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• Análise Textual de Mídias Sociais, também conhecida como 
mineração de texto, é uma técnica para extrair, analisar e interpretar 
insights ocultos de elementos textuais de conteúdo de mídia social.

2

O que é Análise Textual?



• Texto dinâmico

• Texto estático

• Ambos texto dinâmico e estático estão sujeitos a análise.
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Tipos de texto em mídias sociais



• Texto dinâmico
• O texto dinâmico é gerado pelo usuário em tempo real ou a declaração 

expressa uma opinião sobre o conteúdo ou informações postadas sobre mídia 
social.

• O texto dinâmico é geralmente menor em comprimento (por exemplo, um 
par de frases), de natureza diversa, e é atualizado ou excluído com mais 
freqüência.

• Exemplos: 
• Tweet
• Comentários
• Discussões
• Conversações
• Revisões
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Tipos de texto em mídias sociais



• Texto estático
• Texto estático é geralmente de grande comprimento (por exemplo, vários 

parágrafos) e é gerado, atualizados ou excluídos com menos freqüência.

• Exemplos: 
• Conteúdo de wiki

• Uma página de um blog

• Documentos no Word

• Relatórios corporativos

• Emails 

• Novos tipos de documentos…
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Tipos de texto em mídias sociais
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Propósitos da Análise Textual

Propósitos da 
Análise Textual 

de Mídias
Sociais

Análise de 
Sentimento

Mineração
de 

Tendências

Mineração
de 

Intenções

Mineração
de 

Conceitos



• Análise de Sentimentos
• Análise de sentimento analisa e classifica texto de mídia social 

(principalmente texto dinâmico) como sendo positivo, negativo ou neutro.

• O objetivo principal da análise de sentimento é determinar como as pessoas  
se sentem sobre um determinado produto, serviço ou assunto.
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Propósitos da Análise Textual



• Mineração de Intenções
• Mineração de intenção visa descobrir a intenção dos usuários (tais como 

comprar, vender, recomendar, sair, desejo ou vontade) a partir da linguagem 
natural dentro do texto da mídia social, como comentários do usuário, 
análises de produtos, tweets e posts.
• Pode ser usado para encontrar novos clientes potenciais que pretendem comprar um 

produto (ou serviço), e

• Serviço de clientes existentes que têm problemas com um produto;

• Pessoas interessadas ou demandando em um serviço público.

8

Propósitos da Análise Textual



• Mineração de Tendências
• Mineração de tendências, também conhecida como análise preditiva, usa 

grandes quantidades de dados de mídia social em tempo real e histórico para 
prever eventos futuros.
• Por exemplo, uma grande quantidade de dados de mídia social (comentários e tweets) 

pode ser extraído para identificar padrões e tendências para o novo produto ou serviço 
ou desenvolvimento de maneira a melhorar a satisfação das pessoas, antecipando suas 
necessidades.
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Propósitos da Análise Textual



• Mineração de conceitos
• Tem como objetivo extrair idéias e conceitos a partir de documentos.

• É útil para extrair idéias de grandes quantidades de texto estático de mídias 
sociais, como conteúdo wiki, uma página web, documentos do Word e 
transcrições de notícias.

• Pode ser utilizado para classificar, agrupar e classificar idéias.
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Propósitos da Análise Textual
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Passos para a análise textual

•Stemização

•Partes da fala

•Extração de entidades
nominais

•Palavras de parada

•Filtragem

•Contagem de termos

•Contagem de frequência

•Métricas de co-ocorrência

•Texto dinâmico: tweets, 
comentários, revisões

•Texto Estático: Wiki, 
blogs, websites, relatórios. 

•Agrupamento

•Classificação

•Análise de Associação

•Análise Preditiva

•Análise de Sentimento

Mineração de 
Texto

Identificação
da Fonte

Análise & 

Filtragem

Transformação
do Texto

Stemização é o processo de reduzir palavras flexionadas ao seu tronco, base ou raiz. Exemplo: felizmente -> feliz.

Palavras de parada: os, as, e, para, com, sem, de, etc... 



• Identificação da fonte e busca da informação
• O processo de análise de texto começa com a identificação da fonte do texto 

que será analisado.
• Encontrar a fonte certa para efeitos de análise de texto é muito crucial.

• O gênero do texto fonte também vai determinar o tipo de ferramenta utilizada para 
extrair e analisar.

• A questão que precisa ser respondida com análise de texto irá servir como um bom 
ponto de partida.
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Passos para a análise textual



• Análise e filtragem do texto
• O próximo passo é analisar, limpar e filtrar o texto, além de criar um 

dicionário de palavras usando NPL (Natural Processing Language, 
Processamento de Linguagem Natural), que se baseia principalmente em 
técnicas de aprendizado de máquina.
• as estruturas de frases e partes do discurso estão determinados.

• entidades nomeadas são extraídas (pessoas, organizações, nomes de produtos / 
serviços, etc.).

• Palavras de parada são removidas;

• grafias são verificadas.
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Passos para a análise textual



• Transformação do texto
• Para os algoritmos de análise a serem aplicados ao texto, ele deve ser 

transformado num formato legível por computador (por exemplo, 0 e 1) para 
análise.

• O texto limpo é então transformado em representações numéricas usando 
técnicas baseadas em álgebra linear, tais como análise de espaço vetorial e 
modelos semânticos latentes.

14

Passos para a análise textual



• Mineração do Texto
• Neste passo, o texto é realmente extraído para extrair os insights necessários

• Variedades de algoritmos de mineração de texto são aplicados ao texto, tais 
como:
• Agrupamento

• Associação

• Classificação

• análise preditiva, e

• análise de sentimento
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Passos para a análise textual



• Associação
• É uma técnica de mineração de dados utilizada para determinar a 

probabilidade de a co-ocorrência dos itens de uma coleção de documentos.

• As relações entre os itens são expressos como regras de associação.

• Na análise de texto, por exemplo, texto de mídia social podem ser agrupados 
com base na freqüência de co-ocorrência.

• Ou ele pode ser usado, por exemplo, ao descobrir que um usuário que 
gostava de um conteúdo de mídia social A e B é 90 por cento provável que 
também gosto conteúdo C.
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Passos para a análise textual



• Agrupamento
• Análise de agrupamento trabalha com base na similaridade de grupos que 

não se sobrepõem.

• É uma parte importante da mineração de dados e análise de texto. 
• Texto social dos media (como tweets ou comentários), por exemplo, podem ser 

agrupados em categorias positivas, negativas e naturais.

• Ou nós em uma rede de mídia social podem ser agrupados com base em importância.
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Passos para a análise textual



• Classificação
• Do ponto de vista de análise de texto, classificação ou categorização é usada 

para encontrar semelhanças no documento e os agrupa com rótulos pré-
definidos com base nos temas contidos no documento.

• Por exemplo, um e-mail pode ser classificada como spam com base em seu 
conteúdo.
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Passos para a análise textual



• Discovertext: Discovertext (http://discovertext.com/) é uma poderosa 
plataforma para a recolha, limpeza e análise de texto e fluxos de dados de 
mídia social.

• Lexalytics: Lexalytics (http://www.lexalytics.com/) é uma ferramenta de 
análise de texto de mídia social e ferramenta de análise semântica para 
plataformas de mídia social, incluindo Twitter, Facebook, blogs, etc.

• Tweet Archivist: Tweet Archivist (https://www.tweetarchivist.com/) está 
focada em pesquisa, o arquivamento, analisar e visualizar os tweets com 
base em um termo de pesquisa ou hashtag (#).

• Twitonomy: Twitonomy (https://www.twitonomy.com/) é uma ferramenta 
de análise para o Twitter para obter análises detalhadas e visuais em 
tweets, retweets, respostas, menciona, hashtags, seguidores, etc.

19

Ferramentas de Análise Textual de Mídias Sociais

http://discovertext.com/
http://www.lexalytics.com/
https://www.tweetarchivist.com/
https://www.twitonomy.com/


• Netlytic: Netlytic (https://netlytic.org) é uma ferramenta em nuvem de análise de texto e 
rede social que descobre redes sociais a partir de conversas on-line em sites de mídia 
social.

• LIWC: Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) é uma ferramenta de análise de texto 
para análise dos componentes emocionais cognitivos e estruturais de processos 
presentes em amostras de fala verbal e escrita dos indivíduos: : http://www.liwc.net/

• Voyant: Voyant (http://voyant-tools.org/) é ferramenta na Web para análise de texto. 
Com Voyant, um corpo de texto pode ser lido a partir de um arquivo ou diretamente 
exportados a partir de um website

• LinguaKit (https://linguakit.com/pt/) é uma ferramenta das mais completas para análise 
semântica, linguística e textual.
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Ferramentas de Análise Textual de Mídias Sociais

https://netlytic.org/
http://www.liwc.net/
http://voyant-tools.org/
https://linguakit.com/pt/

