
Big Data e Machine Learning - 
Ferramentas de apoio à tomada de 

decisão



O que é
Machine 
Learning?



Artificial 
Intelligence

Machine 
Learning

Diferença entre Artificial 
Intelligence e Machine 
Learning?





Inteligência artificial na Europa
Apenas 9% das 

empresas 

portuguesas com 

pelo menos 10 

funcionários usam 

ferramentas de 

Inteligência Artificial.



Aplicações de Machine 
Learning

● Prever tendências

● Identificar ocorrências atípicas

● Identificar segmentos de mercado

● Categorização automática

● Reconhecimento de texto, voz e imagem.



Aplicações de Machine 
Learning

Sensores Conectividade Posicionamento Algoritmos de 

Machine Learning



Inteligência Artificial

Machine LearningRaciocínio

PNL

Planeamento

Aprendizagem 

supervisionada

Aprendizagem 

não

supervisionada

Aprendizagem 

por

reforço

Algoritmos de Machine Learning

Deep 

Learning



Algoritmos de Machine Learning

Aprendizagem 
Não 

Supervisionada

Aprendizagem 
Supervisionada

Aprendizagem 
por

Reforço

Classificação

RegressãoAgrupamento

Redução 
dimensional

Sistemas 
recomendados

Marketing 
direcionado

Segmentação 
de cliente

Decisões em      
tempo real

Jogos com IA

Aptidões de 
aprendizagem

Novas aptidões

Navegação 
robotica

Novos insights

Modelos preditivos

Otimização de 
processos

Previsão tendências

Diagnóstico

Retenção de cliente

Classificação de 
imagens

Deteção de 
fraudes

Característica 
elicitar

Identificação 
da estrutura

Compreensão 
significativa

Visualização 
Big Data



Machine Learning tradicional e Deep 
Learning

Machine Learning tradicional

Deep Learning

Input

Input

Extração de 
características

Classificação Output

OutputExtração de características + Classificação



Step by Step

Recolha de 
dados

Preparação 
dos dados

Escolha do 
modelo Treino Avaliação Ajuste de 

parâmetros Previsão



Quais as vantagens 
do Machine Learning?

Automação

Variedade de 
aplicações

Transformar dados 
em informações 
úteis

Reduzir os custos

Melhorar a 
performance

Antecipar o 
comportamentos

Prever tendências do 
mercado

Em 2020, 57% dos consumidores 

dependeram das empresas para 

saberem o que precisavam antes de 

pedirem alguma coisa.



Casos de sucesso #1 - Amazon

Desafio:  melhorar a experiência do consumidor em lojas de 
conveniência. 

Como: eliminando o passo que os consumidores menos gostam, o 
checkout.

Resultado final: Com implementação de sensores no teto e câmeras 
apoiadas por inteligência artificial, a Amazon é capaz de monitorizar 
todas as interações dos clientes com os produtos. Quando o cliente sai 
da loja, é cobrado pela compra via aplicação Amazon Go.



Casos de sucesso #2 - Starbucks

Usa o cartão de cliente e a APP para recolher e analisar dados de 
clientes, incluindo compras, onde são feitas, a que horas do dia e 
localização. Realiza posteriormente análises predictivas para 
processar esses dados e personalizar o envio de mensagens e 
emails, com recomendações quando os clientes se aproximarem 
das lojas. Usa também os dados de 90 milhões de transações 
todas as semanas para tomar  decisões de negócios, por exemplo 
onde abrir novas lojas e quais produtos que devem oferecer.

Resultado: Aumento do consumo médio por cliente. Melhores 
decisões quanto à localização de novas lojas.



Casos de sucesso #3 - iRobot

Problema: o tempo dispendido pelas pessoas em tarefas 
de limpeza.

Como: O uso de Machine Learning para examinar o 
tamanho da sala, identificar obstáculos e memorizar as 
rotas mais eficientes de limpeza.

Resultado: criação de uma linha de aspiradores 
autónomos que garantem uma melhor qualidade de vida 
das pessoas no lar.



Casos de sucesso #4 - Disney

Está a treinar redes neurais artificiais com sistemas de computação 
modelados a partir de cérebros de animais, para imitar cérebros 

humanos e reconhecer o que torna uma história apelativa. 

Usa os Likes e Dislikes do site Quora para treinar as redes neurais e 
assim determinar o que torna umas histórias mais populares do que 

outras. Prevê-se que num futuro não muito distante, um boneco 
consiga contar histórias para dormir mais entusiasmantes do que os 

humanos.



Casos de sucesso #5 - Feedzai

A Feedzai é uma empresa portuguesa líder de mercado no combate a 
crimes financeiros com ajuda de Inteligência Artificial. Desenvolveram 
uma plataforma na cloud de gestão de riscos, movida por Big Data e 

Machine Learning. Trabalham atualmente com grandes bancos 
internacionais como Santander e City Bank.

Resultado: com a ajuda de Machine Learning, a feedzai alega que a 
sua plataforma deteta milhares de fraudes informáticas em menos de 
3 milissegundos. Para termo de comparação, os humanos demoram 

300 milissegundos a piscar os olhos.



Para terminar...

Neste momento apenas o,6% dos dados gerados no 
mundo são analisados… The game has just begun.

Questões?

Pedro Barbosa
www.wisepirates.com

Ricardo Fernandes
Innerdata



Big Data e Machine Learning - 

Obrigado


