.  
Os Incas transmitiam conhecimento contando histórias (não tinham escrita). Já os Maias 
faziam desenhos na pedra (os estrangeiros interprestaram e registraram com a escrita). Os 
Egípcios usavam hieróglifos, que funcionavam como storytelling. 
Hoje em dia dispomos de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), as quais 
incluem TV, rádio, jornal (difusão em massa), celular, SMS, Instant Messengers, e-mail, 
twitter (difusão por pares ou grupos), wikis, redes sociais e outras ferramentas para 
colaboração, como as discutidas no capítulo 22.  
 
• Como validar o conhecimento 
A memória organizacional pode conter todo tipo de informação, inclusive os chamados sinais 
fracos, que são informações ainda não validadas. Elas incluem ideias e boatos, e também são 
importantes no processo de tomada de decisão, uma vez que decisões não são tomadas 
somente com base em fatos. 
Entretanto, sempre que possível, deve-se verificar a veracidade ou confiabilidade do 
conhecimento armazenado e após descartar conhecimento obsoleto, desatualizado, não 
confirmado ou não confiável.  
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Comunidades de Práticas 

São grupos de pessoas dentro de uma organização reunindo-se por áreas de interesse. A cada 
encontro, uma pessoa ou um pequeno grupo fica responsável por estudar um assunto e trazer 
os resultados para o grupo discutir. Geralmente são grupos multidisciplinares, isto é, 
permitem a participação de pessoas de todos os níveis hierárquicos e todos os setores 
horizontais da empresa. Isto permite uma discussão mais rica e uma troca de conhecimentos e 
experiências além dos limites de cada expertise. 
As reuniões podem ser formais ou informais (sala do cafezinho ou happy hour) e os encontros 
podem ser feitos de forma presencial ou através de tecnologias em rede (fóruns, comunidades, 
blogs). 
O sucesso das Comunidades de Práticas se deve muito aos seguintes fatores: confiança, 
ambiente descontraído, vontade de contribuir e aprendizado próprio. 
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