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Sobre o curso

• Foco no papel do conceito de incerteza na análise de dados e tomada 
de decisões;  

• Foco na interpretação e comunicação;  

• Aprendizado ativo (fontes diversas online);  

• Uso do R/Python para entendimento dos conceitos e análise de 
dados.
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Introdução - alguns conceitos básicos
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Dados

• Nos tempos modernos, dados estão disponíveis em grande quantidade 
e em diversos níveis de resolução. 

• Alguns exemplos englobam bioinformática, astronomia, física, 
monitoramento ambiental, comércio, transações financeiras, 
reconhecimento de imagens. 

• Habilidade essencial para um analista de dados: saber processar e 
extrair informação de valor dos dados.
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O que é aprendizado de máquinas

• É o estudo de métodos baseados em processamento de dados. 
Estes métodos devem ser capazes de imitar e entender processos e 
ajudar na tomada de decisões em diversas áreas. Fonte: Bayesian 
reasoning and machine learning, Barber.  

• Questões importantes para atingir estes objetivos: 

• Como comprimir e processar dados de alta dimensão? 

• Como fazer previsões de um processo complexo, por exemplo, em 
tempos futuros?

A ferramenta fundamental 
para este objetivo é a teoria de 
probabilidades, que permite 
tratar da incerteza envolvida.
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O que é estatística

• É uma ciência que se dedica à coleta, análise e interpretação de dados.

• Pode ser pensada como a ciência de aprendizagem de dados.

Note que dados podem 
ser vistos apenas como 

números se não olhamos 
o contexto. 

De forma simplificada pode ser dividida 
em 3 áreas: análise descritiva, 

probabilidade e inferência.
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Aprendendo com dados

Dados

Aprendendo 
com dados

X e Y 
disponíveis

Somente X 
disponível

Aprendizado 
supervisionado 

• Regressão 
• Classificação 
• Árvores e florestas

Aprendizado não 
supervisionado 

• Análise de cluster 
• Componentes principais 
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Aprendizado supervisionado

• Exemplo: Considere um conjunto de dados de 10000 faces humanas 
representadas por um vetor x. Para essas 10000 faces temos o output 
homem ou mulher. O objetivo é prever o gênero de uma nova face para 
a qual temos x0 mas não temos o output.

Definição: (i) Para dados D = {(xi, yi), i = 1, . . . , N} o objetivo é aprender

a relação entre o input x e o output y tal que, para novos dados x0 a predição

de y0 seja acurada;

(ii) O par (x0, y0) 62 D mas assume-se que foram obtidos do mesmo processo

gerador;

(iii) Para especificar acurácia de forma mais expĺıcita define-se uma função

de perda L(ypred, ytrue) ou, a utilidade U = �L.
<latexit sha1_base64="wvLS0aSpPP5W04RTk+0FWGche1g=">AAAGDnicjVTNTtRQFD7DOIr4B7p0cyNjAskw6bDRaEyIunBhFBMHSABJf+5AodPW9pYwIfMOPoR7d+6MW1/AGDca40Jd+A5+5/S2BIjRNu29Ped85+c759ZLozA3jvO5MdE80zp7bvL81IWLly5fmZ65upInRebrvp9ESbbmubmOwlj3TWgivZZm2h16kV719h6wfnVfZ3mYxM/NKNWbQ3c7Dgeh7xqIkpnGazqkDfJoQIoeksYaUoznB32nhO7QGPI5fM9jXSaXMjyKArwD6HPs28Ddg49D2B3QFmw7NJJ1HrsQuh7WDYoEYYDp0BN8j4FUkPDj0S5iG1jvi+QXHpdSRNPIJsA7E4kSSYRdmZ8SvRFp6YuzT6mAjDM7kBi6jsPyI+1ItAbeIqwvIdfITcGiqjMGZt/WebxmrtQRvCsIziCoeVOScxmjsssh2RVrl3zEysSfS3dpCjdzXLL8tM6A8XM2Usd6mgdzsfCosONquW/sfwhMLt5z3AW+NS1I1Ko2he4mEndoWWfGg7q+RLxofA1lz1UlyFWLR5ZsSydKHrJjmZ+cEMakePvQ8Ez5tqKq9m+icWumysyGIuF3KDlpVJ+iO7/F2tT25ZQe1VdY5AC7+EQPUsk5EH2bHiPfEb3AtFY9Gwu3LOE5Yp7GqKVt56VjO1wIV5Hw5dbd7WO6F+CzTd2t6Vmn68ilTm96djNL9lpOpj+hgYEQXDaLB9mX4Wa613FsHCRpaBOpMXlGaIwkwSlgCyk+FUr38ObmrFtpLE3mJjDaR5RICObjfBOYRJqgJJoSfSGeWfo334fik3MbYfWsLybe0A6k/8JVlv+LWxfSB3Rbajg62Fydb71UbSkbXVVl5OdR/jT4UGYyiIyseFaCyaX2cmRZ/1MsczumvrUt8DtClmhw72Q7T29WFrs9p9t7tji7dN+2epKu0w2MXY9u0RI9wiHpk9980/zY/NL82nrVett613pfmk40LOYaHbtaH/4AFkYl8A==</latexit><latexit sha1_base64="wvLS0aSpPP5W04RTk+0FWGche1g=">AAAGDnicjVTNTtRQFD7DOIr4B7p0cyNjAskw6bDRaEyIunBhFBMHSABJf+5AodPW9pYwIfMOPoR7d+6MW1/AGDca40Jd+A5+5/S2BIjRNu29Ped85+c759ZLozA3jvO5MdE80zp7bvL81IWLly5fmZ65upInRebrvp9ESbbmubmOwlj3TWgivZZm2h16kV719h6wfnVfZ3mYxM/NKNWbQ3c7Dgeh7xqIkpnGazqkDfJoQIoeksYaUoznB32nhO7QGPI5fM9jXSaXMjyKArwD6HPs28Ddg49D2B3QFmw7NJJ1HrsQuh7WDYoEYYDp0BN8j4FUkPDj0S5iG1jvi+QXHpdSRNPIJsA7E4kSSYRdmZ8SvRFp6YuzT6mAjDM7kBi6jsPyI+1ItAbeIqwvIdfITcGiqjMGZt/WebxmrtQRvCsIziCoeVOScxmjsssh2RVrl3zEysSfS3dpCjdzXLL8tM6A8XM2Usd6mgdzsfCosONquW/sfwhMLt5z3AW+NS1I1Ko2he4mEndoWWfGg7q+RLxofA1lz1UlyFWLR5ZsSydKHrJjmZ+cEMakePvQ8Ez5tqKq9m+icWumysyGIuF3KDlpVJ+iO7/F2tT25ZQe1VdY5AC7+EQPUsk5EH2bHiPfEb3AtFY9Gwu3LOE5Yp7GqKVt56VjO1wIV5Hw5dbd7WO6F+CzTd2t6Vmn68ilTm96djNL9lpOpj+hgYEQXDaLB9mX4Wa613FsHCRpaBOpMXlGaIwkwSlgCyk+FUr38ObmrFtpLE3mJjDaR5RICObjfBOYRJqgJJoSfSGeWfo334fik3MbYfWsLybe0A6k/8JVlv+LWxfSB3Rbajg62Fydb71UbSkbXVVl5OdR/jT4UGYyiIyseFaCyaX2cmRZ/1MsczumvrUt8DtClmhw72Q7T29WFrs9p9t7tji7dN+2epKu0w2MXY9u0RI9wiHpk9980/zY/NL82nrVett613pfmk40LOYaHbtaH/4AFkYl8A==</latexit><latexit sha1_base64="wvLS0aSpPP5W04RTk+0FWGche1g=">AAAGDnicjVTNTtRQFD7DOIr4B7p0cyNjAskw6bDRaEyIunBhFBMHSABJf+5AodPW9pYwIfMOPoR7d+6MW1/AGDca40Jd+A5+5/S2BIjRNu29Ped85+c759ZLozA3jvO5MdE80zp7bvL81IWLly5fmZ65upInRebrvp9ESbbmubmOwlj3TWgivZZm2h16kV719h6wfnVfZ3mYxM/NKNWbQ3c7Dgeh7xqIkpnGazqkDfJoQIoeksYaUoznB32nhO7QGPI5fM9jXSaXMjyKArwD6HPs28Ddg49D2B3QFmw7NJJ1HrsQuh7WDYoEYYDp0BN8j4FUkPDj0S5iG1jvi+QXHpdSRNPIJsA7E4kSSYRdmZ8SvRFp6YuzT6mAjDM7kBi6jsPyI+1ItAbeIqwvIdfITcGiqjMGZt/WebxmrtQRvCsIziCoeVOScxmjsssh2RVrl3zEysSfS3dpCjdzXLL8tM6A8XM2Usd6mgdzsfCosONquW/sfwhMLt5z3AW+NS1I1Ko2he4mEndoWWfGg7q+RLxofA1lz1UlyFWLR5ZsSydKHrJjmZ+cEMakePvQ8Ez5tqKq9m+icWumysyGIuF3KDlpVJ+iO7/F2tT25ZQe1VdY5AC7+EQPUsk5EH2bHiPfEb3AtFY9Gwu3LOE5Yp7GqKVt56VjO1wIV5Hw5dbd7WO6F+CzTd2t6Vmn68ilTm96djNL9lpOpj+hgYEQXDaLB9mX4Wa613FsHCRpaBOpMXlGaIwkwSlgCyk+FUr38ObmrFtpLE3mJjDaR5RICObjfBOYRJqgJJoSfSGeWfo334fik3MbYfWsLybe0A6k/8JVlv+LWxfSB3Rbajg62Fydb71UbSkbXVVl5OdR/jT4UGYyiIyseFaCyaX2cmRZ/1MsczumvrUt8DtClmhw72Q7T29WFrs9p9t7tji7dN+2epKu0w2MXY9u0RI9wiHpk9980/zY/NL82nrVett613pfmk40LOYaHbtaH/4AFkYl8A==</latexit><latexit sha1_base64="wvLS0aSpPP5W04RTk+0FWGche1g=">AAAGDnicjVTNTtRQFD7DOIr4B7p0cyNjAskw6bDRaEyIunBhFBMHSABJf+5AodPW9pYwIfMOPoR7d+6MW1/AGDca40Jd+A5+5/S2BIjRNu29Ped85+c759ZLozA3jvO5MdE80zp7bvL81IWLly5fmZ65upInRebrvp9ESbbmubmOwlj3TWgivZZm2h16kV719h6wfnVfZ3mYxM/NKNWbQ3c7Dgeh7xqIkpnGazqkDfJoQIoeksYaUoznB32nhO7QGPI5fM9jXSaXMjyKArwD6HPs28Ddg49D2B3QFmw7NJJ1HrsQuh7WDYoEYYDp0BN8j4FUkPDj0S5iG1jvi+QXHpdSRNPIJsA7E4kSSYRdmZ8SvRFp6YuzT6mAjDM7kBi6jsPyI+1ItAbeIqwvIdfITcGiqjMGZt/WebxmrtQRvCsIziCoeVOScxmjsssh2RVrl3zEysSfS3dpCjdzXLL8tM6A8XM2Usd6mgdzsfCosONquW/sfwhMLt5z3AW+NS1I1Ko2he4mEndoWWfGg7q+RLxofA1lz1UlyFWLR5ZsSydKHrJjmZ+cEMakePvQ8Ez5tqKq9m+icWumysyGIuF3KDlpVJ+iO7/F2tT25ZQe1VdY5AC7+EQPUsk5EH2bHiPfEb3AtFY9Gwu3LOE5Yp7GqKVt56VjO1wIV5Hw5dbd7WO6F+CzTd2t6Vmn68ilTm96djNL9lpOpj+hgYEQXDaLB9mX4Wa613FsHCRpaBOpMXlGaIwkwSlgCyk+FUr38ObmrFtpLE3mJjDaR5RICObjfBOYRJqgJJoSfSGeWfo334fik3MbYfWsLybe0A6k/8JVlv+LWxfSB3Rbajg62Fydb71UbSkbXVVl5OdR/jT4UGYyiIyseFaCyaX2cmRZ/1MsczumvrUt8DtClmhw72Q7T29WFrs9p9t7tji7dN+2epKu0w2MXY9u0RI9wiHpk9980/zY/NL82nrVett613pfmk40LOYaHbtaH/4AFkYl8A==</latexit>
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Dado de treinamento x dado de teste

Dado de treinamento

Dado de teste

Usado apenas para estimar os 
parâmetros do modelo assumido 

para o problema.

Usado apenas para verificar a 
performance preditiva do modelo 

treinado.

�12



Exemplo: 

• Um pai decide explicar ao filho o que é um carro esporte. 

• Considerando difícil explicar com palavras, o pai leva o filho para uma ponte 
próxima a uma rodovia e para cada carro esporte que ele vê ele grita para o 
filho: veja um carro esporte! 

• Após 10 minutos o pai pergunta ao filho se ele entendeu o que é um carro 
esporte. 

• O filho responde: claro!! 

• Então passa um fusquinha vermelho e o filho grita: um carro esporte! 

• E o pai surpreso pergunta: por que você acha isso? 

• E o filho conclui: porque todos os carros esporte são vermelhos!
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Sobre aprendizado supervisionado

• Esse exemplo mostra como um modelo pode ter uma boa performance 
na amostra de treinamento e ser péssimo para previsão. 

• Este exemplo também mostra claramente o que é um processo de 
aprendizado supervisionado. Se o filho já soubesse o que é um carro 
esporte não seria necessário um “treinamento".
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Exemplo: série temporal

• Exemplo: série temporal diária 
de velocidade do vento e 
modelo ajustado. 

• Temos inputs t=1,…,N e outputs 
y1,…,yN. 

• Isto é, estimação e previsão em 
séries temporais representam 
u m t i p o d e a p r e n d i z a d o 
supervisionado.  

• A previsão em tempos futuros 
usando o modelo ajustado para 
os dados de treinamento (t,yt).
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Classificação e regressão

Problema de 
classificação

Problema de 
regressão

Quando o output é uma variável 
categórica chamamos o output de 
label e o problema de aprendizado 
supervisionado é dito problema de 

classificação.

Quando o output é quantitativo 
usualmente dizemos que o 

aprendizado supervisionado é um 
problema de regressão.

• Observação: podemos transformar uma variável quantitativa em categórica e 
tratar o problema de regressão como um problema de classificação. 

• Ex: considere interesse em prever o preço futuro de um produto em um 
supermercado. Este pode ser visto como um problema de regressão. Porém, se 
classificamos o preço em 3 categorias passamos a ter um problema de 
classificação. �16



Aprendizado não supervisionado

Exemplo: Um supermercado deseja 
dividir os consumidores em perfis de 
consumo. Para isso coleta dados de 
1000 check-outs, onde consta uma 
m a t r i z ( e s p a r s a ) p a r a c a d a 
consumidor com itens consumidos 
ou não consumidos para 10000 
produtos do supermercado.

Definição: (i) Para dados D = {xi, i = 1, . . . , N} o objetivo é descrevê-los
de forma parcimoniosa;

(ii) Uma função objetivo é definida para quantificar a acurácia da descrição;
(iii) Do ponto de vista probabiĺıstico, estamos interessados na distribuição

p(x).
<latexit sha1_base64="PnxLTcP6eqoKzDspvvYY/zZVbGw=">AAAE9nicjVRLa9RQFD4To9b6mupGcBOcESrUIelGsRSKduFKKjhtoVNKcudOjc3LPIaWYX6HO3fi1j/gVn+CuBQXPsD/4HfOTXS0+Mhwc+89z+9852SCLAqL0nXft6wT9slTp+fOzJ89d/7CxfbCpc0irXKl+yqN0nw78AsdhYnul2EZ6e0s134cRHorOLjH+q2xzoswTR6VR5nejf39JByFyi8hShdaV2hCAwpoRA6tk8YeUoL1iT5SSndoCvki7jewb5BPOZZDQ7yH0Bc4d+G3ihgTOqQ9WC5hrZKHfUCRWJWwW6IHuE9h7UDCK6AnyFfCeiySLxJXw1Yhi4b0K91EBJOFNQ7QpdDFgiETNAr+MaSMmS19WoFuHj9GbXD3a48RVbAzlf0NQcPBcCYPn57C34eGPdhGicYRnY9bhdsHQdRwNFtRw+nKDDqDb12yZ1JFKWdT7Rj6AhKDIhfEPlYIVr6JhjGk4NaRLGwZ13yFEksLk4Xw0vQrqXGZ2IwrAPLwBy9d5FpEr5izkh7LbHBvp8Dapd5eu+P2XHmc4wevPnSofjbS9jsE4+RMUAw4DEyhBF+A7WBUXKQsaRdpmFBTVgTLKYgawKvAOROKD/Dex22nliZSMpfI3kxGJCPCY3tdKK2kRZEUreTOkVn6p9gTicnYjrAHdayGjuKffo3l//pxLSVIvi01cOMykXB1 qo5SCSuRjMXPqrjhmTTZNJSbrcSz4dkRn0JqN2PM+s/1WJixVbVthQ8AKNFg7/d2Hj9sLvc8t+c9XO6s3a1bPUdX6RpGx6NbtEb38XfRJ2U9s15bb6y39qH93H5hvzSmVqv2uUy/PPar73ix+ks=</latexit><latexit sha1_base64="PnxLTcP6eqoKzDspvvYY/zZVbGw=">AAAE9nicjVRLa9RQFD4To9b6mupGcBOcESrUIelGsRSKduFKKjhtoVNKcudOjc3LPIaWYX6HO3fi1j/gVn+CuBQXPsD/4HfOTXS0+Mhwc+89z+9852SCLAqL0nXft6wT9slTp+fOzJ89d/7CxfbCpc0irXKl+yqN0nw78AsdhYnul2EZ6e0s134cRHorOLjH+q2xzoswTR6VR5nejf39JByFyi8hShdaV2hCAwpoRA6tk8YeUoL1iT5SSndoCvki7jewb5BPOZZDQ7yH0Bc4d+G3ihgTOqQ9WC5hrZKHfUCRWJWwW6IHuE9h7UDCK6AnyFfCeiySLxJXw1Yhi4b0K91EBJOFNQ7QpdDFgiETNAr+MaSMmS19WoFuHj9GbXD3a48RVbAzlf0NQcPBcCYPn57C34eGPdhGicYRnY9bhdsHQdRwNFtRw+nKDDqDb12yZ1JFKWdT7Rj6AhKDIhfEPlYIVr6JhjGk4NaRLGwZ13yFEksLk4Xw0vQrqXGZ2IwrAPLwBy9d5FpEr5izkh7LbHBvp8Dapd5eu+P2XHmc4wevPnSofjbS9jsE4+RMUAw4DEyhBF+A7WBUXKQsaRdpmFBTVgTLKYgawKvAOROKD/Dex22nliZSMpfI3kxGJCPCY3tdKK2kRZEUreTOkVn6p9gTicnYjrAHdayGjuKffo3l//pxLSVIvi01cOMykXB1 qo5SCSuRjMXPqrjhmTTZNJSbrcSz4dkRn0JqN2PM+s/1WJixVbVthQ8AKNFg7/d2Hj9sLvc8t+c9XO6s3a1bPUdX6RpGx6NbtEb38XfRJ2U9s15bb6y39qH93H5hvzSmVqv2uUy/PPar73ix+ks=</latexit><latexit sha1_base64="PnxLTcP6eqoKzDspvvYY/zZVbGw=">AAAE9nicjVRLa9RQFD4To9b6mupGcBOcESrUIelGsRSKduFKKjhtoVNKcudOjc3LPIaWYX6HO3fi1j/gVn+CuBQXPsD/4HfOTXS0+Mhwc+89z+9852SCLAqL0nXft6wT9slTp+fOzJ89d/7CxfbCpc0irXKl+yqN0nw78AsdhYnul2EZ6e0s134cRHorOLjH+q2xzoswTR6VR5nejf39JByFyi8hShdaV2hCAwpoRA6tk8YeUoL1iT5SSndoCvki7jewb5BPOZZDQ7yH0Bc4d+G3ihgTOqQ9WC5hrZKHfUCRWJWwW6IHuE9h7UDCK6AnyFfCeiySLxJXw1Yhi4b0K91EBJOFNQ7QpdDFgiETNAr+MaSMmS19WoFuHj9GbXD3a48RVbAzlf0NQcPBcCYPn57C34eGPdhGicYRnY9bhdsHQdRwNFtRw+nKDDqDb12yZ1JFKWdT7Rj6AhKDIhfEPlYIVr6JhjGk4NaRLGwZ13yFEksLk4Xw0vQrqXGZ2IwrAPLwBy9d5FpEr5izkh7LbHBvp8Dapd5eu+P2XHmc4wevPnSofjbS9jsE4+RMUAw4DEyhBF+A7WBUXKQsaRdpmFBTVgTLKYgawKvAOROKD/Dex22nliZSMpfI3kxGJCPCY3tdKK2kRZEUreTOkVn6p9gTicnYjrAHdayGjuKffo3l//pxLSVIvi01cOMykXB1 qo5SCSuRjMXPqrjhmTTZNJSbrcSz4dkRn0JqN2PM+s/1WJixVbVthQ8AKNFg7/d2Hj9sLvc8t+c9XO6s3a1bPUdX6RpGx6NbtEb38XfRJ2U9s15bb6y39qH93H5hvzSmVqv2uUy/PPar73ix+ks=</latexit><latexit sha1_base64="PnxLTcP6eqoKzDspvvYY/zZVbGw=">AAAE9nicjVRLa9RQFD4To9b6mupGcBOcESrUIelGsRSKduFKKjhtoVNKcudOjc3LPIaWYX6HO3fi1j/gVn+CuBQXPsD/4HfOTXS0+Mhwc+89z+9852SCLAqL0nXft6wT9slTp+fOzJ89d/7CxfbCpc0irXKl+yqN0nw78AsdhYnul2EZ6e0s134cRHorOLjH+q2xzoswTR6VR5nejf39JByFyi8hShdaV2hCAwpoRA6tk8YeUoL1iT5SSndoCvki7jewb5BPOZZDQ7yH0Bc4d+G3ihgTOqQ9WC5hrZKHfUCRWJWwW6IHuE9h7UDCK6AnyFfCeiySLxJXw1Yhi4b0K91EBJOFNQ7QpdDFgiETNAr+MaSMmS19WoFuHj9GbXD3a48RVbAzlf0NQcPBcCYPn57C34eGPdhGicYRnY9bhdsHQdRwNFtRw+nKDDqDb12yZ1JFKWdT7Rj6AhKDIhfEPlYIVr6JhjGk4NaRLGwZ13yFEksLk4Xw0vQrqXGZ2IwrAPLwBy9d5FpEr5izkh7LbHBvp8Dapd5eu+P2XHmc4wevPnSofjbS9jsE4+RMUAw4DEyhBF+A7WBUXKQsaRdpmFBTVgTLKYgawKvAOROKD/Dex22nliZSMpfI3kxGJCPCY3tdKK2kRZEUreTOkVn6p9gTicnYjrAHdayGjuKffo3l//pxLSVIvi01cOMykXB1 qo5SCSuRjMXPqrjhmTTZNJSbrcSz4dkRn0JqN2PM+s/1WJixVbVthQ8AKNFg7/d2Hj9sLvc8t+c9XO6s3a1bPUdX6RpGx6NbtEb38XfRJ2U9s15bb6y39qH93H5hvzSmVqv2uUy/PPar73ix+ks=</latexit>
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Outros tipos de aprendizado

• Aprendizado ativo: um agente pode requerer dados numa região 
onde x foi pouco observado ou não foi observado.  

• No exemplo do supermercado, um funcionário de vendas pode 
ser contratado para degustação de um produto específico, 
aumentando o consumo daquele item. Dessa forma, na análise 
de dados pode-se prever melhor o perfil de consumidores que 
tendem a consumir esse produto. 

• Aprendizado semi-supervisionado: poucos dados estão disponíveis 
com label porém uma grande parte dos dados não tem label.  

• Neste caso, tenta-se estimar os labels usando aprendizado não 
supervisionado para os dados sem labels. O objetivo é obter um 
classificador melhor do que o obtido usando aprendizado 
supervisionado para os dados com label.
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Penalização de complexidade

• Considere um classificador c(x, ✓) que depende de dados x e de parâmetros

do modelo ✓.

• Podemos calcular a perda (média emṕırica) nos dados de treinamento

R(✓ | D) =
1
N

PN
i=1 L(c(xi, ✓), ci).

• O parâmetro ótimo é obtido ✓otimo
= argminR(✓ | D).

• Para um novo ponto temos a classificação c(x0 | ✓otimo
).

• Mas esse procedimento pode levar a sobreajuste pois estamos usando os

dados de treinamento somente.

• Defina R⇤
(✓ | D) = R(✓ | D) + �P (✓), onde P (✓) visa penalizar a com-

plexidade do modelo.
<latexit sha1_base64="YX7nFdwLdSevHT7Epok6P18LEPM=">AAAH7HiclVRLT9RQFD6g4yC+QJduGhkTUDLpsNENCREWLnygkUfCAOm0Zax02treEpDwE1zpzrj1D7jV32Hc6kJduPIP+J1zbzswM4A2aXvved3zfefc00rCIFO2/XVo+MzZyrnqyPnRCxcvXb4yNn51OYvz1PWX3DiM09WWk/lhEPlLKlChv5qkvtNphf5Ka3ue9Ss7fpoFcfRM7SX+esdpR8FW4DoKonh8+A01qUU+tSmgiPbxVdh18H+F/wGNQl/ILJqnGFYZJB4kKV6LctG4FJIDDeu28LrYebBOoathN0m7NI1Yip7DS0E7BblFL+HPUThegjeSlVV+dZRMouyKR1ebQJvSN5zPEVNjx/YWZLFYhbKrHTm5RvUeXIvGumNicPYhvrmgYgyOnMeYPVlPwvYX1oHs2DOh39Bq5FOQRWU+XQw6byXMMd+O5B5BorN8iriHM21KJTzoFiTmLN4m+E2hc1GtBiq0T4/wbSI+V2JTajgrmg1oLHqAmJr/TWh6azANHcunBrDyeCDHFv3BKhCuLHBg4d8SiTeA6w3kE5f2B8iM47UFVwTrkxEPqpQj6Iu+Y5Z35NxEelMzqQ7V0jmmO3/Qd5NvwY596PSTMAzK66HE507gU3R3Mlsu1p54duucmG6zkJWP7LsdlgmX3B0OvQDCTOJrj6CMr6RvNDq2ceTWxFKJ/+s4Pq/Y+32YFvDfMl66Ozfo1on1mj2lnrexDyWHlrlHiz32zO20ICkmQW2gjQXeAsFumbnBN5anVpdNV9AlwvKuZOGUc6V3RjB2Rq8nUN8c3BybsOu2PFb/omEWE2SexXjsC4J50gB5SXG3DddwQW2kpmgdh3HKStoyLIduLm2UyEXfxreN3ZqRFmXMxJthhjJqDwDqpjRLLiSEJQ25RGbpcbH3JSbntifl0bE6kDLx2al+heW/+jEWhfa6Kxi4yRKRMDrXRMmFlbC8AhoVt4AexZZcLW5t15RL86wvVjHI9bBU9FMs9Uhw5WKybY4RhixR4EZvOfsXyzP1hl1vPJmZmLtnSj1C1+kGGrRBd2iO7qNZl8itvK58rHyqfK5G1bfVd9X32nR4yPhcoyNP9cNfQ399tg==</latexit><latexit sha1_base64="YX7nFdwLdSevHT7Epok6P18LEPM=">AAAH7HiclVRLT9RQFD6g4yC+QJduGhkTUDLpsNENCREWLnygkUfCAOm0Zax02treEpDwE1zpzrj1D7jV32Hc6kJduPIP+J1zbzswM4A2aXvved3zfefc00rCIFO2/XVo+MzZyrnqyPnRCxcvXb4yNn51OYvz1PWX3DiM09WWk/lhEPlLKlChv5qkvtNphf5Ka3ue9Ss7fpoFcfRM7SX+esdpR8FW4DoKonh8+A01qUU+tSmgiPbxVdh18H+F/wGNQl/ILJqnGFYZJB4kKV6LctG4FJIDDeu28LrYebBOoathN0m7NI1Yip7DS0E7BblFL+HPUThegjeSlVV+dZRMouyKR1ebQJvSN5zPEVNjx/YWZLFYhbKrHTm5RvUeXIvGumNicPYhvrmgYgyOnMeYPVlPwvYX1oHs2DOh39Bq5FOQRWU+XQw6byXMMd+O5B5BorN8iriHM21KJTzoFiTmLN4m+E2hc1GtBiq0T4/wbSI+V2JTajgrmg1oLHqAmJr/TWh6azANHcunBrDyeCDHFv3BKhCuLHBg4d8SiTeA6w3kE5f2B8iM47UFVwTrkxEPqpQj6Iu+Y5Z35NxEelMzqQ7V0jmmO3/Qd5NvwY596PSTMAzK66HE507gU3R3Mlsu1p54duucmG6zkJWP7LsdlgmX3B0OvQDCTOJrj6CMr6RvNDq2ceTWxFKJ/+s4Pq/Y+32YFvDfMl66Ozfo1on1mj2lnrexDyWHlrlHiz32zO20ICkmQW2gjQXeAsFumbnBN5anVpdNV9AlwvKuZOGUc6V3RjB2Rq8nUN8c3BybsOu2PFb/omEWE2SexXjsC4J50gB5SXG3DddwQW2kpmgdh3HKStoyLIduLm2UyEXfxreN3ZqRFmXMxJthhjJqDwDqpjRLLiSEJQ25RGbpcbH3JSbntifl0bE6kDLx2al+heW/+jEWhfa6Kxi4yRKRMDrXRMmFlbC8AhoVt4AexZZcLW5t15RL86wvVjHI9bBU9FMs9Uhw5WKybY4RhixR4EZvOfsXyzP1hl1vPJmZmLtnSj1C1+kGGrRBd2iO7qNZl8itvK58rHyqfK5G1bfVd9X32nR4yPhcoyNP9cNfQ399tg==</latexit><latexit sha1_base64="YX7nFdwLdSevHT7Epok6P18LEPM=">AAAH7HiclVRLT9RQFD6g4yC+QJduGhkTUDLpsNENCREWLnygkUfCAOm0Zax02treEpDwE1zpzrj1D7jV32Hc6kJduPIP+J1zbzswM4A2aXvved3zfefc00rCIFO2/XVo+MzZyrnqyPnRCxcvXb4yNn51OYvz1PWX3DiM09WWk/lhEPlLKlChv5qkvtNphf5Ka3ue9Ss7fpoFcfRM7SX+esdpR8FW4DoKonh8+A01qUU+tSmgiPbxVdh18H+F/wGNQl/ILJqnGFYZJB4kKV6LctG4FJIDDeu28LrYebBOoathN0m7NI1Yip7DS0E7BblFL+HPUThegjeSlVV+dZRMouyKR1ebQJvSN5zPEVNjx/YWZLFYhbKrHTm5RvUeXIvGumNicPYhvrmgYgyOnMeYPVlPwvYX1oHs2DOh39Bq5FOQRWU+XQw6byXMMd+O5B5BorN8iriHM21KJTzoFiTmLN4m+E2hc1GtBiq0T4/wbSI+V2JTajgrmg1oLHqAmJr/TWh6azANHcunBrDyeCDHFv3BKhCuLHBg4d8SiTeA6w3kE5f2B8iM47UFVwTrkxEPqpQj6Iu+Y5Z35NxEelMzqQ7V0jmmO3/Qd5NvwY596PSTMAzK66HE507gU3R3Mlsu1p54duucmG6zkJWP7LsdlgmX3B0OvQDCTOJrj6CMr6RvNDq2ceTWxFKJ/+s4Pq/Y+32YFvDfMl66Ozfo1on1mj2lnrexDyWHlrlHiz32zO20ICkmQW2gjQXeAsFumbnBN5anVpdNV9AlwvKuZOGUc6V3RjB2Rq8nUN8c3BybsOu2PFb/omEWE2SexXjsC4J50gB5SXG3DddwQW2kpmgdh3HKStoyLIduLm2UyEXfxreN3ZqRFmXMxJthhjJqDwDqpjRLLiSEJQ25RGbpcbH3JSbntifl0bE6kDLx2al+heW/+jEWhfa6Kxi4yRKRMDrXRMmFlbC8AhoVt4AexZZcLW5t15RL86wvVjHI9bBU9FMs9Uhw5WKybY4RhixR4EZvOfsXyzP1hl1vPJmZmLtnSj1C1+kGGrRBd2iO7qNZl8itvK58rHyqfK5G1bfVd9X32nR4yPhcoyNP9cNfQ399tg==</latexit><latexit sha1_base64="YX7nFdwLdSevHT7Epok6P18LEPM=">AAAH7HiclVRLT9RQFD6g4yC+QJduGhkTUDLpsNENCREWLnygkUfCAOm0Zax02treEpDwE1zpzrj1D7jV32Hc6kJduPIP+J1zbzswM4A2aXvved3zfefc00rCIFO2/XVo+MzZyrnqyPnRCxcvXb4yNn51OYvz1PWX3DiM09WWk/lhEPlLKlChv5qkvtNphf5Ka3ue9Ss7fpoFcfRM7SX+esdpR8FW4DoKonh8+A01qUU+tSmgiPbxVdh18H+F/wGNQl/ILJqnGFYZJB4kKV6LctG4FJIDDeu28LrYebBOoathN0m7NI1Yip7DS0E7BblFL+HPUThegjeSlVV+dZRMouyKR1ebQJvSN5zPEVNjx/YWZLFYhbKrHTm5RvUeXIvGumNicPYhvrmgYgyOnMeYPVlPwvYX1oHs2DOh39Bq5FOQRWU+XQw6byXMMd+O5B5BorN8iriHM21KJTzoFiTmLN4m+E2hc1GtBiq0T4/wbSI+V2JTajgrmg1oLHqAmJr/TWh6azANHcunBrDyeCDHFv3BKhCuLHBg4d8SiTeA6w3kE5f2B8iM47UFVwTrkxEPqpQj6Iu+Y5Z35NxEelMzqQ7V0jmmO3/Qd5NvwY596PSTMAzK66HE507gU3R3Mlsu1p54duucmG6zkJWP7LsdlgmX3B0OvQDCTOJrj6CMr6RvNDq2ceTWxFKJ/+s4Pq/Y+32YFvDfMl66Ozfo1on1mj2lnrexDyWHlrlHiz32zO20ICkmQW2gjQXeAsFumbnBN5anVpdNV9AlwvKuZOGUc6V3RjB2Rq8nUN8c3BybsOu2PFb/omEWE2SexXjsC4J50gB5SXG3DddwQW2kpmgdh3HKStoyLIduLm2UyEXfxreN3ZqRFmXMxJthhjJqDwDqpjRLLiSEJQ25RGbpcbH3JSbntifl0bE6kDLx2al+heW/+jEWhfa6Kxi4yRKRMDrXRMmFlbC8AhoVt4AexZZcLW5t15RL86wvVjHI9bBU9FMs9Uhw5WKybY4RhixR4EZvOfsXyzP1hl1vPJmZmLtnSj1C1+kGGrRBd2iO7qNZl8itvK58rHyqfK5G1bfVd9X32nR4yPhcoyNP9cNfQ399tg==</latexit>
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Dado de treinamento x dado de teste

Dado de treinamento

Dado de validação

Usado para estimar os parâmetros 
do modelo para um valor específico 

do parâmetro de penalidade. 
Repete-se o treinamento para 

diversos valores do parâmetro de 
penalidade.

Usado para selecionar o melhor 
(minimização do risco R) valor para 

o parâmetro de penalidade.

Dado de teste
Usado apenas para verificar a 

performance preditiva do modelo 
treinado e validado. 
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• Tipicamente o dado de teste deve ser deixado para o final da análise, 
quando o modelo já foi escolhido. 

• Não há regra para escolher tamanho de cada conjunto, mas uma 
sugestão é 50% treinamento, 25% validação e 25% teste.

Dado de treinamento x dado de teste
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Alguns conceitos de teoria da decisão

�22



Preferências

Essa coleção de 
preferências é irracional!!!

Note que se João prefere laranjas a maçãs e Maria prefere maçãs a laranjas
não podemos dizer que alguém esteja errado em sua decisão.

Porém, há algo errado com alguém que prefere laranjas a maçãs e maçãs a
goiabas mas prefira goiabas a laranjas.
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Exemplo: comportamento irracional

Ele começou com uma 
maçã e 3 reais e terminou com uma maçã e 

falência financeira!

Ma � La � Ja � Ma

Considere um indiv́ıduo que vai para o mercado negociar, tendo uma maçã
e 3 reais. Ele tem as seguintes preferências:

• Prefere maçã a laranjas;

• Prefere laranjas a jambos;

• Prefere jambos a maçãs.

Ele começa trocando a maçã e 1 real pelo jambo (afinal ele prefere jambo a
maçã). Sobrando 2 reais!

Depois ele troca o jambo e 1 real pela laranja (afinal ele prefere laranja a
jambo). Sobrando 1 real!

Depois ele troca a laranja e 1 real pela maçã (afinal ele prefere maçã a
laranja). Sobrando apenas a maçã!
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Preferências

Duas coisas bastam para caracterizar a racionalidade:

• Objetivos consistentes, coerentes;

• Agir para atingir objetivos, respeitando restrições éticas e morais.

Axiomas de preferência: Neumann e Morgenstern (1947).
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Definição: função utilidade

A função u é dita função utilidade se

• u : P ⇤ ! <, isto é, para todo P 2 P ⇤ corresponde um número real u(P );

• Estes números reais atribúıdos preservam a ordem, isto é,

P � Q <=> u(P ) � u(Q).
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Comparando utilidades esperadas

Se um tomador de decisão é capaz de escolher entre perdas aleatórias de
forma consistente, então existe uma função de utilidade u(.) para dar valor a
riqueza w tal que a decisão escolhida é a mesma que ele tem se compara perdas
com base na utilidade esperada.

E(u(w �X))

Dessa forma, uma decisão possivelmente complicada se transforma em com-
parar números reais.
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Construção da função utilidade

É possivel determinar a função de utilidade de um tomador de decisão o
confrontando com perguntas do tipo abaixo. Considere um conjunto de bens de
cinco elementos: {Manga, Pera, Laranja,Goiaba, Carambola}.

Tal que Manga é preferida a pera, a Pera é preferida a Laranja, Laranja é
preferida a Goiaba e Goiaba é Preferida a Carambola.

Ma � Pe � La � Go � Ca

Começa-se estabelecendo que u(Pe) = 1 e u(Go) = 0 para obter a utilidade
da Laranja.
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Construção da função utilidade

Pergunta-se: Você prefere

• uma laranja com probabilidade 1 ou

• uma pera com probabilidade 0.1 ou uma goiaba com probabilidade 0.9?

Se ele ficar com a laranja, mudamos as probabilidades. Pergunta-se: Você
prefere

• uma laranja com probabilidade 1 ou

• uma pera com probabilidade 0.2 ou uma goiaba com probabilidade 0.8?

Até que ele seja indiferente entre ficar com a laranja ou levar a pera com prob-
abilidade p e a goiaba com probabilidade 1-p. Podemos mostrar que u(La) = p.
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Construção da função utilidade

Considere o caso em que levar a goiaba fosse um desastre e que a laranja
fosse uma coisa muito boa comparada com a goiaba.

Então 1-p deveria ser bem pequeno, digamos 0.1. E, portanto, u(La)=0.9.
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Construção da função utilidade

Fruta (F) Manga Pera Laranja Goiaba Carambola

U(F) 9/7 1 0.4 0 -1/7

Voltando ao exemplo, suponha que u(La) = 0.4, como obter a utilidade da
Manga e da Carambola?

Recomece utilizando u(Ma) = 1 e u(Ca) = 0 e encontre as utilidade da Pera
e da Goiaba.

Suponha que u(Pe) = 0.8 e u(Go) = 0.1.

Não é preciso refazer contas para Laranja, apenas uma mudança de escala.
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Construção da função utilidade

De forma mais geral temos:

uP0,P1(P ) = sup{� : P � �P1 + (1� �)P0},

onde sup representa o supremo, que é a menor de todas as cotas superiores.

Porém, há uma limitação para esse 
procedimento para construir funções de utilidade: o 

indivíduo se irritaria com tantas perguntas e acabaria 
sendo incoerente em sua função de 

utilidade.
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Utilidade para dinheiro

• Considere um jogo no qual você paga mil para jogar e  

• você ganha 2 mil com probabilidade 1 ou; 

• lança-se uma moeda com probabilidade L de cara, se sair cara você 
ganha 1 milhão e se sair coroa você ganha 0. 

• Note que um milhão de reais representa um estilo de vida completamente 
diferente; significa uma grande mudança. 

• Um certo indivíduo, bastante conservador, decide arriscar para L>0.9. Um 
outro indivíduo, muito rico no início do jogo, decide jogar já para L>0.1.  

• Cada indivíduo tem seus sentimentos a respeito disto.
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Utilidade para dinheiro

Na região convexa as pessoas são tentadas a aceitar riscos. Para pequenas 
quantidades de dinheiro as pessoas tendem a se arriscar por um ganho maior. 
Quem iria se preocupar em perder centavos? 

Na região côncava tem-se aversão ao risco. Quem aceitaria arriscar milhões?
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Construção da função utilidade

• Senior (1836): “Não só há limites para o prazer que os bens de 
qualquer tipo proporcionam como o prazer diminui rapidamente bem 
antes de alcançar esses limites. Dois artigos da mesma espécie raro 
não propiciarão o dobro do prazer de um só, assim como dez não 
darão o quíntuplo do prazer de dois.” 

• A seguir apresento algumas funções muito utilizadas na prática. 

• Note que a função de util idade deve satisfazer certas 
características.
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Funções de utilidade

Algumas funções de utilidade:

• Linear: u(w) = w

• Quadrática: u(w) = �(↵� w)2, w  ↵

• Logaŕıtmica: u(w) = log(↵+ w), w > �↵

• Exponencial: �↵ exp{�↵w}, ↵ > 0

• Poder: u(w) = wc, w > 0, 0 < c  1
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Exemplo

• Considere interesse em classificar indiv́ıduos como com cancer ou sem can-
cer.

• Para esse problema estabelece-se uma função utilidade para as decisões
posśıveis em cada estado da natureza.

• Tabela de utilidades

operar não operar
tem cancer 100 0

não tem cancer 30 70

• Considere dados sobre o real estado do paciente para um grupo de N
indiv́ıduos. Tal que D = {(xi, ci), i = 1, . . . , N}.

• No contexto de decisão Bayesiana temos

dotima = argmaxd E(U(d, c) | D)

dotima = argmaxd U(d, cancer)p(cancer | D)+U(d, naocancer)p(naocancer | D)
<latexit sha1_base64="1RpcSx2Oc5WedFmwTDzYQbj8o/A=">AAAIcniclVXNTxNBFH+gllq/QG56WQUJRGxaPKgxJgQ08UQwoUDSVrPd3ZYN207dDwJU/k2NZw/qgZve/b03sy3drgZ3szNv3rzPeb952+oHfhRXKl+npq9cvVaYKV4v3bh56/ad2bm7u5FKQserOSpQ4X7LjrzA73m12I8Db78fena3FXh7rcNN3t878sLIV72d+KTvNbt2p+e3fceOwVJz05+pQS3yqEM+9WiAMcaqi/kU8xmVsJ/yLNokBakIHBecEJ8lerFZRXiZp6UdCsgWnk9tfA5WodFwMR7ROeYENiORVtBSQ8oS+R5GT7QUJC2xn90rZ6LcFj+2xJFG1AdHIdNAZNK9GBRnz1y29cRIJ0amDapH3+mbxJVA3ocsZ2/LCbDd1JctWbhiyQf9WzywhJIozpGvJzvWhRzcsVhc8aN5PYwxfPK5noLOZrkzjN02fvMijKBVytRYZx1Ifet0gHWLmiLFZ5BWM18rEX8hNAeQ/oTPAd2AlUDkPOhZtCT16osdXfMlyUif48WdBl4rox/n1FhbqFIFr6YrolsaWv271tOhzjOh8nw2JHM3J8/JveCSN8M1FY0Et4w+zedombJhabL2yqCKUZRW4yLOEvHXwSoRbKW1X6QtfPm3q2zwwv4+gqflX9Mr5DCgZTqmD9BYhU+eV0D52KtibkCHY4phZRUeGsh8cQKLW8N7q+M9xjiKbHQndKU2EMmJ5O1Lrexh9ZTgdRGvS+8RmRI88108Qzx8Ah1ZcbwuIngJzTeIv4bPlfhXwO1KFSzktyK2/tfiyNoISSs46+Uxzrifx0MtzkdlcKi183byoh3hLdONP8wuVMoVeaxJomqIBTLPtpr9AmNcPkdgo+E0ast1uVB98JpwxocRS5seATyRhqjheIixg1XdcDmdrpSxKc1AQU/JlbHokUAzkSuoG5Qja7acmOaSZ3sgNjm2E8wtY6srrfBAwPFvvVTysnp1aZltei458NXpC8eTAmkraVP1TDPXWfGV7Zsmw9ctFJDrculztkQnMgUPxW9MP8yP0pJ12nAT+slRosDVbDknid21crVSrr5bW1jfMKUu0n16CIhV0eLW6S1+gTVyCvOFF4WNwubMr+K94oOiwcX0lNGZp7GnuPoHXyyRZA==</latexit><latexit sha1_base64="1RpcSx2Oc5WedFmwTDzYQbj8o/A=">AAAIcniclVXNTxNBFH+gllq/QG56WQUJRGxaPKgxJgQ08UQwoUDSVrPd3ZYN207dDwJU/k2NZw/qgZve/b03sy3drgZ3szNv3rzPeb952+oHfhRXKl+npq9cvVaYKV4v3bh56/ad2bm7u5FKQserOSpQ4X7LjrzA73m12I8Db78fena3FXh7rcNN3t878sLIV72d+KTvNbt2p+e3fceOwVJz05+pQS3yqEM+9WiAMcaqi/kU8xmVsJ/yLNokBakIHBecEJ8lerFZRXiZp6UdCsgWnk9tfA5WodFwMR7ROeYENiORVtBSQ8oS+R5GT7QUJC2xn90rZ6LcFj+2xJFG1AdHIdNAZNK9GBRnz1y29cRIJ0amDapH3+mbxJVA3ocsZ2/LCbDd1JctWbhiyQf9WzywhJIozpGvJzvWhRzcsVhc8aN5PYwxfPK5noLOZrkzjN02fvMijKBVytRYZx1Ifet0gHWLmiLFZ5BWM18rEX8hNAeQ/oTPAd2AlUDkPOhZtCT16osdXfMlyUif48WdBl4rox/n1FhbqFIFr6YrolsaWv271tOhzjOh8nw2JHM3J8/JveCSN8M1FY0Et4w+zedombJhabL2yqCKUZRW4yLOEvHXwSoRbKW1X6QtfPm3q2zwwv4+gqflX9Mr5DCgZTqmD9BYhU+eV0D52KtibkCHY4phZRUeGsh8cQKLW8N7q+M9xjiKbHQndKU2EMmJ5O1Lrexh9ZTgdRGvS+8RmRI88108Qzx8Ah1ZcbwuIngJzTeIv4bPlfhXwO1KFSzktyK2/tfiyNoISSs46+Uxzrifx0MtzkdlcKi183byoh3hLdONP8wuVMoVeaxJomqIBTLPtpr9AmNcPkdgo+E0ast1uVB98JpwxocRS5seATyRhqjheIixg1XdcDmdrpSxKc1AQU/JlbHokUAzkSuoG5Qja7acmOaSZ3sgNjm2E8wtY6srrfBAwPFvvVTysnp1aZltei458NXpC8eTAmkraVP1TDPXWfGV7Zsmw9ctFJDrculztkQnMgUPxW9MP8yP0pJ12nAT+slRosDVbDknid21crVSrr5bW1jfMKUu0n16CIhV0eLW6S1+gTVyCvOFF4WNwubMr+K94oOiwcX0lNGZp7GnuPoHXyyRZA==</latexit><latexit sha1_base64="1RpcSx2Oc5WedFmwTDzYQbj8o/A=">AAAIcniclVXNTxNBFH+gllq/QG56WQUJRGxaPKgxJgQ08UQwoUDSVrPd3ZYN207dDwJU/k2NZw/qgZve/b03sy3drgZ3szNv3rzPeb952+oHfhRXKl+npq9cvVaYKV4v3bh56/ad2bm7u5FKQserOSpQ4X7LjrzA73m12I8Db78fena3FXh7rcNN3t878sLIV72d+KTvNbt2p+e3fceOwVJz05+pQS3yqEM+9WiAMcaqi/kU8xmVsJ/yLNokBakIHBecEJ8lerFZRXiZp6UdCsgWnk9tfA5WodFwMR7ROeYENiORVtBSQ8oS+R5GT7QUJC2xn90rZ6LcFj+2xJFG1AdHIdNAZNK9GBRnz1y29cRIJ0amDapH3+mbxJVA3ocsZ2/LCbDd1JctWbhiyQf9WzywhJIozpGvJzvWhRzcsVhc8aN5PYwxfPK5noLOZrkzjN02fvMijKBVytRYZx1Ifet0gHWLmiLFZ5BWM18rEX8hNAeQ/oTPAd2AlUDkPOhZtCT16osdXfMlyUif48WdBl4rox/n1FhbqFIFr6YrolsaWv271tOhzjOh8nw2JHM3J8/JveCSN8M1FY0Et4w+zedombJhabL2yqCKUZRW4yLOEvHXwSoRbKW1X6QtfPm3q2zwwv4+gqflX9Mr5DCgZTqmD9BYhU+eV0D52KtibkCHY4phZRUeGsh8cQKLW8N7q+M9xjiKbHQndKU2EMmJ5O1Lrexh9ZTgdRGvS+8RmRI88108Qzx8Ah1ZcbwuIngJzTeIv4bPlfhXwO1KFSzktyK2/tfiyNoISSs46+Uxzrifx0MtzkdlcKi183byoh3hLdONP8wuVMoVeaxJomqIBTLPtpr9AmNcPkdgo+E0ast1uVB98JpwxocRS5seATyRhqjheIixg1XdcDmdrpSxKc1AQU/JlbHokUAzkSuoG5Qja7acmOaSZ3sgNjm2E8wtY6srrfBAwPFvvVTysnp1aZltei458NXpC8eTAmkraVP1TDPXWfGV7Zsmw9ctFJDrculztkQnMgUPxW9MP8yP0pJ12nAT+slRosDVbDknid21crVSrr5bW1jfMKUu0n16CIhV0eLW6S1+gTVyCvOFF4WNwubMr+K94oOiwcX0lNGZp7GnuPoHXyyRZA==</latexit><latexit sha1_base64="1RpcSx2Oc5WedFmwTDzYQbj8o/A=">AAAIcniclVXNTxNBFH+gllq/QG56WQUJRGxaPKgxJgQ08UQwoUDSVrPd3ZYN207dDwJU/k2NZw/qgZve/b03sy3drgZ3szNv3rzPeb952+oHfhRXKl+npq9cvVaYKV4v3bh56/ad2bm7u5FKQserOSpQ4X7LjrzA73m12I8Db78fena3FXh7rcNN3t878sLIV72d+KTvNbt2p+e3fceOwVJz05+pQS3yqEM+9WiAMcaqi/kU8xmVsJ/yLNokBakIHBecEJ8lerFZRXiZp6UdCsgWnk9tfA5WodFwMR7ROeYENiORVtBSQ8oS+R5GT7QUJC2xn90rZ6LcFj+2xJFG1AdHIdNAZNK9GBRnz1y29cRIJ0amDapH3+mbxJVA3ocsZ2/LCbDd1JctWbhiyQf9WzywhJIozpGvJzvWhRzcsVhc8aN5PYwxfPK5noLOZrkzjN02fvMijKBVytRYZx1Ifet0gHWLmiLFZ5BWM18rEX8hNAeQ/oTPAd2AlUDkPOhZtCT16osdXfMlyUif48WdBl4rox/n1FhbqFIFr6YrolsaWv271tOhzjOh8nw2JHM3J8/JveCSN8M1FY0Et4w+zedombJhabL2yqCKUZRW4yLOEvHXwSoRbKW1X6QtfPm3q2zwwv4+gqflX9Mr5DCgZTqmD9BYhU+eV0D52KtibkCHY4phZRUeGsh8cQKLW8N7q+M9xjiKbHQndKU2EMmJ5O1Lrexh9ZTgdRGvS+8RmRI88108Qzx8Ah1ZcbwuIngJzTeIv4bPlfhXwO1KFSzktyK2/tfiyNoISSs46+Uxzrifx0MtzkdlcKi183byoh3hLdONP8wuVMoVeaxJomqIBTLPtpr9AmNcPkdgo+E0ast1uVB98JpwxocRS5seATyRhqjheIixg1XdcDmdrpSxKc1AQU/JlbHokUAzkSuoG5Qja7acmOaSZ3sgNjm2E8wtY6srrfBAwPFvvVTysnp1aZltei458NXpC8eTAmkraVP1TDPXWfGV7Zsmw9ctFJDrculztkQnMgUPxW9MP8yP0pJ12nAT+slRosDVbDknid21crVSrr5bW1jfMKUu0n16CIhV0eLW6S1+gTVyCvOFF4WNwubMr+K94oOiwcX0lNGZp7GnuPoHXyyRZA==</latexit>
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Exemplo

• Podemos transformar o problema de decisão em um problema de classi-
ficação

d(x) = c(x | ✓)

• Seja a decisão d(x) = operar se c(x | ✓) = x0✓ � 0 e d(x) = naooperar se
c(x | ✓) = x0✓ < 0.

• A probabilidade a posteriori de interesse P (cancer | D) poderia ser obtida
por ummodelo loǵıstico considerando covariáveis x e coeficientes de regressão
✓.

• Para cada indiv́ıduo na base de dados

ci ⇠ Bern(⇡i),⇡i = P (cancer)

log

✓
⇡i

1� ⇡i

◆
= x0✓

<latexit sha1_base64="cHR3BzdJOh8pA+LZJ9uDZL9UXEg=">AAAHPnicrVQ5bxNBFH4JsQkBckBJsyIgiATWOg0UiRQCBaUR5JCyUTS7Hpsha++yR5QQ5b/xLxAVQkgchUVLyffejO04ToCCtTzHO755xzcTprHJC9//ODF5aapSvTx9Zebqteuzc/MLNzbzpMwivRElcZJthyrXsenqjcIUsd5OM606Yay3wv2nrN860Fluku6r4ijVux3V7pqWiVQBUbIwuUIBhaSpTYa6dIyxwK6D+R3mE5qBvi/zqEEJNWWdUI59QRkp+OXUgiSDXGH0sPYoxSoBdiz2ChL2tGMEzJy+iJ1FLmW8yCeCRMEjh18L/wi7b+I/Q3fwa9J9OqQlWoWGV4Fk0IRngBhfA6OAx5LYjmb0EvMbOUmdE9tp5ATRack3g9yDjRaLP5+4Ct29EVmAWmt6C0tfcPSZc7qwSaSG/+e8FXdS7UzmT07VW+FvUGNGVK7mSvTc50LiMNJhM+gJ88VqtHTGRtdAdJFwIhLdMM5nUn+L2XSIyuVlORMCz0ZgrbIBLzrOJ5bK8NimnkTGXEiEIYnw0DhsjqA50BxIFQ19xkpLfznWw0H92UY7ZhmsbGb5INdMbkg/0z43Tld5vL4NOVMJunJZGYnKIIoe5lJwuqIJhd+ahrdESfy5Y3hEe/ALJENGX5csu6h2gFoZ0S7RA+FDf7861o3+DeDRVjGQu9ZC1J5gtSTmCC/BEOcEuzo9HJEEUs828mfP83jXv2tach57WfbmF/2aL583vqi7xSK5r5HMfwAYlyQSUtgmDR+GHYToI8CCdnEYl96SIx48Y6UUOJX09jHyNdxxUm5CR9rL3kyHWAh4guTuChlLoWPsGsp7RmbpRdjHgsmxHWEOHRY/a1yk/K9+fct/9eNcCjTwseTAVEtFoqX9FqWUqsRCsWFW3K7UXUOmZybPoG2XrbMnPrkjs6VIQd/dlfBkHznbkn5wlGhw/Ww7xxeby7W6X6u/WF5cW3etnqZbdBtkrNMjWqPnIPEGRVOfKpXKbGWu+r76tdqr/rSmkxPO5yaNfNVfvwE8cVvO</latexit><latexit sha1_base64="cHR3BzdJOh8pA+LZJ9uDZL9UXEg=">AAAHPnicrVQ5bxNBFH4JsQkBckBJsyIgiATWOg0UiRQCBaUR5JCyUTS7Hpsha++yR5QQ5b/xLxAVQkgchUVLyffejO04ToCCtTzHO755xzcTprHJC9//ODF5aapSvTx9Zebqteuzc/MLNzbzpMwivRElcZJthyrXsenqjcIUsd5OM606Yay3wv2nrN860Fluku6r4ijVux3V7pqWiVQBUbIwuUIBhaSpTYa6dIyxwK6D+R3mE5qBvi/zqEEJNWWdUI59QRkp+OXUgiSDXGH0sPYoxSoBdiz2ChL2tGMEzJy+iJ1FLmW8yCeCRMEjh18L/wi7b+I/Q3fwa9J9OqQlWoWGV4Fk0IRngBhfA6OAx5LYjmb0EvMbOUmdE9tp5ATRack3g9yDjRaLP5+4Ct29EVmAWmt6C0tfcPSZc7qwSaSG/+e8FXdS7UzmT07VW+FvUGNGVK7mSvTc50LiMNJhM+gJ88VqtHTGRtdAdJFwIhLdMM5nUn+L2XSIyuVlORMCz0ZgrbIBLzrOJ5bK8NimnkTGXEiEIYnw0DhsjqA50BxIFQ19xkpLfznWw0H92UY7ZhmsbGb5INdMbkg/0z43Tld5vL4NOVMJunJZGYnKIIoe5lJwuqIJhd+ahrdESfy5Y3hEe/ALJENGX5csu6h2gFoZ0S7RA+FDf7861o3+DeDRVjGQu9ZC1J5gtSTmCC/BEOcEuzo9HJEEUs828mfP83jXv2tach57WfbmF/2aL583vqi7xSK5r5HMfwAYlyQSUtgmDR+GHYToI8CCdnEYl96SIx48Y6UUOJX09jHyNdxxUm5CR9rL3kyHWAh4guTuChlLoWPsGsp7RmbpRdjHgsmxHWEOHRY/a1yk/K9+fct/9eNcCjTwseTAVEtFoqX9FqWUqsRCsWFW3K7UXUOmZybPoG2XrbMnPrkjs6VIQd/dlfBkHznbkn5wlGhw/Ww7xxeby7W6X6u/WF5cW3etnqZbdBtkrNMjWqPnIPEGRVOfKpXKbGWu+r76tdqr/rSmkxPO5yaNfNVfvwE8cVvO</latexit><latexit sha1_base64="cHR3BzdJOh8pA+LZJ9uDZL9UXEg=">AAAHPnicrVQ5bxNBFH4JsQkBckBJsyIgiATWOg0UiRQCBaUR5JCyUTS7Hpsha++yR5QQ5b/xLxAVQkgchUVLyffejO04ToCCtTzHO755xzcTprHJC9//ODF5aapSvTx9Zebqteuzc/MLNzbzpMwivRElcZJthyrXsenqjcIUsd5OM606Yay3wv2nrN860Fluku6r4ijVux3V7pqWiVQBUbIwuUIBhaSpTYa6dIyxwK6D+R3mE5qBvi/zqEEJNWWdUI59QRkp+OXUgiSDXGH0sPYoxSoBdiz2ChL2tGMEzJy+iJ1FLmW8yCeCRMEjh18L/wi7b+I/Q3fwa9J9OqQlWoWGV4Fk0IRngBhfA6OAx5LYjmb0EvMbOUmdE9tp5ATRack3g9yDjRaLP5+4Ct29EVmAWmt6C0tfcPSZc7qwSaSG/+e8FXdS7UzmT07VW+FvUGNGVK7mSvTc50LiMNJhM+gJ88VqtHTGRtdAdJFwIhLdMM5nUn+L2XSIyuVlORMCz0ZgrbIBLzrOJ5bK8NimnkTGXEiEIYnw0DhsjqA50BxIFQ19xkpLfznWw0H92UY7ZhmsbGb5INdMbkg/0z43Tld5vL4NOVMJunJZGYnKIIoe5lJwuqIJhd+ahrdESfy5Y3hEe/ALJENGX5csu6h2gFoZ0S7RA+FDf7861o3+DeDRVjGQu9ZC1J5gtSTmCC/BEOcEuzo9HJEEUs828mfP83jXv2tach57WfbmF/2aL583vqi7xSK5r5HMfwAYlyQSUtgmDR+GHYToI8CCdnEYl96SIx48Y6UUOJX09jHyNdxxUm5CR9rL3kyHWAh4guTuChlLoWPsGsp7RmbpRdjHgsmxHWEOHRY/a1yk/K9+fct/9eNcCjTwseTAVEtFoqX9FqWUqsRCsWFW3K7UXUOmZybPoG2XrbMnPrkjs6VIQd/dlfBkHznbkn5wlGhw/Ww7xxeby7W6X6u/WF5cW3etnqZbdBtkrNMjWqPnIPEGRVOfKpXKbGWu+r76tdqr/rSmkxPO5yaNfNVfvwE8cVvO</latexit><latexit sha1_base64="cHR3BzdJOh8pA+LZJ9uDZL9UXEg=">AAAHPnicrVQ5bxNBFH4JsQkBckBJsyIgiATWOg0UiRQCBaUR5JCyUTS7Hpsha++yR5QQ5b/xLxAVQkgchUVLyffejO04ToCCtTzHO755xzcTprHJC9//ODF5aapSvTx9Zebqteuzc/MLNzbzpMwivRElcZJthyrXsenqjcIUsd5OM606Yay3wv2nrN860Fluku6r4ijVux3V7pqWiVQBUbIwuUIBhaSpTYa6dIyxwK6D+R3mE5qBvi/zqEEJNWWdUI59QRkp+OXUgiSDXGH0sPYoxSoBdiz2ChL2tGMEzJy+iJ1FLmW8yCeCRMEjh18L/wi7b+I/Q3fwa9J9OqQlWoWGV4Fk0IRngBhfA6OAx5LYjmb0EvMbOUmdE9tp5ATRack3g9yDjRaLP5+4Ct29EVmAWmt6C0tfcPSZc7qwSaSG/+e8FXdS7UzmT07VW+FvUGNGVK7mSvTc50LiMNJhM+gJ88VqtHTGRtdAdJFwIhLdMM5nUn+L2XSIyuVlORMCz0ZgrbIBLzrOJ5bK8NimnkTGXEiEIYnw0DhsjqA50BxIFQ19xkpLfznWw0H92UY7ZhmsbGb5INdMbkg/0z43Tld5vL4NOVMJunJZGYnKIIoe5lJwuqIJhd+ahrdESfy5Y3hEe/ALJENGX5csu6h2gFoZ0S7RA+FDf7861o3+DeDRVjGQu9ZC1J5gtSTmCC/BEOcEuzo9HJEEUs828mfP83jXv2tach57WfbmF/2aL583vqi7xSK5r5HMfwAYlyQSUtgmDR+GHYToI8CCdnEYl96SIx48Y6UUOJX09jHyNdxxUm5CR9rL3kyHWAh4guTuChlLoWPsGsp7RmbpRdjHgsmxHWEOHRY/a1yk/K9+fct/9eNcCjTwseTAVEtFoqX9FqWUqsRCsWFW3K7UXUOmZybPoG2XrbMnPrkjs6VIQd/dlfBkHznbkn5wlGhw/Ww7xxeby7W6X6u/WF5cW3etnqZbdBtkrNMjWqPnIPEGRVOfKpXKbGWu+r76tdqr/rSmkxPO5yaNfNVfvwE8cVvO</latexit>
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Ciência de dados
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Passos fundamentais em ciência de dados

Fonte: R4DS.

• Escolher ferramenta preferida para manipulação de dados: SQL, Excel, R etc. 

• Organizar os dados de forma adequada e eficiente; Transformar dados. 

• Escolher ferramenta preferida para visualizar (gráficos e tabelas dinâmicos ou 
estáticos); 

• Escolher modelos adequados dependendo do tipo de variável em análise; 

• Comunicar os resultados de modo a mostrar informação de valor;
�40



Passos fundamentais: importando dados

• Escolher ferramenta preferida para manipulação de dados: SQL, Excel, 
R etc. 

• Esse passo tipicamente obtém os dados de um arquivo, base ou web e 
guarda em um data frame, por exemplo no R. 
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Passos fundamentais: tidy

• Organizar os dados de forma adequada e eficiente; 

• Quando o dado esta organizado, tipicamente cada coluna é uma 
variável e cada linha uma observação. 

• Diferentes funções irão usar esse mesmo formato facilitando os passos 
seguintes.  
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Passos fundamentais: transformando

• Esse passo inclui sintetizar as observações na resolução de interesse 
(e.g. todas as pessoas de uma cidade se a informação de interesse 
está na cidade e não no indivíduo). 

• Calcular resumos e estatísticas suficientes de interesse. 

• Note que organizar e transformar podem ser um pesadelo se não 
forem feitos de forma eficiente.
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Passos fundamentais: visualização e modelagem

• Novamente escolha a ferramenta preferida para visualização e 
modelagem: R, Python, etc. 

• Esses passos podem ser repetidos com várias indas e vindas de modo 
a obter o melhor modelo segundo algum critério. 

• Visualização: pode revelar aspectos não esperados ou levar a 
perguntas sobre o problema de interesse. Pode indicar que a pergunta 
errada está sendo feita e novos dados deveriam ser coletados. Esse 
passo requer interpretação! 

• Modelagem: uma vez feita a pergunta correta, modelos ajudam a 
respondê-la. Podem ser ferramentas matemáticas ou computacionais. 
Os modelos são baseados em suposições sobre o problema.
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Passos fundamentais: comunicação

• É essencial comunicar bem os resultados obtidos aos outros 
interessados. 

• Sem esse passo não vale nada uma pergunta bem feita e uma 
modelagem que consegue responder a pergunta. 

• Muitos matemáticos, estatísticos, cientistas da computação esquecem 
ou negligenciam esse passo!
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Passos fundamentais: programação

• Note que todos os passos anteriores exigem programação. 

• Conhecimento de programação forma um dos pilares da ciência de 
dados.
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Big data no R

• Para tratamento de dados de grande magnitude (10-100 Gb, por 
exemplo), veja data.table. 

• Data.table: https://github.com/Rdatatable/data.table/wiki 

• Permite manipulação de grandes bases com alta performance no R.
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Big data?

• Será que sempre temos um problema de Big data? 

• Será que os dados poderiam ser organizados de outra forma e ainda 
responder a pergunta fundamental que foi feita? 

• E se você tem milhões de unidades porém elas são independentes? 
Um sistema (Hadoop ou Spark) poderia auxiliar em processamento em 
paralelo.
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Ferramenta computacional do curso: R

• Para Python ver curso do Heudson! 

• Um time de cientistas de dados pode trabalhar com um conjunto de 
ferramentas, não é preciso escolher uma única. 

• Iremos usar R-Studio para edição dos códigos. 

• Pacote tidyverse do R 

• Para exemplos do curso usaremos os pacotes

install.packages(“tidyverse”) #para instalar
tidyverse_update() #para atualizações

install.packages(c("nycflights13", "gapminder", “Lahman"))
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Uso do R

• O download do R é gratuito e pode ser obtido através do site 
www.r-project.org 

• Após entrar nesse site, clique em CRAN, logo abaixo da palavra 
Download. Em seguida, escolha um espelho perto de você. 

• O R possibilita através de comandos simples a criação de 
gráficos, tabelas e análises estatísticas.
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Análise descritiva de dados
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Análise descritiva de dados

• Combina visualização e transformação de dados com curiosidade. 

• Perguntas relevantes são feitas.  

• Nesta fase, em alguns casos, é possível perceber que os dados não 
são suficientes para responder a pergunta de interesse e novos dados 
devem ser coletados. 

• Tem como objetivo tirar conclusões de forma simples através de 
gráficos e tabelas que representem de forma resumida uma 
(possivelmente grande) massa de dados.
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Tipos de variáveis

• Variáveis: características do objeto investigado no estudo de interesse. 
Por exemplo denotada por X. 

• As variáveis podem ser classificadas como

• Exemplo: considere um estudo feito com crianças onde mede-se o 
índice de placa bacteriana antes do uso de uma escova experimental e 
após o uso de uma escova experimental. 

• Seja X a diferença no índice antes e depois da escovação com a escova.

Ou 
categorica

Ou numérica
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Variáveis qualitativas

As variáveis qualitativas tem como posśıveis realizações qualidades ou

atributos do indiv́ıduo em estudo. Exemplo: Cor dos olhos (claro ou escuro).

Dizemos que X : cor dos olhos é uma variável qualitativa com resultados

posśıveis claro e escuro. As variáveis qualitativas podem ser classificadas como:

• Nominal: não existe nenhuma ordenação nas posśıveis realizações da variável

de interesse. No exemplo o tipo de escova pode ser experimental ou con-

vencional. Não há ordenação nesse caso, então a variável tipo de escova é

qualitativa nominal.

• Ordinal: Existem ordenação nas posśıveis realizações da variável de in-

teresse. Exemplo: classe social (baixa, média, alta). Neste caso existe

ordenação.

Importante: Se o interesse na etapa de 
modelagem for fazer regressão, essas 

variáveis devem ser transformadas em fatores!
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Variáveis quantitativas

As variáveis quantitativas tem como posśıveis realizações os resultados
de uma contagem ou mensuração. Dizemos que X : o ı́ndice de placa bacte-
riana como no exemplo é uma variável quantitativa cujos resultados posśıveis
pertencem a <+.

As variáveis quantitativas podem ser classificadas como:

• Discreta: os posśıveis resultados formam um conjunto finito ou infinito
enumerável e que resultam, frequentemente, de uma contagem. Exemplo:
número de filhos em uma famı́lia (0,1,2,...).

• Cont́ınua: os posśıveis resultados formam um conjunto infinito não enu-
merável, ou seja, pertencem a um intervalo de < e resultam de uma men-
suração. Exemplo: ı́ndice de placa bacteriana como no exemplo.
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Observações importantes

Note que dependendo da maneira como a variável é medida ela pode ser
classificada de formas diferentes.

Exemplo: a variável idade se medida em anos poderia ser classificada como
quantitativa discreta enquanto se medimos anos e dias (2,4 anos, 3,2 anos) pode-
mos classificá-la como quantitativa cont́ınua.

Por que é preciso classificar as variáveis de interesse corretamente?

Porque as técnicas usadas para resumir e analisar os dados dependem do
tipo de variável em estudo.
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Visualização

• Ferramenta que iremos utilizar no curso: ggplot2, cria gráfico usando 
camadas. 

• Para mais detalhes sobre essa ferramenta ler “The Layered Grammar 
of Graphics”, http://vita.had.co.nz/papers/layered-grammar.pdf. 

• Vamos começar com um exemplo simples (data(mpg) do R):  

• Carros com motores grandes usam mais combustível por 
quilômetro rodado (são menos eficientes) do que carros 
com motores pequenos?
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Visualização

• Antes de responder, podemos tornar essa pergunta mais precisa. 

• Como é a relação entre tamanho do motor e eficiência no consumo de 
combustível? É positiva? Negativa? Linear? Não linear?
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Exemplo: consumo de combustível
• Dados de 1999 a 2008 para 38 carros populares; Parte dos dados 

encontrados em http://fueleconomy.gov do USA Environmental 
Protection Agency (EPA);

• 234 linhas e 11 colunas: Marca, modelo, tamanho do motor em litros, ano, 
número de cilindros do motor, câmbio, motorista, milhas por galão (na 
cidade), milhas por galão (na estrada), tipo de combustível, tipo de carro. 

• Note que na tabela há alguma indicação sobre os tipos de variáveis. 
Porém cuidado deve ser tomado pois transformações podem ser 
necessárias (e.g. regressão). �59

http://fueleconomy.gov


• Duas variáveis importantes no banco de dados: 

• displ: tamanho do motor em litros. 

• hwy: eficiência do carro em milhas por galão (cidade). Um carro 
pouco eficiente consome mais combustível do que um carro 
eficiente que viaja maiores distância com o mesmo combustível.

Exemplo: consumo de combustível

No R:

ggplot(data = mpg) + 
  geom_point(mapping = aes(x = displ, y = hwy))

No R (geral):

ggplot(data = <DATA>) + 
  <GEOM_FUNCTION>(mapping = aes(<MAPPINGS>))
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Exemplo: consumo de combustível

• Carros com motores maiores tendem a ser menos eficientes (fazendo 
menos milhas por galão). Isso confirma sua hipótese sobre a relação 
tamanho e eficiência? �61



Exemplo: consumo de combustível

Algum padrão 
chama a atenção?

Os carros ditos 2 
seater tem motores 

maiores e  tem 
eficiência maior do 
que os de motores 
de tamanho similar. 

No R:

ggplot(data = mpg) + 
  geom_point(mapping = aes(x = displ, y = hwy),color = class)
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Exemplo: consumo de combustível

No R:

ggplot(data = mpg) + 
  geom_point(mapping = aes(x = displ, y = hwy), color = class == “2seater")

Carros 2-seater tem 
padrão diferente dos 

demais.
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Exemplo: consumo de combustível

Algum padrão 
chama a atenção?

Podemos usar size 
no ggplot, porém 

como não há 
ordenação na 

variável class este 
gráfico não é útil.

No R:

ggplot(data = mpg) + 
  geom_point(mapping = aes(x = displ, y = hwy) , size = class)
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Note que a variável 
passada para wrap 

precisa ser categoria 
ou discreta.

ggplot(data = mpg) + 
  geom_point(mapping = aes(x = displ, y = hwy)) + 
  facet_wrap(~ class, nrow = 2)

Exemplo: consumo de combustível
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Exemplo: consumo de combustível

• Qual a diferença entre esses dois gráficos? Eles usam geom 
diferentes.

ggplot(data = mpg) + 
  geom_point(mapping = aes(x = displ, y = hwy))
ggplot(data = mpg) + 
  geom_smooth(mapping = aes(x = displ, y = hwy))
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Exemplo: consumo de combustível

ggplot(data = mpg) + 
  geom_smooth(mapping = aes(x = displ, y = hwy, linetype = drv))

• A variável drv tem categorias: 4 - four-wheel drive, f - front-wheel drive, 
e r - rear-wheel drive.

Note que os padrões 
são diferentes para esses 

grupos de carros.
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Fontes de variabilidade

• Podemos procurar por variabilidade em cada variável de estudo ou 
entre variáveis sendo estudadas conjuntamente. 

• No exemplo do consumo de combustível, padrões diferentes são 
revelados ao olharmos variáveis conjuntamente.
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Exemplo: preço de venda de diamantes

• Esse conjunto de dados contém preço e atributos de 53940 diamantes. 
Variáveis disponíveis:

• price: price in US dollars ($326–$18,823) 
• carat: weight of the diamond (0.2–5.01) 
• cut: quality of the cut (Fair, Good, Very Good, Premium, Ideal) 
• color: diamond colour, from J (worst) to D (best) 
• clarity: how clear the diamond is (I1 (worst), SI1, SI2, VS1, VS2, VVS1, 

VVS2, IF (best)) 
• x: length in mm (0–10.74) 
• y: width in mm (0–58.9) 
• z: depth in mm (0–31.8) 
• depth: total depth percentage = z / mean(x, y) = 2 * z / (x + y) (43–79) 
• table: width of top of diamond relative to widest point (43–95)
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Visualizando variáveis categóricas

• Considere a variável cut, esta é qualitativa ordinal. 

• Variáveis categóricas são em geral armazenadas como vetores de 
fatores ou caracteres. 

• Para visualização o gráfico de barras é o mais utilizado.
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Visualizando variáveis contínuas

• Considere a variável carat (peso do diamante), esta é quantitativa 
contínua. 

• Para visualização o histograma é o mais utilizado.
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Visualizando padrões em grupos de variáveis

• Considere a variável carat para pesos menores que 3. Como é o 
padrão da distribuição para diferentes qualidades (cut)?

smaller <- diamonds %>% 
  filter(carat < 3)
ggplot(data = smaller, mapping = aes(x = carat, colour = cut)) +
  geom_freqpoly(binwidth = 0.1) �72



Variável contínua x categórica: boxplot

• Este gráfico permite estudar a relação de uma variável contínua e outra 
categorica. 

• Neste exemplo os boxplots indicam que os preços não são maiores para 
maior qualidade. O que é bastante contraintuitivo.
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Visualizando com mais detalhe

• Gráfico do tamanho do diamante. 

• Note valores similares  nos 
dados podem sugerir subgrupos 
ainda não identificados. 

• Como são parecidas as variáveis 
num mesmo cluster? 

• C o m o s ã o d i f e r e n t e s a s 
o b s e r v a ç õ e s e m c l u s t e r s 
distintos? 

• Como você pode explicar ou 
descrever os clusters?

ggplot(data = smaller, mapping = aes(x = carat)) +
  geom_freqpoly(binwidth = 0.01)
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Visualizando com pouco detalhe

• Gráfico do tamanho do 
diamante. 

• Note que não é possível 
ver as características dos 
grupos com esse nível de 
resolução.

ggplot(data = smaller, mapping = aes(x = carat)) +
  geom_freqpoly(binwidth = 0.5)
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Visualizando outliers

• Gráfico do tamanho do 
diamante. 

• Note que não é possível 
ver as características dos 
grupos mas conseguimos 
ve r as observações 
discrepantes.

ggplot(diamonds) + 
  geom_histogram(mapping = aes(x = y), binwidth = 0.5) +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 50))
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Outliers

• Podemos identificar os valores 
não usuais. 

• Boa prática: repetir a análise 
com e sem os outliers. 

• Outliers podem comprometer a 
etapa de modelagem.

unusual <- diamonds %>% 
  filter(y < 3 | y > 20) %>% 
  select(price, x, y, z) %>%
  arrange(y)
unusual

�77



Comunicando
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Gráficos e gráficos

• Qual a diferença na informação e interesse trazidos por esses 2 
gráficos?
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O melhor carro em cada classe

• Podemos destacar características de interesse.
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Sem legenda
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Outra legenda
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Passando uma mensagem simples

• Talvez você queira passar apenas a mensagem essencial do estudo.
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Modelos simples para explorar padrões

�84



Gapminder

• Para motivar o uso de modelos simples como uma ferramenta 
poderosa considere o conjunto de dados “gapminder” (Hans Rosling). 
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Usando modelos simples como ferramenta 
exploratória

• O dado é de fácil acesso no R no pacote gapminder. 

• Dado resume a evolução de países ao longo do tempo, através da 
expectativa de vida e PIB.

library(modelr)
library(tidyverse)
library(gapminder)

• Pergunta importante: Como a expectativa de vida muda ao longo do 
tempo para cada país?
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Gapminder

• Essa base é pequena: 142 países e 12 anos (1952-2007).

É difícil chegar a uma 
conclusão sobre o 

padrão de mudança 
ao longo do tempo 
Somente olhando 

esse gráfico. 

De modo geral 
parece estar havendo 

melhora na 
expectativa de vida.

Mas esse padrão se 
repete para todos os 

países?
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Gapminder - Nova Zelândia

• Note a clara tendência linear e o ruído. 

• Como fazer o mesmo para os outros países?
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Gapminder - organizando dados por país

by_country <- gapminder %>% 
  group_by(country, continent) %>% 
  nest()

by_country

by_country$data[[1]] # Afeganistão
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Gapminder - usando modelo simples para dados 
por país

country_model <- function(df) {
  lm(lifeExp ~ year, data = df)
}
models <- map(by_country$data, country_model)

# armazenando junto
by_country <- by_country %>% 
  mutate(model = map(data, country_model))
by_country

Note que agora o dado se refere 
a agrupamentos de informação, 

neste caso, cada país e a 
informação desse país.
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Gapminder - incluindo resíduos da regressão na 
base

# incluindo os residuos da regressao no banco de dados
by_country <- by_country %>% 
  mutate(
    resids = map2(data, model, add_residuals)
  )
by_country
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Análise de resíduos de cada regressão por país

• Note o padrão geral e os resíduos mais discrepantes.

�92



Resíduos agrupados por continente

• O modelo parece bem ajustado para Américas e Europa. Por outro 
lado, o modelo não está bem ajustado para África.
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Qualidade do ajuste

• Podemos ver diversas medidas por país. 

• Podemos selecionar medida de interesse e ver por continente.
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R2 para todos os países

• Note que os países da África tem os piores resultados.
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Países com ajuste ruim
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Prática 1
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Uso do Rmarkdown, organização de bases e 
análise descritiva

• Use Rmarkdown para construir um relatório html para análise dos 
dados 

• https://r4ds.had.co.nz/tidy-data.html#case-study 

• Se você é iniciante no uso de Rmarkdown construa um relatório html 
para análise dos dados vista no curso 

• mpg (consumo de combustível); 

• O texto https://r4ds.had.co.nz/r-markdown.html pode ajudar.
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