
AULA 1: APRESENTAÇÕES E 
CONCEITOS INICIAIS 

Prof. Esp. Tiago A. Silva 

RIBEIRÃO PRETO 
2017 

SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO 



Apresentação Prof. Tiago A. Silva 
• Formação & Experiência Profissional: 

– Informática para Gestão de Negócios (FATEC, 2010) 

– Especialização em Desenvolvimento Web (UNIFEG, 2015) 

– Especialização em Educação a Distância (FACEL, 2017) 

– Licenciatura em Computação (CLARETIANO, 2017) 

– Licenciatura em Pedagogia (CLARETIANO, 2018) 

– Mestrado em Tecnologia (UNICAMP, 2017) 

 

– Professor: Etecs Mogi Mirim, Jaú, Ribeirão (2015 – atualmente) 

– Programador de Sistemas (Prefeitura de Cajuru, 2014 - 2017) 
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Material em: 
www.tiago.blog.br 

tiago@tiago.blog.br 

lattes.cnpq.br/0183165737768103 
www.linkedin.com/in/tiagotas 



Apresentação da Disciplina 
SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO: 

Aulas semanais: 2, terças-feiras, das 19:15 às 20:45. 

Início em 01/08/2017, término em 12/2017. 

Total de 20 aulas, perfazendo a carga horária de 30h. 

Data das Provas: 

P1 em 26/09/2017 

P2 em 28/11/2017 

N3 em 15/12/2017 
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MÉTODO: Aulas 
expositivas + exercícios 

práticos em sala 

Material em: 
www.tiago.blog.br 



PLANO DE AULA 
 

 

 

 EXPOSITIVA (45 mim): 

Apresentações; 

Definição do Cronograma; 

Distribuição dos Programas; 

Conceitos Iniciais; 
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OBJETIVO: Apresentações iniciais e instalação dos programas a serem 
utilizados. 



DATA MINING? 
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COMO? 

Pepita: Dados “brutos” Moedas: Informação 
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Por que existem fraldas e cervejas na mesma compra? 
R: Homens casados saem para comprar fraldas e aproveitam para levar 

cervejas. 

Por que mulheres com notas altas no vestibular não fazem matrícula? 
R: Caso da PUC-RJ, mulheres com boas notas no vestibular geralmente 

passam em instituições públicas. 

Por que ainda existe atendimento físico no DETRAN SP? 
R: Usuários instruídos fazem os documentos via internet, mais abastados 

pagam despachante. 



DATA WAREHOUSE 
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Pepita: Dados 
“brutos” 

Moedas: 
Informação 

Mina: Repositório 
de Dados 



DATA WAREHOUSE 
“Armazém de Dados”, características: 

Séries Temporais,  

Somente Leitura, 

Geração de Relatórios, 

Análise de grandes volumes de dados. 

 

Simplicidade, qualidade dos dados, adição de vantagem competitiva e 
facilidade de uso. 

Complexidade de desenvolvimento, tempo de desenvolvimento, 
administração e alto custo =( 
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DATA WAREHOUSE 
• DATA MARTS: 

Pontos de acesso aos subconjuntos de um Data warehouse. 

Por que? 

 Certos os dados, ou mesmo intervalos podem ser mais relevantes dependendo 
do usuário: 

 

  Numa bolsa de valores, um corretor comprando e vendendo dólar pode se 
interessar mais pela cotação naquele instante.  

 

 Um investidor poderá considerar a variação da cotação, e outros elementos 
(índices da bolsa, situação política) e demais séries temporais para tomar a 
decisão de comprar ou não. 
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DATA WAREHOUSE 
• De onde vem os dados? 

– Ferramenta OLTP 

• Online Transaction Processing: Registrar transações no Banco de 
Dados. Alto grau de precisão, eliminar redundância. 

 

• Como ver os dados? 

– Ferramenta OLAP 
Online Analytical Processing: Navegação pelos dados em diferentes tipos de 

granularidades: nível detalhamento dos dados. 
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DATA MINING: Visão Geral 
 “Mineração de Dados”: 

 Exploração de um conjunto de dados! 

 Como?  

Uso de algoritmos de aprendizagem, 
aglomeração, estatística, redes 
neurais. 

 Resultados Esperados? 

Descobrir relacionamentos ocultos, 
identificar tendências, desvendar 
regras. 
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Mineração 
de dados 

ESTATÍSTICA 

Reconheci
mento de 
Padrões 

Inteligência 
Artificial 



DATA MINING: Visão Geral 
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DATA MINING: Visão Geral 
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DECISÃO 

APRESENTAÇÃO, 
VISUALIZAÇÃO, 

INTERPRETAÇÃO 

DATA MINING 

ANÁLISE ESTATÍSTICA, PREPARAÇÃO 

DATA WAREHOUSES, DATA MARTS 

PAPEL, ARQUIVOS, WWW, BANCO DE DADOS, LOGS 

Processo de separação da 
pepita: extração do material 

relevante dos outros 
elementos. 

Dados em “estado de 
pepita”, dentro da mina 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Não basta ter uma grande quantidade de dados, é 

necessário converte-los em conhecimento. 

 

As técnicas de data mining são capazes de extrair 
relacionamentos que podem servir de vantagem 
comercial para as empresas. 

 

As técnicas e ferramentas já são difundidas na 
literatura e no mercado, com resultados já 
comprovados. 
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EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
Considerando os tópicos vistos em sala de aula, elabore um 

esboço de como você implementaria um data warehouse na 
empresa onde você trabalha, e quais técnicas 
de data mining você utilizaria. Pense nos 
problemas que poderiam resolvidos, ou 
ainda melhorias a serem obtidas. 
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O banco de dados 
de um ERP 

serviria de Data 
warehouse? 



OBRIGADO! 

tiago@tiago.blog.br 

www.tiago.blog.br 

“Nunca desista de um sonho por causa do tempo que levará 
para concretizá-lo. O tempo passará de todo jeito.” 

 ― Earl Nightingale 


