
Mineração de Dados Mineração de Dados 



Motivação

 Informatização dos meios produtivos permitiu a geração de 
grandes volumes de dados:
 Transações eletrônicas;
 Novos equipamentos científicos e industriais para 

observação e controle;
 Dispositivos de armazenamento em massa;

 Aproveitamento da informação permite ganho de 
competitividade: “conhecimento é poder (e poder = $$!)”

 Recursos de análise de dados tradicionais são inviáveis para 
acompanhar esta evolução: 
 processo iterativo de criação, teste e refinamento de 

hipóteses;



Motivação

 Gigantismo do problema de análise de dados para tomada de decisão:
 BD da Wal-Mart:  20 milhões de transações por dia.
 Data Warehouse da Mobil: 100 TB.
 BD da NASA: recebe de satélites 50 GB por hora.

 Solução: 
 ferramentas de automatização das tarefas repetitivas e 

sistemática de análise de dados.
 ferramentas de auxílio para as tarefas cognitivas da análise.
 integração das ferramentas em sistemas apoiando o processo 

completo de descoberta de conhecimento para tomada de decisão.



Exemplo preliminar

 Problema do mundo dos negócios, entender o perfil dos 
clientes:
 desenvolvimento de novos produtos;
 para controle de estoque em postos de distribuição;
 propaganda mal direcionada gera maiores gastos e 

desestimula o possível interessado a procurar as ofertas 
adequadas;

 Situação:
 empresa possui registro de todas as transações 

efetuadas;
 mas como aproveitar dessa riqueza de dados?



Descoberta de conhecimento em dados 
(KDD) versus Data Mining

 Mineração de dados: passo do processo de KDD que 
produz um conjunto de padrões sob um custo 
computacional aceitável.

 KDD ou Knowledge Discovery on Data: 
 utiliza algoritmos de data mining para extrair 

padrões classificados como “conhecimento”.
 incorpora também tarefas como escolha do 

algoritmo adequado, processamento e 
amostragem de dados e interpretação de 
resultados.



O perigo da falta de interpretação

Hospital A Hospital B
Morreram

Sobreviveram
63

2037
16

784
Total 2100 800

3% 2%

O hospital A parece ser o menos 
adequado.



O perigo da falta de interpretação 
(cont.)

Hosp. A Hosp. B

Morreram
Sobreviveram

6
594

Total 600 600

8
592

Hosp. A Hosp. B

Morreram
Sobreviveram

57
1443

Total 1500 200

8
192

1% 1.3%

3.8% 4%

Boas condições

Más condições

O hospital A 
é melhor!



A busca por causalidade

 Correlação não é o mesmo que causalidade
 “lama” e “chuva” são dois conceitos relacionados, mas como inferir 

que um é causa do outro?
 A média de idade da Flórida é grande. O clima da Flórida faz as 

pessoas viverem mais?
 Explicação plausível: muitas pessoas mudam-se pra lá quando se 

aposentam;
 O KDD se apresenta como:

 processo exploratório, iterativo e interativo. 
 envolvendo em cada passo um especialista humano.
 tanto (se não mais) importante do que método de mineração:

 auxílio ao gerenciamento do processo (Knowledge 
Management).

 integração transparente de ferramentas.



A mineração de dados  é uma 
abordagem multidisciplinar

 Inteligência Artificial
 aprendizado de máquina;
 representação de conhecimento e inferência;
 reconhecimento de padrões;

 Estatística: análise exploratória de dados;
 Computação gráfica: visualização de dados;
 Bancos de dados:

 integração, consolidação e remodelagem de dados para 
processamento analítico (data warehousing).

 linguagens de consulta para:
 hipercubos de dados (OLAP).
 funções de mineração (OLAM).

 Ciência da gestão: técnicas de otimização;



Intersecção de muitas Intersecção de muitas 
disciplinasdisciplinas
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 Ex, conhecimento extraído de um 
BD de supermercado:

 No ano passado, as variações de vendas mais incomuns foram: 
 Soda Diet com decréscimo de 40% na região nordeste de julho a agosto
 Cerveja Bavaria com crescimento de 42% nacional de setembro a outubro;
 ...

Outro exemplo de passos e saída de KDD

BD 
Relacional

Base
 de
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Data 
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Mineração
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file:///C:/Users/sibelius/Documents/trabalho/disciplinas/mestrado/disciplina2011/disciplina2010/aulas/%23Slide%2073


Tarefas básicas
 Previsão

 Cálculo de variáveis de interesse a partir dos valores 
de um conjunto de variáveis de explicação;

 Exemplos: classificação e regressão; 
 Descrição

 Reportar relações entre as variáveis do modelo de 
forma simétrica;

 À princípio, está mais relacionada ao processo de 
KDD;

 Exemplos: agrupamento, restrições de integridade, 
dependências entre variáveis, análise de desvio.



Taxonomia de tarefasTaxonomia de tarefas
Data Mining

Prediction

Classification

Regression

Clustering

Association

Link analysis

Sequence analysis

Learning Method Popular Algorithms

Supervised

Supervised

Supervised

Unsupervised

Unsupervised

Unsupervised

Unsupervised

Decision trees, ANN/MLP, SVM, Rough 
sets, Genetic Algorithms 

Linear/Nonlinear Regression , Regression 
trees, ANN/MLP, SVM

Expectation Maximization, Apriory 
Algorithm, Graph-based Matching

Apriory Algorithm , FP-Growth technique

K-means, ANN/SOM

Outlier analysis Unsupervised K-means, Expectation Maximization (EM)

Apriory , OneR, ZeroR, Eclat  

Classification and Regression Trees , 
ANN, SVM, Genetic Algorithms



Exemplo de previsão 1
 Um hiperplano 

paralelo de 
separação: pode ser 
interpretado 
diretamente como 
uma regra:
 se a renda é menor 

que t, então o 
crédito não deve ser 
liberado

 Exemplo: 
 árvores de decisão;
 indução de regras

renda

dé
bi

to

x x
x

x
x

x

x

o

o
o

o
o

o

o

o
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t

sem 
crédito

o

o: exemplo aceito
x: exemplo recusado

Análise de crédito



Exemplo de previsão 2

 Hiperplano oblíquo: 
melhor separação:

 Exemplos: 
 regressão linear;
 perceptron;

Análise de crédito

renda
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Exemplo de previsão 3
 Superfície não 

linear: melhor 
poder de 
classificação, pior 
interpretação;

 Exemplos: 
 perceptrons 

multicamadas;
 regressão não-

linear;

Análise de crédito
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Exemplo de previsão 4
 Métodos 

baseado em 
exemplos;

 Exemplos:
 k-vizinhos mais 

próximos;
 raciocínio 

baseado em 
casos;

Análise de crédito
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Exemplo de descrição 1
 Agrupamento
 Exemplo:

 vector 
quantization;

renda
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to
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Análise de crédito



Exemplo de descrição 2

 Regras de associação
 “98% dos consumidores que adquiriram 

pneus e acessórios de automóveis também 
se interessaram por serviços automotivos”;

 descoberta simétrica de relações, ao 
contrário de métodos de classificação

 qualquer atributo pode ser uma classe ou um 
atributo de discriminação;



Escalabilidade

 Amostragem
 redução de precisão;

 Algoritmos distribuídos
 particionar o banco de dados em p 

partições;
 utilizar um processador diferente para cada 

partição;
 utilizar um método de combinação de 

resultados;
 Paralelismo (intra-algorítimico)



Aplicabilidade de KDD

 Onde o processo de descoberta de 
conhecimento deve ser aplicado?
 A tarefa é propícia ao estudo de novos 

experimentos;
 não há nenhuma outra boa alternativa de análise 

de dados;
 disponibilidade de dados suficientes;

 com nível aceitável de ruído;
 especialistas disponíveis para

 avaliação do grau de interesse das descobertas obtidas;
 seleção de atributos;
 descrição de conhecimento a priori em geral;



Finanças e segurança

 Serviços financeiros:
 mineração de séries temporais de valores na bolsa para especulação.
 mineração de associação e grupos de valores para definição de 

portfolio de investimento e planos de aposentadoria.
 previsão de inadimplência para definir política de empréstimo.

 Detecção de fraude: 
 descrição multidimensional e mineração de séries excepcionais de:

 de uso de cartão de créditos para serviços financeiros.
 pedidos de acesso a sites para segurança de sistemas.
 transferências de fundos para lavagem de dinheiro e sonegação de 

imposto.



Jogos, esportes e recursos humanos

 Jogos:
 mineração de regras estratégicas e táticas a partir de BD de 

partidas (xadrez, futebol de robôs).
 Jogos, esportes e re-engenharia de organizações:

 OLAP, agrupamento e mineração multi-dimensional de séries 
de resultados para identificar fatores internos (composição 
do time, tática usada) e externos (tipo de adversário, local 
do jogo) contribuindo a vitórias e a derrotas.

 Jogos de esportes virtuais, esportes e recrutamento:
 previsão do desempenho e popularidade futuro de atletas, 

artistas e funcionários para contratação e transferência.



Serviços de infra-estrutura

 Descrição multi-dimensional e previsão comparativa de 
demanda e da capacidade das fontes ou equipamentos para:
 planejar investimentos e otimizar rotas para evitar 

interrupção de serviços e congestionamento.
 definir vários níveis de qualidade de serviços, seus preços e 

seus clientes potenciais.
 detecção de fraudes.

 Previsão de falha de equipamento para definir política de 
prevenção de falha.

 Mineração de regras de diagnóstico para análise de falha.



Saúde

 Indústria farmacêutica:
 previsão dos efeitos de um novo remédio composto a partir dos 

efeitos dos seus componentes em remédios testados.
 Medicina e epidemiologia: 

 mineração de regras de diagnóstico. 
 previsão de predisposição a doenças e resposta a tratamento.

 Pesquisa em genética e biologia molecular: 
 mineração comparativa de seqüências de genes em células sadias e 

doentes (adaptação da mineração de series temporais para dados 
categóricos).

 mineração de associações e grupos de genes baseada na sua co-
ocorrência em várias classes de células.

 previsão da forma 3D de uma proteína a partir da sua seqüência de 
ácidos-amidos.



Tipos de dados em mineraçãoTipos de dados em mineração

Data

Categorical Numerical

Nominal Ordinal Interval Ratio



Exemplo do processo de 
descoberta de conhecimento

Compreensão do domínio e dos objetivos da tarefa;
Criação do conjunto de dados envolvendo as variáveis 
necessárias;

Operações como identificação de ruídos, 
outliers, como tratar falta de dados em 
alguns campos, etc.

Redução de dimensionalidade, 
combinação de atributos;

Escolha e execução do algoritmo de 
acordo com  a tarefa a ser 
cumprida

Interpretação dos resultados, com 
possível retorno aos passos 
anteriores;

Consolidação: incorporação e documentação 
do conhecimento e comunicação aos 
interessados;



Passos 1., 2. e 3.
 

Data Consolidation

Data Cleaning

Data Transformation

Data Reduction

Well-formed
Data

Real-world
Data

• Collect data
• Select data
• Integrate data

• Impute missing values
• Reduce noise in data 
• Eliminate inconsistencies 

• Normalize data
• Discretize/aggregate data 
• Construct new attributes 

• Reduce number of variables
• Reduce number of cases 
• Balance skewed data 



1. Seleção de dados e 2. pré-
processamento

 Com seu conhecimento do domínio, analista humano decide:
 quais as informações relevantes encontram-se nas 

seguintes tabelas:
 clientes: nome, identificação, idade, sexo, estado civil, 

endereço, renda, proprietário da casa;
 produtos: nome, identificação, preço, categoria, 

quantidade em estoque, quantidade encomendada;
 transações: identificador de cliente, identificador de 

produto, data e hora, quantidade;
 Eliminar registros incompletos, inconsistentes, etc.



3. Transformação de dados

 Agrupando informações em uma única tabela;



4. A mineração propriamente dita

 Aplicar um algoritmo de aprendizado para 
agrupar os clientes em quatro conjuntos

 Idéia do algoritmo é dispor, em conjuntos, 
clientes que apresentem aspectos similares;

 Posteriormente, os dados são organizados em 
uma planilha, onde o número do grupo (1, 2, 3, 
ou 4) é utilizado como chave primária;

 A planilha calcula estatísticas de cada grupo, 
comparando-as com toda população;



5. Apresentação dos resultados

 Analista humano:
 ainda precisa do seu conhecimento do domínio 
 para interpretar esses resultados em conhecimento 

marketing



Data Mining: 
Associação



Mineração de Regras de Associação

 Definição:
 Achar padrões, associações, correlações frequentes em 

 conjuntos de itens ou objetos em um banco de dados  
ou outros tipo de repositórios de informação.

 Aplicações:
 Análise de compras, cross-marketing, design de 

catálogos de produtos, clustering, classificação, etc.
 Exemplos. 

 Regra:  “Body ⇒ Ηead [support, confidence]”.
 buys(x, “diapers”) ⇒ buys(x, “beers”) [0.5%, 60%]
 major(x, “CS”) & takes(x, “DB”) ⇒ grade(x, “A”) [1%, 

75%]



Regras de Associação: Conceitos 
Básicos

 Dados: (1) conjunto de transações, (2) cada transação é 
uma lista de itens (associados a um cliente)

 Achar: todas  as regras que correlacionam a presença de 
um conjunto de itens com a presença de outro conjunto de 
itens em uma mesma transação
 E.g., 98% das pessoas que compram pneus e auto-acessórios, 

também fazem algum serviço automotivo.
 Achar: todas as regras X & Y ⇒ Z com um mínimo de 

suporte e confiança
 Suporte (support), s, probabilidade que uma transação contenha 

{X & Y & Z}
 Confiança (confidence), c, probabilidade condicional que uma 

transação que contenha {X & Y} também contém Z



Mineração de Regras de Associação

 Associações booleanas vs. quantitativas (Baseadas nos tipos de valores 
manuseados)
 buys(x, “SQLServer”) & buys(x, “DMBook”) ⇒ buys(x, “DBMiner”) 

[0.2%, 60%]
 age(x, “30..39”) & income(x, “42..48K”) ⇒ buys(x, “PC”) [1%, 75%]

 Associações Uni-dimensionais vs. Multi-dimensionais (Baseadas nas 
dimensões dos dados envolvidos)

 Análise de Nível único vs. Múltiplos níveis (Baseadas nos níveis de 
abstração)
 age(x, “30..39”) ⇒ buys(x, “laptop computer”)
 age(x, “30..39”) ⇒ buys(x, “computer”)



Mineração de conjuntos de itens 
frequentes

 Achar os conjuntos de itens frequentes (itemsets frequentes): o 
conjunto de itens que tem um mínimo de suporte
 Um subconjunto de um itemset frequente, também deve ser 

um itemset frequente
 Se {A, B} é um itemset  frequente, ambos {A} e {B} 

devem ser itemsets frequentes
 Achar iterativamente itemsets frequentes com cardinalidade 

de 1 à k (k-itemset)
 Usar os itemsets frequentes para gerar as regras de associação.



O algoritmo Apriori

 Passo de união(join): Ck é gerado, unindo Lk-1com ele mesmo
 Passo de poda(prune):  Qualquer (k-1)-itemset que não seja 

frequente, não pode ser um subconjunto de um k-itemset 
frequente

 Pseudo-código:
Ck: itemset candidato de tamanho k
Lk : itemset frequente de tamanho k

L1 = {items frequentes de tamanho 1};
for (k = 1; Lk !=∅; k++) do begin
     Ck+1 = candidatos gerados a partir de Lk;
    for each transaction t in database do

       incremente o contador de todos os candidatos em  
     Ck+1  que estão contidos em t

    Lk+1  = candidatos em Ck+1 com min_support
    end
return ∪k Lk;



O algoritmo Apriori - Exemplo

TID Items
100 1 3 4
200 2 3 5
300 1 2 3 5
400 2 5

Database D itemset sup.
{1} 2
{2} 3
{3} 3
{4} 1
{5} 3

itemset sup.
{1} 2
{2} 3
{3} 3
{5} 3

Scan D

C1
L1

itemset
{1 2}
{1 3}
{1 5}
{2 3}
{2 5}
{3 5}

itemset sup
{1 2} 1
{1 3} 2
{1 5} 1
{2 3} 2
{2 5} 3
{3 5} 2

itemset sup
{1 3} 2
{2 3} 2
{2 5} 3
{3 5} 2

L2
C2 C2

Scan D

C3 L3itemset
{2 3 5}

Scan D itemset sup
{2 3 5} 2



Como gerar os candidatos?

 Suponha que os itens em Lk-1 são listados em uma 

ordem

 Passo 1: auto-união Lk-1 (joining step)
insert into Ck

select p.item1, p.item2, …, p.itemk-1, q.itemk-1

from Lk-1 p, Lk-1 q

where p.item1=q.item1, …, p.itemk-2=q.itemk-2, p.itemk-1 < q.itemk-1

 Passo 2: poda (prune step)
forall itemsets c in Ck do

forall (k-1)-subsets s of c do
if (s is not in Lk-1) then delete c from Ck



Exemplo da geração dos candidatos

 L3={abc, abd, acd, ace, bcd}

 Auto-união: L3*L3

 abcd  de abc e abd

 acde  de acd e ace

 Poda:

 acde é removido pois ade não está em L3

 C4={abcd}



Gargalos de performance no Apriori

 O núcleo do algoritmo:
 Usa (k – 1)-itemsets frequentes para gerar k-itemsets candidatos
 Usa iterações pelo BD e casamento de padrões para coletar 

contadores para os itemsets candidatos
 O gargalo do Apriori: geração dos candidatos
 Grandes conjuntos de candidatos:

 104 1-itemset frequentes  gerarão 107 2-itemsets candidatos
 Para descobrir um padrão frequente de tamanho 100, é 

necessária a geração de 2100 ≈ 1030 candidatos.
 Múltiplas iterações pelo BD: 

 Necessita (n +1 ) iterações, onde n  é o tamanho do maior 
padrão



Medidas de Interesse

 Medidas Objetivas
� suporte (support);  e confiança (confidence)

 Medidas subjetivas (Silberschatz & Tuzhilin, 
KDD95)
Uma regra (pattern) é interessante se
� ela é inesperada (unexpected) ; e/ou
� utilizável (actionable)

 Medidas subjetivas variam de usuário para 
usuário, assim medidas objetivas baseadas na 
estatística



Critica ao Suporte e Confiança

 Exemplo 1:
 Entre 5000 estudantes

 3000 jogam basquete 
 3750 comem cereal
 2000 jogam basquete e comem cereal

 joga basquete ⇒ come cereal [40%, 66.7%]  é equivocado.
 jogam basquete ⇒ não come cereal [20%, 33.3%] é bem mais 

preciso.



Critica ao Suporte e Confiança

 Exemplo 1:
 joga basquete ⇒ come cereal [40%, 66.7%]  é equivocado 

porque a porcentagem total de  estudante que comem cereal é 
75% que é maior que 66.7%.

 jogam basquete ⇒ não come cereal [20%, 33.3%] é bem mais 
preciso, embora com menor suporte (support) e confiança 
(confidence).

basketball not basketball sum(row)
cereal 2000 1750 3750
not cereal 1000 250 1250
sum(col.) 3000 2000 5000



Crítica ao Suporte e Confiança 
(Cont.)

 Exemplo 2:
 X e Y: positivamente correlacionado,
 X e Z, negativamente relacionando
 suporte e confiança de
    X=>Z domina 

 É necessária uma medida de 
dependência ou correlação

 P(B|A)/P(B) é também chamada 
de lift da regra A => B

X 1 1 1 1 0 0 0 0
Y 1 1 0 0 0 0 0 0
Z 0 1 1 1 1 1 1 1

Rule Support Confidence
X=>Y 25% 50%
X=>Z 37.50% 75%)()(

)(
, BPAP

BAPcorr BA
∩=



Outra medida de interesse

 Interesse (correlação, lift)

 Colocando ambos P(A) e P(B) em consideração

 P(A^B)=P(B)*P(A), se A e B são eventos independentes

 A e B são negativamente correlacionados, se o valor e menor que 1; 

caso contrário A e B são positivamente correlacionados

)()(
)(
BPAP
BAP ∧

X 1 1 1 1 0 0 0 0
Y 1 1 0 0 0 0 0 0
Z 0 1 1 1 1 1 1 1

Itemset Support Interest
X,Y 25% 2
X,Z 37.50% 0.9
Y,Z 12.50% 0.57



Introdução à Análise de 
Agrupamentos



Agrupamento (Clustering)

Métodos usados para a construção de grupos de objetos com 
base nas semelhanças e diferenças entre os mesmos de tal 
maneira que os grupos obtidos são os mais homogêneos e 
bem separados possíveis.

Duas grandes classes de problemas em classificação: classificação supervisionada 
× classificação supervisionada.

A classificação não supervisionada se propõe a encontrar classes
homogêneas a partir de um conjunto de indivíduos.

Objetivo: os indivíduos semelhantes devem pertencer a mesma classe.

É um objetivo intuitivo mas não é uma definição precisa da noção de classe.



Agrupamento (Clustering)

Agrupar para que?

 Existe classes “naturais” e o desafio é encontra-las.
 Deseja-se construir as classes segundo estruturas
    classificatórias (impostas).
 Encontrar classes úteis para o usuário.
 Simplificação dos dados.
 Geração de Hipóteses.
 Predição com base nos grupos formados.

O que é um grupo? Não existe uma única definição satisfatória:
Coesão interna.
Isolamento externo.



a) Grupos coesos e isolados
b) Grupos isolados mas não coesos
c) Grupos coesos com vários pontos intermediários
d) Não existência de grupos “naturais”

(a) (b) (c) (d)

Agrupamento (Clustering)



a) Aquisição dos dados
1) Seleção das observações (indivíduos, objetos, casos, itens)
2) Seleção das variáveis (caracteres, descritores) e das correspondentes escalas
3) Construção da Tabela de Dados

b) Pré-processamento dos dados
1) Mudança de escala
2) Normalização
3) Extração de caracteres

c) Construção da Tabela de Dados
d) Cálculo da Proximidade

1) Escolha de um Índice de Proximidade
2) Construção da Matriz de Proximidades

e) Seleção de um Algoritmo de Formação de Grupos em
função do tipo de agrupamento desejado
f) Análise e Interpretação dos Resultados

Principais Etapas da Formação de 
Agrupamentos



Análise de agrupamentoAnálise de agrupamento

 Métodos de análise
 Métodos estatísticos (incluindo os 

métodos hierárquicos e não-hierárquicos), 
tais como o  k-means, k-modes, e outros.

 Redes neurais (teoria da ressonância 
adaptativa [ART], mapas auto-
organizáveis [SOM]).

 Lógica difusa. 
 Algoritmos genéticos. 

 Métodos divisivos versus 
aglomerativos



Análise de agrupamentoAnálise de agrupamento
 Número de agrupamentos

 Não há uma forma ótima de calcular 
 Heuristicas são usadas frequentemente

 Observar o quão esparsos são os grupos
 Número de grupos = (n/2)1/2 (n: número de pontos)
 Use critério de informação de Akaike 
 Use critério de informação bayesiano

 A maioria dos métodos de análise de 
agrupamentos envolvem o uso de uma 
medida de distância para calcular o 
quão perto estão os pares de itens
 Distância Euclidiana versus Manhattan



Análise de agrupamentoAnálise de agrupamento

 Algoritmo k-Means
 k : número pré-determinado de 

agrupamentos
 Algoritmo 
Passo 0: determinação do valor de k
Passo 1: geração aleatória de k pontos como 

pontos inciais dos agrupamentos (centróide)
Passo 2: atribuir a cada ponto o seu centróide 

mais próximo 
Passo 3: recomputar os novos agrupamentos 
Passo de repetição:  Repetir os passos 3 e 4 até 

que algum critério de convergência seja 
atingido



Análise de agrupamento – Análise de agrupamento – 
algoritmo algoritmo kk-Means-Means

 Step 1 Step 2 Step 3



SoftwareSoftware

 Comercial 
 SPSS - PASW 
 SAS - Enterprise Miner
 IBM - Intelligent Miner
 StatSoft – Statistical 

Data Miner
 Livre ou gratuito

 Weka
 RapidMiner…

0 20 40 60 80 100 120

Thinkanalytics 

Miner3D 

Clario Analytics 

Viscovery

Megaputer 

Insightful Miner/S-Plus (now TIBCO) 

Bayesia

C4.5, C5.0, See5

Angoss

Orange 

Salford CART, Mars, other 

Statsoft Statistica 

Oracle DM 

Zementis 

Other free tools 

Microsoft SQL Server 

KNIME

Other commercial tools 

MATLAB 

KXEN 

Weka (now Pentaho)

Your own code

R

Microsoft Excel 

SAS / SAS Enterprise Miner

RapidMiner 

SPSS PASW Modeler (formerly Clementine) 

Total (w/ others) Alone

Fonte: KDNuggets.com, May 2009



Mitos em mineração de dadosMitos em mineração de dados

 A mineração de dados …
 Fornece soluções e previsões 

instantâneas
 Não é viável para aplicações de 

negócio
 Requer um BD separado e dedicado
 Só pode ser feito por aqueles com 

grau avançado
 Serve apenas para grandes empresas 

com muitos clientes
 É outro nome para estatística.



Erros comunsErros comuns

1. Seleção do problema errado para 
mineração

2. Ignorar o que o seu superior acredita ser 
mineração de dados e o que ela 
realmente é. 

3. Não ter tempo suficiente para 
aquisições, seleção e preparação de 
dados

4. Olhar apenas para resultados agregados 
e não em registros individuais

5. Ser negligente em manter os 
procedimentos e resultados de 
mineração de dados. 



Erros comuns (cont.)Erros comuns (cont.)

1. Ignorar descobertas suspeitas (boas ou 
ruins) e passar para a frente.

2. Executar algoritmos de mineração 
repetidamente e cegamente, sem 
pensar no próximo passo.

3. Acreditar ingenuamente em tudo o que 
foi dito sobre os dados. 

4. Acreditar ingenuamente em tudo o que 
foi dito sobre as análises de mineração. 

5. Medir os resultados de forma diferente 
do seu superior. 
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