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Sobre o OM Inquisitio et Explicatio 
O Outspoken Market surgiu em 2016. A ideia inicial, que se manteve e se expandiu com 
o tempo, era ter algo como “o mercado sincero”, em uma tradução literal. A proposta é 
falar sempre abertamente, sem enrolação e sem relativização, sobre o que acontece no 
mundo. A verdade não é relativa e não existe esta coisa de minha ou sua verdade. Existe 
a verdade. E ela precisa ser dita. 
 
Geralmente esta parte pode trazer um pouco de confusão. Com este vídeo espero trazer 
mais clareza a vocês sobre o processo de manutenção e monitoramento de modelos de 
machine learning. A prática – vida real – é bem diferente dos livros e das teorias. Não por 
isto eles deixam de ser importantes, pelo contrário. Porém ter utilidade tem a sua parcela 
de necessidade. 
 
Durante estes anos eu conversava com vocês pela newsletter do OM. Mas sempre quis 
fazer algo ainda mais dedicado e com significado. Chegou a hora de dar um passo a mais 
e apresentar a vocês o OM Inquisitio et Explicatio. 
 
OM de Outspoken Market. Inquisitio et Explicatio é o latim para “Pesquisa e 
Desenvolvimento”. Não será apenas mais um relatório de inteligência de mercado. Será 
o nosso espaço para pesquisa e desenvolvimento de ideias e apresentação de fatos. 
Sobre qualquer assunto que seja relevante para as nossas vidas. Somos seres complexos 
e generalista. Não podemos viver pensando apenas em um assunto. 
 
O Outspoken Market está formando a nova geração quantitativa. Para você que está 
comigo desde sempre, vamos juntos nesta nova etapa da jornada. Para você que está 
chegando agora, seja bem-vindo para conquistar um novo mundo. As análises serão 
feitas utilizando sempre a linguagem R ou Python, dependendo do propósito e objetivo 
em questão. E conte comigo sempre que precisar. 
 
Um abraço e muito obrigado por fazer parte deste projeto. 

 
Leandro Guerra – Outspoken Market  
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Mas o que é Machine Learning? 

 
O aprendizado de máquina 

Para qualquer tema futuro que teremos aqui nos relatórios, o aprendizado de máquina – 
o tal do machine learning – será um tema bastante recorrente. Por este motivo decidi 
dedicar esta edição ao esclarecimento deste tema.  
 

O que é Machine Learning? 

 
Como o nome sugere “Aprendizado de Máquina”. Isso significa que as máquinas estão 
aprendendo alguma coisa. Certo?  
 
Não necessariamente. O aprendizado de máquina (ML) permite que as máquinas 
aprendam da mesma maneira que um ser humano aprende – errado. Machine learning 
é um subconjunto da área de Inteligência Artificial. Um modelo de machine learning 
aprende com os dados de treinamento ou com as próprias experiências e sempre precisa 
de uma base de dados históricos como referência para tal aprendizado. 
 
Pense em uma criança recém-nascida. Ela aprende com as instruções dadas pelos seus 
pais e por sua experiência pessoal. Ele tenta andar, mas cai. E então novamente tenta 
andar. O Aprendizado de Máquina funciona de uma forma análoga. 
 
Existem sim alguns modelos de ML que aprende com os dados de treinamento e preveem 
uma saída. Com base na saída prevista, eles melhoram a precisão ao prever novamente. 
Mas isto é uma história mais avançada. 
 

Mas por que você precisa usar machine learning? 

 
Existem muitos dados no mundo de hoje. Na verdade, estamos vivendo na Era dos Dados. 
A 4ª revolução industrial. Esses dados são gerados não apenas por humanos, mas 
também por computadores.  
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Estima-se que até 2025, 463 exabytes de dados serão criados a cada dia em todo o 
mundo. Isso é o equivalente a 212 milhões de DVDs por dia!  
 
E qual é o uso desta grande quantidade de dados? Servem realmente para alguma coisa? 
Absolutamente sim.  Essa enorme quantidade de dados contém várias informações úteis. 
E boa parte delas são encontradas com a ajuda do aprendizado de máquina. 
 
É por isso que o ML é muito poderoso e popular. E disto já é possível concluir o quanto 
este campo é promissor e definitivamente estamos muito, mas muito longe de uma 
bolha. Não acredite em quem diz isto. 
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Qual é a terminologia mais comum? 

 
Termos básicos usados no aprendizado de máquina  

 
Antes de passar para a explicação de como ML funciona, vamos primeiro esclarecer 
alguns temos bem comuns e fundamentais. 
 
1. Modelo: Modelo é o sistema ou algoritmo de machine learning que é treinado para 

fazer uma previsão.  
 
2. Dados de treinamento: é a base de dados para realizar o treinamento (aprendizado) 

do modelo. 
 
3. Dados de teste: Estes são os dados usados para testar o modelo e realizar verificações 

para entender se ele “aprendeu” alguma coisa. 
 
4. Dados balanceados e desbalanceados: Suponha que você tenha que prever se um 

grupo de pacientes tem doença cardíaca ou não. Para isso, você precisa de dados que 
tenham ambos os tipos de informação: “O paciente tem cardiopatia” e “não tem 
cardiopatia”. 

 
Mas se você tiver mais dados de “Paciente sem doença cardíaca” e menos dados para 
“Com doença cardíaca”, esse tipo de dados é conhecido como conjunto de dados 
desbalanceados. E isto pode fazer toda a diferença em como você treina o modelo e 
até mesmo em que tipo de modelo você vai pensar em treinar. 

 
Para obter bons resultados, você deve ter um conjunto de dados balanceado. Ou seja, 
as duas classes possuem iguais proporções na base de dados.  

 
5. Viés (Bias): Se você tiver um conjunto de dados desbalanceado, a previsão do seu 

modelo será tendenciosa – enviesada – para com o conjunto de dados em maior 
quantidade. Isso significa que se você passar mais dados com “Paciente com doença 
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cardíaca”. Portanto, ele irá prever “Paciente sem doença cardíaca” mais do que “Com 
doença cardíaca“. 
 

6. Overfitting: Em palavras simples, overfitting é quando o seu modelo aprendeu 
demais. Mas, oras, isto não é bom? Depende. Se ele aprendeu muito e é capaz de 
reproduzir este aprendizado em dados não vistos, então ótimo. Porém, se ele 
aprendeu muito, mas não é capaz de generalizar o aprendizado, ou seja, não é capaz 
de saber o que fazer quando novos dados são apresentados a ele, então dizemos que 
o modelo está com overfitting. É como você estudar para uma prova de inglês e no 
dia da prova o professor chegar com questões de chinês. Alguma coisa vai dar errado. 

 
7. Underfitting: é o oposto de overfitting. Seu modelo “aprendeu pouco”. 
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E como funciona o processo? 

 
Elementos principais 

1. Coleta de dados: é a etapa em que você coleta dados para seu modelo. Você pode ter 
dados de várias fontes. Essas fontes podem ser mídias sociais, sistemas de bancos de 
dados, por meio de pesquisas etc. 
 

2. Pré-processamento e manipulação de dados: os dados que você coleta não estão 
limpos. Esses dados têm várias ambiguidades, ruídos e dados faltantes. Portanto, para 
limpar os dados, várias etapas de pré-processamento são executadas. Junto com a 
limpeza de dados, algumas outras etapas também são realizadas. 

 
a. Divisão de Dados: No pré-processamento de dados, o trabalho mais importante 

é dividir seus dados em dados de treinamento e dados de teste. Você tem que 
dividir seus dados em duas partes. Essa divisão também afeta a precisão do 
modelo. Você também pode dividir os dados entre treino, teste e validação. 
Porém, vamos ficar com a definição mais comum. A regra básica de divisão de 
dados é 80% e 20%. Isso significa usar 80% dos dados para a fase de 
treinamento e 20% dos dados para a fase de teste. Eu acho péssima esta divisão. 
Sugiro 60%-40%. Ou pelo menos 70%-30%. 

b. Redução de Dimensionalidade: Os dados que você coleta são muitos e podem 
ter inúmeros atributos (variáveis). Processar dados de tamanho grande é 
complexo. Requer mais capacidade de processamento e espaço e aqui a 
Redução de Dimensionalidade entra em cena. Uma das técnicas mais comuns é 
a análise de componentes principais. Mas, obviamente, existem muitas outras 
que são usadas de acordo com o problema que você quer resolver. 

 
3. Escolha do algoritmo de ML ou tipo de modelo: Com base no seu problema, você 

escolhe o algoritmo ML. Se for um problema de classificação, escolha algoritmo de 
classificação. Se for um problema de cluster, escolha algoritmos de cluster. Mais à 
frente discutiremos alguns tipos de modelos. 
 



Inquisitio et Explicatio #3 
https://www.outspokenmarket.com/ 

 

9 
 

4. Treinando o modelo: Depois de escolher o algoritmo de ML, você treina seu modelo. 
O treinamento é realizado com a ajuda de dados de treinamento. 

 
5. Testando o modelo: Depois que seu modelo for treinado nos dados de treinamento, 

você precisa testá-lo. E aqui entra o uso dos dados de teste. Certifique-se de que os 
dados de teste sejam diferentes dos dados de treinamento. Pode ser que os 
resultados não sejam bons. Então você vai precisar realizar alguns ajustes. 

 
6. Ajustando o modelo: O ajuste é executado para aumentar a precisão ou estabilidade 

do seu modelo. O ajuste é basicamente um processo de tentativa e erro. Onde você 
altera alguns paramentos e executa o algoritmo nos dados novamente. E repete o 
processo até ter alguma estabilidade. 

 
Estes passos são um resumo do processo principal de como desenvolver um modelo de 
machine learning. Existem muitos outros elementos, mas por hora é mais do que 
suficiente. 
 

Tipos de modelos de machine learning 

Em um modo generalizado, podemos classificar os modelos em 4 tipos: 
 

• Aprendizagem supervisionada. 
• Aprendizagem não supervisionada. 
• Aprendizagem Semi-Supervisionada. 
• Aprendizagem por reforço. 

 
1. Aprendizagem supervisionada: como o nome sugere, “Aprendizagem 

Supervisionada” significa aprender sob supervisão. Significa que seu modelo precisa 
de exemplos, de um alvo para saber o que aprender. É muito comum termos aqui 
modelos de classificação. Suponha que você precise prever se um paciente tem 
doença cardíaca ou não, do nosso exemplo anterior. Você pode chamar a variável 
dependente – o nosso alvo - de Y. E as variáveis independentes – aquelas que 
descrevem o fenômeno - de X. E você vai então treinar um modelo de Y em função de 
X. Aqui, supervisão total é fornecida ao modelo. O modelo não precisa encontrar 
nenhum padrão sozinho. Tudo é fornecido na fase de treinamento. 
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2. Aprendizagem não supervisionada: neste caso não temo um alvo para o modelo. Ele 
vai “organizar” os resultados – saída - por si mesmo. O Aprendizado Não 
Supervisionado também é conhecido como Clustering. Na aprendizagem não 
supervisionada, você passa apenas a variável independente. Não é a variável prevista.  

 
3. Aprendizagem Semi-supervisionada: é uma mistura de aprendizagem supervisionada 

e aprendizagem não supervisionada. Alguns dados são rotulados e alguns dados não 
são rotulados. Ou tudo é rotulado e você pode misturar diversas técnicas. Ou você 
pode usar o aprendizado semi-supervisionado para rotular seus dados. 

 
4. Aprendizagem por Reforço – Reinforcemente Learning: é um tipo de aprendizado de 

tentativa e erro, baseado em recompensa. Na aprendizagem por reforço, o modelo 
não tem nenhum conhecimento prévio. O modelo aprende a si mesmo. Existe um 
mecanismo de recompensa na aprendizagem por reforço. E o modelo aprende com a 
ajuda dessas recompensas. Se o modelo prevê o resultado correto, ele é 
recompensado. E se fizer a previsão errada, é penalizado. Parece com o aprendizado 
de uma criança, não? Com esse mecanismo, o modelo aprende e melhora seu 
desempenho a cada nova interação com o ambiente.  
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E por onde começar? 

 
Quais os modelos que eu devo aprender? 

Bem eu tenho um vídeo sobre o assunto. Você não precisa sair aprendendo e querendo 
saber todos os modelos possíveis. Existem 4 deles que são capazes de resolver 90% dos 
seus problemas. Clique aqui para assistir: 
 

Quais são os 4 modelos matemáticos que eu tenho que 
aprender? - Outspoken Market 

 
Espero que você agora tenha uma visão introdutória, mas bem completa sobre machine 
learning. 
 
Dúvidas, sugestões ou opiniões podem ser enviadas para mim pelo 

info@outspokenmarket.com  

 

Um abraço, 

Leandro Guerra 

www.outspokenmarket.com 

 


