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Contextualização

Até meados de 2000...

Dados: privilégio de poucas organizações. 

Dispositivos eletrônicos e advento da internet 

das coisas (IoT). 



Big Data

É realmente grande, e não tem volta.



Big Data

Big Data não é uma tecnologia 

Muito menos uma solução em um primeiro momento. 

Big Data é um grande problema. 

A má notícia é que a maioria dos profissionais não tem a mínima ideia do 

que fazer com isso além da clássica tarefa de "limpar as bases de dados". 

“Big Data é uma avalanche de dados não estruturados”

A boa notícia é que você pode transformar o que iria para o lixo em 

informação útil. 



O que é Inteligência 

Artificial?





O que é Inteligência Artificial?

Muitas “tribos”

• Representação do conhecimento

• Aprendizado simbólico

• Aprendizado por reforço

• Aprendizado Bayesiano

• Aprendizado por dados (Machine Learning)



O que é Machine Learning?



O que é Machine Learning?

Conceito de Machine Learning:

Aprendizado a partir dos dados

Conceito de 1960



Dados tabulares







Tipos de dados

• Dados tabulares (fortemente estruturado)

• Imagem e vídeo (estruturado 

parcialmente)

• Voz (estruturado parcialmente)

• Texto (fracamente estruturado)







Voz



Desafios



Desafios...



Expectativa ...



Realidade ...



Realidade...

Nível educacional baixo

Desempenho ruim em matemática



Cenas de uma típica aula..



Vamos aprender

Machine Learning e 

Deep Learning?



Cases que inspiram



Business Intelligence





Apresentação de CASE:

Harpia: sistema de identificação biométrica

Nível de automação



Harpia:

Todos os dias, cerca de 20 fotos de suspeitos chegam no 

instituto de identificação

Na prática, somente casos de crimes graves ou de grande 

repercussão tem espaço.

Em apenas 8 meses de trabalho, desenvolvemos uma solução 

mundialmente inovadora.



Harpia:

Na foto abaixo, a demonstração do sistema reconhecendo um foragido que 

havia feito 20 cirurgias plásticas;

Matéria G1: https://goo.gl/k8mYRJ

TV Record: 

https://www.youtube.com/watch?v=FoGo12U5p

hY

https://goo.gl/k8mYRJ
https://www.youtube.com/watch?v=FoGo12U5phY




Harpia 2.0 



Projeto Redação



Custo elevado para correção manual

Divergência acima de 200 pontos entre 60% a 70% entre 

corretores do ENEM

Nossa solução possui erro médio de 80 pontos

Custo virtual de correção da redação

www.projetoredacao.com.br



Job Score





Job Score

Solução convencional: Indica probabilidade de 

emprego nos próximos 6 meses

Nossa solução: quanto tempo a pessoa estará 

empregada nos próximos 3 anos





Predição de complicações em 

pacientes diabéticos
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Nível de maturidade de dados alto: 

Nível de predição



• Desempenho obtido:

• 95% de acerto na predição das complicações

com 90 dias de antecedência

Prova de Conceito

Registros

12 meses

IA
Probabilidade de: Amputação, 

Angioplastia e Hemodiálise

Dias após: 60 120 180 240 360
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• Tonometria por distúrbios visuais 10/08/2015

• Exames de rotina 09/10/2015

• Radiografia de tornozelo 29/01/2016

• Doopler em pronto socorro 15/02/2016

• ECG em pronto socorro 18/02/2016

• Hemograma 15/06/2016

-- Predição positiva para complicação --

• Angioplastia devido a infarto 03/11/2016

Exemplo 1
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• Avaliação de Tabagismo 09/11/2014

• Polissonografia 07/01/2015

• Atendimento em UTI – Arritmia 10/06/2015

• ECG Convencional 10/06/2015

• Ecodopplercardiograma 16/06/2015

• Cateterismo Cardíaco 16/07/2015

-- Predição positiva para complicação --

• Angioplastia com implante de Stent 17/09/2015

Exemplo 2
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Impactos nas relações de trabalho



















Obrigado!
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