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Data Science
 Capacidade de coletar dados cresceu 

significativamente nos últimos 20 anos
 Sistemas já são projetados para coleta de dados
 Necessidade de armazenamento e tratamento desses dados

 Potencialmente resolvido pelas ferramentas de Big Data
 Hadoop, Hive, Spark, Cloudera, etc

 Informações também amplamente disponível em 
eventos e fontes externas

 O que fazer com todos esses dados então?
 Esforço deslocado para o processamento inteligente desses 

dados
 Extração de conhecimento desses dados



Data Science
 Além do volume, a complexidade dos dados cresce continuamente

 Fontes heterogêneas
 Dados não-estruturados

 Dados não estruturados serão mais de 80% dos dados coletados



O que é Data Science?
 A resposta está na diferença entre 

explicar e predizer
 Definição

 Conjunto de ferramentas, algoritmos e 
princípios para buscar padrões escondidos 
em dados brutos

 Conjunto de princípios fundamentais que 
norteiam a extração de conhecimento a 
partir de dados
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O que é Data Science?
 União de disciplinas de 

diversos campos
 Formação complexa de 

profissional
 E potencialmente cara

 Muitas opções (eventualmente 
conflitantes) para infra-estrutura

 E experiência é importante nos 
dois casos...



O que é Data Science?
 Foco atual em Machine Learning

 Entre outras áreas de Inteligência 
Artificial

 Casualmente se esquece da base 
necessária para os modelos de ML 
funcionarem…
 Tratamento de dados
 Infra-estrutura
 Gestão e ciclo de vida



Ciclo de Vida
 Tratamento de dados

 Data Mining
 Data Cleaning
 Data Exploration
 Feature Engineering

 E ainda enriquecimento de 
dados...



E esse esforço vale a pena?
 Strength in Numbers: How Does Data-Driven 

Decisionmaking Affect Firm Performance?
 Artigo liderado por Erik Brynjolfsson (MIT)

 Diretor do Digital Economy Lab
 Stanford Institute for Human-Center AI

 Pesquisador associado do National Bureau of Economic Research

 Medida de Data-Driven Decision Making
 Quanto mais orientada por dados, mais produtiva uma empresa é
 Um SD (desvio padrão) a mais na escala de DDD está associado 

com um aumento de 4% a 6% na produtividade
 Também relacionado a maior retorno sobre ativos, patrimônio 

líquido, uso de ativos e valor de mercado



Aplicações



E Machine Learning?
 Buzzword do momento

 Se tornou sinônimo de IA, mesmo sendo somente um dos campos dela
 Todo mundo está tentando vender alguma coisa com ML…

 ML experimentou um crescimento sem precedentes
 Resolução de problemas, automação de tarefas

 Razões para isso se acumularam por décadas
 Bases científicas existem a muito tempo

 Redes neurais foram desenvolvidas nos anos 1950
 Regressões são usadas em estatística a mais tempo

 Melhorias pontuais, mas significativas em IA e ML
 Avanço em capacidades computacionais
 Explosão de disponibilidade de dados

 Sistemas corporativos desde os anos 1980/1990
 Big Data
 Iot, wearable devices, sensores, indústria, etc.
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Impacto de DS e ML



Adoção e abrangência



 Ok, já deu para perceber que essa tal de Data 
Science e Machine Learning parecem ser 
importantes...



Objetivos dos encontros
 Conhecer os principais conceitos de Data Science, Inteligência Artificial e 

Machine Learning
 Conhecer as principais etapas e componentes em uma estrutura de Data 

Science e Machine Learning
 Conhecer as principais classes de algoritmos em ML

 Incluindo alguns exemplos práticos

 Conhecer as principais tecnologias que dão suporte a infra-estrutura de DS e 
ML

 E principalmente, discutir os conceitos apresentados



Conteúdo
 Sistemas de bancos de dados
 Big Data
 NoSQL
 Data Science
 Extração e tratamento de dados
 Inteligência artificial
 Machine Learning
 Ciclo de vida e infra-estrutura para Machine Learning
 Discussões sobre os temas



Aumento da complexidade
Quando mais complexa 
a tecnologia, mais ela 
precisa de manutenção 
constante para 
continuar funcionando 
normalmente



Pesquisa e Cooperação Técnica
 Quem está usando realmente ML?

 E de que forma?
 E está mesmo usando ML? Sério??

 Muito complexo inserir ML no fluxo de informações existentes
 Quantas empresas podem se dispor desse investimento?

 E quantas podem potencialmente se beneficiar disso?

 ML é um assunto ainda quente em pesquisas
 Uma das raras áreas em que o mercado anda junto com a pesquisa acadêmica

 Financiando pesquisas, usando essas pesquisas diretamente em produtos

 Wise Systems já tem um histórico de cooperação com a academia
 Desde os tempos do Cefet-PR



Pesquisa e Cooperação Técnica
 Wise Systems já desenvolveu projetos com a 

UTFPR no passado
 Sistemas móveis e embarcados (2003)
 Sistemas de Big Data (2013)

 Novo projeto de pesquisa e desenvolvimento em 
IA e Machine Learning
 AutoML

 LapTI
 http://lapti.ct.utfpr.edu.br/
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Bibliografia
 Data Science para 

Negócios
 Foster Provost e Tom 

Fawcett



Bibliografia
 Data Science do Zero

 Joel Grus



Bibliografia
 Python para Análise de Dados

 Tratamento de Dados com 
Pandas, NumPy e IPython

 Wes McKinney



Obrigado

leandro@utfpr.edu.br
http://lapti.ct.utfpr.edu.br
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