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Quem sou eu ?



Aprendizado de máquina  
por que aprender?



1 – Será uma competência 
essencial para todos os 

profissionais



Indústria 4.0 

“Completa 
descentralização do 
controle dos processos 
produtivos e uma 
proliferação de 
dispositivos inteligentes 

interconectados, ao longo 
de toda a cadeia de 
produção e logística.”



O Profissional 4.0

• Formação multidisciplinar e flexível

• Domínio de novas ferramentas, idiomas e 
competências emocionais.

• Consegue olhar de forma sistêmica para os 
processos da empresa e seus respectivos 
reflexos.

• Eles não desempenham funções 
repetitivas, são mestres em automatizar e 
integrar as soluções tecnológicas

• Consegue coletar e realizar a análise de 
um grande volume de dados

Fonte: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/saiba-o-que-e-a-industria-40-e-descubra-as-oportunidades-que-ela-
gera,11e01bc9c86f8510VgnVCM1000004c00210aRCRD



2 - Estamos cercados por IA 
e não tem como fugir.



Está em todos os lugares
• Google Translate

• Google Assistent

• Google Calendar/e-mail

• Youtube

• Facebook



Podem falar pelo os outros



Dançar como um profissional



Compor como um professional( sem royalties)



Segurança Pública 



Mas na real, o que é IA?



Inteligência Artificial

Algoritmos de aprendizagem 
que aprendem modelos 
automaticamente a partir de 
dados ( SVM, Árvores de 
decisão)

Aprendizado 
de máquina 

É a inteligência similar à 

humana exibida por 

mecanismos ou software ( 

Regras, Elisa)

Deep Learning

Uma forma de aprendizado de 

máquina inspirada no cérebro 
humano (redes neurais) com 
modelos profundos



A programação tradicional consiste em definir os passos de forma bem 
detalhada 

TrabalhosoCaro



Machine Learning muda a 
dinâmica

MHM-0058

Classificador



Tem vezes que não temos nem ideia de quais 
seriam os passos

Como detectar uma 
transação suspeita?
Que fuja do padrão ?

Como você codificaria as 
regras para esse padrão?



Melhor deixar a máquina achar o suspeito



Temos que saber pois os usuários 
desejam o nível de iteração que 

estão acostumados



Redes neurais e Inteligência artificial



Classificador



Tá, ainda não sei



“Pensar o passado 
para compreender o 
presente e idealizar o 
futuro”

Heródoto

História da IA



1770 – O Turco

• Um dispositivo mecânico e móvel 
projetado para imitar um 
humano, "The Turk" enganou até 
mesmo Napoleão a pensar que 
poderia jogar xadrez. O gabarito 
surgiu em 1857, quando o dono 
final do The Turk revelou como 
uma pessoa escondida por 
dentro movia seus braços



1950 - The Turing Test

• “Máquina de Turing“ - A máquina seria 
capaz de ler os símbolos da fita e de 
desempenhar certas ações com base em 
uma tabela de instruções que lhe seria 
fornecida – uma forma de entender o que 
hoje conhecemos como algoritmos.

• Fez uma máquina 'Bombe’, capaz de 
decodificar as mensagens criptografadas 
pela Alemanha nazista durante a Segunda 
Guerra Mundial. Salvando 14 milhões de 
vidas

• Winston Churchill, chegou a afirmar 
que Turing realizou a principal contribuição 
individual para a vitória dos aliados.

• Condenado a castração química 1952 por 
ser homossexual



O Teste de Turing
Testa a capacidade de uma máquina 
exibir comportamento inteligente 
equivalente a um ser humano, ou 
indistinguível deste. 

Um jogador humano entra em uma 
conversa, em linguagem natural, com 
outro humano e uma máquina 
projetada para produzir respostas 
indistinguíveis de outro ser humano. 

Se o juiz não for capaz de distinguir 
com segurança a máquina do humano, 
diz-se que a máquina passou no teste



1957- O Perceptron

• Frank Rosenblatt projetou 
o perceptron, que é um 
tipo de rede neural 
inspirada no nosso cérebro



Decadas de 50-60 – Os computadores vão 
dominar logo!
• Os perceptrons eram bons em 

fazer classificações

• Muito dinheiro jorrando para 
pesquisas

• Muitas empresas surgindo 
prometendo coisas

• Muita coisa que é usada até 
hoje (o ADALINE, um filtro de 
eco usado por telefones)



1968 - Stanley Kubrick  coloca as expectativas 
lá em cima!

• Enquanto pesquisava seu novo 
filme, o diretor Stanley Kubrick 
visitou Marvin Minsky, do 
Laboratório de Inteligência 
Artificial do MIT, para perguntar 
se o computador inteligente 
que ele imaginava poderia 
existir em 2001. Um Minsky
otimista disse que sim e ajudou 
a planejar o filme.



1969 – O primeiro Inverno

Marvin Minsky (ele mesmo) e 
Seymour Papert publicam o livro 
Perceptrons, descrevendo algumas das 
limitações dos perceptrons e das redes 
neurais.

A interpretação do livro falava que as 
redes neurais eram fundamentalmente 
limitadas e foi vista como um obstáculo 
para a pesquisa de redes neurais.



1970-1990 – Nada aconteceu ( Em Redes 
Neurais)



1982 – Blade runner

• O filme de Ridley Scott, baseado 
em um romance de Philip K. Dick, 
pergunta o que acontece se as 
máquinas forem inteligentes o 
suficiente para desenvolver 
emoções. Apesar de um fracasso 
de bilheteria, Blade Runner se 
tornou um clássico de ficção 
científica



1997 - O Deep Blue da IBM vence o campeão 
mundial no xadrez
• A percepção pública sobre a IA 

aumentou muito quando um 
computador da IBM chamado 
Deep Blue venceu o campeão 
mundial de xadrez Garry
Kasparov no primeiro jogo de 
uma partida.

• Ganhou por FORÇA Bruta



1990 – Era dos métodos estatísticos

• 1986 – O método 
backpropagation foi criado. 

• Varios avanços( 
Reinforcment Learning, 
LSTM)

• Mas a coisa tava feia. Não 
existia poder de 
processamento suficiente. 2 
Inverno.

• Métodos estatísticos como 
SVM dominavam.

Yann LeCun



Desenvolvedores são caros
Se entendiam facilmente



2006 – Redes neurais voltam agora como 
Deep Learning
• Os metodos antigos precisavam de 

um tempo muito grande de 
desenvolvedores para criar
“Features”

• Com a Internet gerando um 
volume absurdo de dados, e a 
quantidade de processamento 
crescente, vamos resgatar as redes 
neurais. 

Deep Learning = MUITOS EXEMPLOS DE TREINO + MUITO PODER DE PROCESSAMENTO



Muito melhor botar você para trabalhar de graça



O Futuro é profundo
• Deep neural networks trouxeram melhorias

drásticas nas áreas de CV, NLP, busca, robótica, 
saúde.







Tá, blz, mas como faz?



“Machine Learning é como sexo no ensino médio. Todo mundo fiz que 
faz, poucos sabem como fazer e provavelmente só o seu professor está 
fazendo isso”

• E muita coisa na Internet cai em 2 categorias:
• Trilogias acadêmicas cheias de teoremas

• Contos de fadas sobre inteligência artificial, magia da ciência de dados e 
empregos do futuro.





É uma importante 
FERRAMENTA



Inteligência Artificial

Algoritmos de aprendizagem 
que aprendem modelos 
automaticamente a partir de 
dados ( SVM, Árvores de 
decisão)

Aprendizado 
de máquina 

É a inteligência similar à 

humana exibida por 

mecanismos ou software ( 

Regras, Elisa)

Deep Learning

Uma forma de aprendizado de 

máquina inspirada no cérebro 
humano (redes neurais) com 
modelos profundos



Os 3 ingredientes essenciais para 
Aprendizado de Máquina

O único objetivo do aprendizado de máquina é 
prever resultados com base em dados. 

Todas as tarefas de ML podem ser 
representadas desta forma.
Quanto maior a variedade de amostras, mais 
fácil consegue encontrar padrões e prever o 
resultado. Portanto, precisamos de três 
componentes para ensinar a máquina:

• Dados

• Features

• Algoritmos



Dados
Deseja detectar spam? Consiga exemplos de 
mensagens de spam. 

Quer achar gatos? Encontre fotos de gatos. 

Quer descobrir as preferências do usuário? Analise 
suas atividades no Facebook.

É extremamente difícil coletar uma boa coleção de 
dados (também conhecido como dataset). Eles são 
tão importantes que as empresas podem até 
revelar seus algoritmos, mas raramente liberam 
seus conjuntos de dados.



Features

Também conhecido como 
parâmetros ou variáveis. Pode 
ser a quilometragem do carro, o 
sexo do usuário e a frequência 
das palavras no texto. Em 
outras palavras, vai ser baseado 
nisso que vamos aprender

http://carlosbaia.com/2016/07/17/introducao-ao-machine-learning/



Algoritmos 

Qualquer problema pode ser resolvido 
de múltiplas formas 

O método escolhido afeta a precisão, o 
desempenho e o tamanho do modelo 
final. 

Há um detalhe importante: se os dados 
são ruins, até mesmo o melhor 
algoritmo não ajudará. 

Se entrar lixo vai sair Lixo





É importante entender - nunca há 
uma única maneira de resolver um 
problema em ML

Há sempre vários algoritmos que 
se encaixam e você tem que 
escolher qual deles se encaixa 
melhor





Os primeiros métodos vieram da estatística pura nos anos 50. Eles 
resolveram tarefas matemáticas formais, procurando padrões em 
números, avaliando a proximidade dos pontos de dados e calculando as 
direções dos vetores.

Atualmente, metade da Internet está trabalhando com esses 
algoritmos. Quando você vê uma lista de artigos para "ler em 
seguida" ou o seu banco bloqueia seu cartão em um posto de gasolina 
aleatório no meio do nada, provavelmente é o trabalho de um desses 
caras pequenos.

Tipos de aprendizado clássicos



Grandes empresas de tecnologia são grandes fãs de redes neurais. Para 
eles, a precisão de 2% é uma receita adicional de 2 bilhões. 

Mas quando você é pequeno, pode não fazer sentido. 

Apesar da popularidade, as abordagens clássicas são tão naturais que 
você pode facilmente explicá-las a uma criança. Usamos todos os dias, 
sem sequer pensar.

Tipos de aprendizado clássicos



Tipos de aprendizado clássicos

Aprendizado de Máquina

Supervisionado Não 
Supervisionado

No primeiro caso, a máquina tem um "supervisor" ou um "professor" que dá à máquina 
todas as respostas, dizendo que é um gato na foto ou um cachorro. 

Aprendizado não supervisionado significa que a máquina é deixada sozinha com varias de 
fotos de animais tem que descobrir quem é quem.



1 -Supervisionado Classificação

Data Rótulo

Gato

Comida

Regressão

Eu comprei 2 maçãs por 2 reais, quanto custa 10 maças ?



Classificação

"Divide os objetos com base em atributos. 
Separe as meias pela cor, documentos baseados 
na linguagem, música por gênero“

Hoje usado para:
- Filtragem de spam
- Detecção de idioma
- Itens semelhantes
- Análise de sentimentos
- Detecção de fraude

Algoritmos Populares: Naive Bayes, Arvores de Decisão, Logistic Regression, K-Nearest 
Neighbours, Support Vector Machine



“Os advogados e a inteligência 
artificial receberam informações 
básicas sobre centenas de casos 
de venda incorreta de seguro de 
proteção de pagamento e 
deveriam prever se o provedor 
financeiro de justiça permitiria 
uma reclamação. Foi nessas 
previsões que o CaseCrunch
Alpha se saiu muito melhor que os 
profissionais de verdade.”

Classificador



Classificador



Gato ou Cachorro

• MÃO NA MASSA

Classificadores.ipynb



Credit Scoring

Digamos que você precise de algum dinheiro. Como o banco saberá 
que você vai pagá-lo de volta ou não? 

Não há como saber com certeza. No entanto, o banco tem muitos 
perfis de pessoas que receberam o dinheiro antes. Banco tem dados 
sobre idade, educação, ocupação e salário e - mais importante - o fato 
de pagar o dinheiro de volta.

Mas o banco precisa de um modelo que ao menos consiga explicar o 
porque que ele deu aquele resultado.



Árvores de Decisão

Para lidar com isso, temos árvores de decisão. 
Todos os dados são automaticamente divididos em 
perguntas sim / não. 

É assim que uma árvore é feita. Quanto maior o 
ramo - quanto mais ampla a questão. Qualquer 
analista pode pegar e explicar depois. 
Ele pode não entender, mas explicar facilmente! 
(analista típico)

As árvores amplamente utilizadas em esferas de 
alta responsabilidade: diagnósticos, medicina e 
finanças.

Classificadores.ipynb



Na Vida Real é bem mais difícil 



Métricas são muito 
importantes

Balancear o banco de 
dados é necessário!



Regressão

“Desenhe uma linha que passe por 
esses pontos"

Hoje isso é usado para:

-Previsão de preço de ações 
-Análise de demanda e volume de 
vendas
-Diagnóstico médico
-Quaisquer correlações numéricas

Os algoritmos mais populares são as 
Regressões Lineares e Polinomiais.



Regressão é basicamente a classificação em que prevemos um número em 
vez de uma categoria. 

Todo mundo que trabalha com finanças e análise adora regressão. Inclusive 
tem no Excel.



“Há três tipos de mentiras: 
mentiras, mentiras terríveis e 
estatísticas” - Benjamin Disraeli



Afogamentos vs Filmes com Nicolas Cage



Taxa de Inflação vs Singles Banda Calypso
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2 - Não supervisionado 3 - Aprendizado por Reforço

Aprende tendo apenas o resultado final/feedbackAprende sem ter nada (aprende a estrutura) 



Flappy Bird com algoritmos genéticos 

* OBS: Só zé ruela usa 
algoritmo genético



MAIOR TEMPO GASTO É LIMPANDO DADOS



MAIOR TEMPO GASTO É LIMPANDO DADOS



Importância de representar os dados

https://www.deeplearningbook.org/contents/intro.html



Onde realmente estamos?



O valor está nos dados

Você já começou a guardar 
os seus dados?

O valor está nas suas Peças, 
Contratos, Cláusulas, Modelos,
Contatos, network, conhecimento 
de mercado...



Parte pratica

Git Clone 
https://github.com/bratao/minicurso_nlp 
Instalar o PyCharm
Pip install pipenv
Pipenv install



Tarefa 1



Vectorization is Bag Of Words (BOW). 



Improving the Current Model



For many researchers and developers, these can 
be deal-breaking issues 💸







Proximos encontros

• Redes neurais (LSTM, CNN)

• Word embedding

• CRF

• Etiquetamento, NER, POS.



Data in Bahia



Algumas referencias legais para começar

• https://www.deeplearningbook.org/

• https://www.khanacademy.org/
• https://www.kaggle.com/learn/overview
• http://aiplaybook.a16z.com/

• https://towardsdatascience.com
• https://arxiv.org/

Siraj Raval

https://www.deeplearningbook.org/
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• http://www.andreykurenkov.com/writing/ai/a-brief-history-of-neural-nets-
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• https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_machine_learning

• https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/02/19/a-short-history-
of-machine-learning-every-manager-should-read/#63a7487415e7

• https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/explore-history-
machine-learning/

• https://medium.com/bloombench/history-of-machine-learning-
7c9dc67857a5

• https://www.bbc.com/timelines/zypd97h
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