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RESUMO 

O objetivo deste estudo é investigaro processo de 
exploração e análise de dados através de algoritmos 
computacionais para identificar padrões consistentes a 
beneficiar a organização com conhecimento privilegiado. 
Com a aplicação de técnicas de mineração de dados, 
através do apoio da ferramenta Weka, alguns algoritmos 
inteligentes serão utilizados para executar a tarefa de 
previsão de vendas futuras com precisão e assegurar a 
superioridade dos negócios de uma empresa diante da 
concorrência. Na base de dados em questão, que tem os 
dados ordenados como uma série temporal, foi possível 
observar que a máquina vetor de suporte obteve o melhor 
desempenho e foi o modelo mais indicadonessa série, 
conforme pôde ser constatado com o cálculo do erro 
absoluto médio.O conhecimento adquirido nesta pesquisa é 
importante para um julgamento mais assertivo, apontando 
tendências para novas oportunidades, que vão desde 
aplicações logísticas, como a reposição de estoques até o 
investimento em campanhas publicitárias para atrair mais 
consumidores para o negócio. Com isto, as organizações 
podem se beneficiar utilizando estes algoritmos para a 
extração de conhecimento. 

ABSTRACT 

The objective of this study is to investigate the process of 
data exploration and analysis through computational 
algorithms to identify consistent patterns to benefit the 
knowledgeable organization. With data mining techniques, 
through the support of the Weka tool, some smart 
algorithms will be used to perform the task of predicting 
future sales accurately and ensure the superiority of a 
company's business in the face of competition. In the 
present database, which has the ordered data as a time 
series, it was possible to observe that the support vector 
machine obtained the best performance and was the most 
indicated model in this series, as it could be verified with 
the calculation of the mean absolute error  The knowledge 
acquired in this research is important for a more assertive 
judgment, indicating trends for new opportunities, ranging 
from logistical applications such as inventory 
replenishment to investment in advertising campaigns to 
attract more consumers to the business. With this, 

organizations can benefit using these algorithms for the 
knowledge extraction. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em um ambiente altamente competitivo, empresas buscam 
cada vez mais aprimorar suas operações, visando otimizar 
os ganhos e reduzir os desperdícios. Para garantir a 
vantagem sob os concorrentes, diversas instituições vêm 
investindo em sistemas de informação que possibilitem 
uma nova perspectiva de como os recursos do negócio 
devem ser utilizados. Tais sistemas permitem o cruzamento 
de informações extraídas através de grandes volumes de 
dados, fornecendo insights acionáveis. Com istoas 
instituições buscam a descoberta de novas e melhores 
maneiras de desenvolver o processo empresarial, para 
assim, garantir uma superioridade significativa, idealmente 
de longo prazo, em relação aos seus adversários.  

O uso da mineração de dados nos possibilita a descoberta 
de informações relacionadas à sequência, associação, 
aglomeração e prognósticos de banco de dados.Estes são 
excelentes aliados no planejamento de estratégias 
corporativas, pois evitam rupturas em estoques, 
promovendo uma compreensão mais adequada da 
necessidade do consumidor,ao mesmo tempo em que 
aponta como investir para aumentar as vendas em 
determinado período do ano.Assim, a empresa poderá 
elaborar estratégias com o conhecimento obtido através da 
previsão de vendas, como a pesquisa em questão, que 
utiliza a previsão de séries temporais para alcançar este 
propósito. 

Segundo Gardner, "Em produção e controle de estoques, a 
previsão de vendas é uma grande influenciadora nos custos 
de estoque, nível de serviço, na programação e na 
eficiência de funcionários, entre outros pontos de 
desempenho operacional" [1]. E de acordo com Chopra, “a 



previsão da demanda futura é a base das decisões 
estratégicas e de planejamento em uma cadeia de 
suprimentos” [2].  

Dessa forma, conhecer bem os dados a serem utilizados é 
essencial para a condução do processo de data mining para 
maximização de acertos. Para lograr tal conhecimento, a 
previsão de vendas, faz-se necessário o uso de técnicas para 
auxiliar o processo. A extração de informação é feita pelo 
processo de KDD (Knowledge Discovery in Databases) [4], 
que almeja solucionar o problema trazido pela "era da 
informação" com o grande volume de dados armazenados 
para encontrar padrões e correlações que o ser humano não 
consegue identificar, tornando assim os dados em 
informações úteis e acionáveis para a sociedade e os 
negócios.  

Assim, este trabalho investiga a aplicação de três 
algoritmos inteligentes: regressão linear, rede neural 
artificial e máquina vetor de suporte. O objetivo é 
identificar dentre os três qual é o que produz a melhor 
projeção aosdadosanalisados para a base de dados estudada. 
Essa investigação pode prover intuições úteis para 
organizações que desejem utilizar o processo de KDD para 
extrair conhecimento de seus dados, possibilitando a 
construção de sistemas de apoio à decisão. 

2. KDD (Knowledge Database Discovery) 

Em 1989 o termo KDD foi formalizado fazendo uma 
referência ao conceito mais amplo de procurar 
conhecimento a partir de bases dados. Dentre várias 
definições existentes, uma em destaque é a de Fayyad. 
“KDD é um processo não trivial, interativo e iterativo, para 
identificação de padrões compreensíveis, válidos, novos e 
potencialmente úteis a partir de grandes conjuntos de 
dados” [3]. 
Para compreender melhor o processo de descoberta de 
conhecimento em bases de dados, é essencial evidenciar os 
três elementos para a aplicação de KDD, que é a definição 
do problema que contém o conjunto de dados, o 
especialista do domínio e os objetivos quecompreendem as 
expectativas acerca do conhecimento gerado [4].Este 
processo contém uma série de etapas que devem ser 
seguidas de forma sequencial, brevemente descritas a 
seguir e representadas pela figura 1. 

 
Figura 1. O ciclo do processo de KDD. Fonte: FAYYAD 

et al. (1996). 

 

2.1 Seleção de Dados 

O ponto de partida para o descobrimento de informação 
compreende a identificação do subconjunto das bases de 
dados existentes que deve ser efetivamente considerada.As 
escolhas dos dados podem ter dois tipos de perspectivas: a 
seleção dos atributos ou a seleção dos registros que devem 
ser submetidos ao processo de KDD. 

Para exemplificar, o atributo de nome do cliente pode não 
ser útil para o processo de descoberta de informações, mas 
a data de nascimento pode ser relevante para determinar o 
preço de um seguro de carro. A seleção de registros pode 
ocorrer devido ao volume de registros ser muito grande, 
neste caso deve-se selecionar uma amostra com os dados a 
serem analisados. 

2.2 Pré-Processamento e Limpeza 

Esta atividade é parte crucial no processo, pois vista 
assegurar a qualidade dos fatos representados. Informações 
ausentes, inconsistentes ou errôneas devem ser corrigidas 
ou excluídas para não comprometer a qualidade dos 
modelos de conhecimento a serem extraídos. 

2.3 Transformação 

Os dados são formatados para que possam ser utilizados 
como entradas para os algoritmos de aprendizado. Esta 
transformação pode ser numérica-categórica que converte 
valores reais em intervalos ou categórica-numérica que 
representa numericamente valores dos atributos. 

2.4 Mineração de Dados 

É a etapa que recebe maior destaque, Conforme BERRY e 
LINOFF, “Data mining é a exploração e análise, de forma 
automática ou semiautomática, de grandes bases de dados 
com objetivo de descobrir padrões e regras. O objetivo 
principal do processo de data mining é fornecer as 
corporações informações que a possibilitem montar 
melhores estratégias de marketing, vendas e suporte, 
melhorando assim os seus negócios” [5]. 

A mineração de dados é o estágio que compreende a 
procura concreta por conhecimento adequado no contexto 
de aplicação de KDD. Utilizam-se algoritmos e técnicas 
como: 

 Descoberta de associações, para detectar itens que 
ocorrem de forma simultânea em transações de 
conjunto de dados; 

 Classificação, que visa categorizar objetos em 
classes; 

 Regressão, utilizada para definir um possível valor 
para uma ou mais variações; 

 Agrupamento (clusterização), aplicada para 
segmentar os registros de uma base de dados em 
um subconjunto que compartilhem as mesmas 
características; 



 Sumarização que identifica uma descrição sólida 
para o subconjunto de dados; 

A previsão de séries temporais é um caso particular de 
regressão. Nesse caso, as variáveis de entrada têm um 
relacionamento temporal e deseja-se prever valores futuros 
desse relacionamento. Na figura 2, um modelo de 
aprendizado de máquinas poderia utilizar a série temporal 
em questão para gerar uma função capaz de estimar valores 
futuros. 

 

Figura 2. Google Trends–pesquisa pelo termo “machine 
learning” nos últimos 5 anos. 

 

2.5 Interpretação e Avaliação 

Conhecimento adquirido no pós-processamento.Nesta etapa 
é essencial a análise deespecialistas de domínio para 
determinar a utilidade e aplicação do conhecimento 
descoberto. 

3. Estudo de Caso 

Esta seção descreverá o estudo de caso realizado para 
investigar a previsão de vendas com o uso de algoritmos 
inteligentes. Serão descritos a metodologia, a base de dados 
e os algoritmos utilizados. 
O processo de treinamento é essencial para detecção de 
padrões e resultados significativos em um caso de 
descoberta. Para que a evidenciação seja almejada é 
necessário apresentar os dados a algum algoritmo 
inteligente com o objeto de aprender os padrões adequados 
para relevar oportunidades ainda não percebidas de forma 
clara.  

Existem dois tipos de aprendizagem, a supervisionada que 
utiliza informações previamente rotuladas com o intuito de 
classificar em qual classe aquele registro pertence. Já a 
aprendizagem não supervisionada os dados utilizados em 
treinamento não possuem rótulos, pois o algoritmo usado 
na tarefa irá agrupar de acordo com a sua experiência na 
similaridade das amostras. Para o caso de estudo, os 
algoritmos irão aprender utilizando a aprendizagem 
supervisionada. 
 
Os dados foram extraídos de uma base de dados das vendas 
de carros novos em Quebec de janeiro de 1960 a dezembro 
de 1968, que possibilitou a análise dos dados para 
descoberta de informação privilegiada [6]. Será analisada a 
relação entre as vendas e seus respectivos períodos. 
 
O estudo de caso foi realizado com a ferramenta Weka [7], 
que contém uma coleção de algoritmos de aprendizagem de 

máquina para tarefas de mineração de dados. Os algoritmos 
podem ser aplicados diretamente a um conjunto de dados 
ou chamados de seu próprio código Java. Weka contém 
ferramentas para pré-processamento de dados, 
classificação, regressão, agrupamento, regras de associação 
e visualização. Também é adequado para o 
desenvolvimento de novos esquemas de aprendizado de 
máquinas. O Weka tem como objetivo agregar algoritmos 
provenientes de diferentes abordagens/paradigmas na 
subárea da inteligência artificial dedicada ao estudo de 
aprendizagem de máquina.Weka é um software de código 
aberto emitido sob a GNU General Public License. 
 

O foco deste estudo de caso se dá a partir de algoritmos 
vastamente utilizados, que seguem explicados logo em 
sequência. 

3.1 Algoritmos 

3.1.1 Regressão Linear 

É um método estatístico que nos permite resumir e estudar 
relações entre duas variáveis contínuas quantitativas. 
Espera-se predizer valores de uma variável dependente (Y) 
em função de uma variável independente (X), conhecendo 
o quanto de variações de X podem afetar Y, sendo restrita 
apenas a atributos contínuos. 

O relacionamento linear basicamente significa que quando 
uma ou mais variáveis independentes aumentam ou 
diminuem, a variável dependente aumenta ou diminui 
também. A relação entre as variáveis Y e X é representada 
pela seguinte equação: 

Segundo Sergio, “A partir de uma equação linear, a 
variável de interesse (também chamada de 
variáveldependente) é prevista a partir de outras variáveis 
chamadas independentes. Se y denota a variável 
dependente e x1, ..., xk são as variáveis independentes, 
então o valor de y notempo (ou registro) t é determinado 
pela equação 1. Onde os parâmetros β são as constantes do 
modelo que devem ser estimados (β0 é chamado intercepto) 
e ߳ é uma distribuição normal com média 0, representando 
assim o ruído. A partir da estimação desses parâmetros, 
tem-se o modelo que representa a série. Dessa forma, 
valores futuros podem ser preditos.” [7] 

 

Equação 1. 

 

3.1.2 Rede Neural 

É um campo que investiga como os modelos de cérebros 
biológicos podem ser usados para resolver tarefas 
computacionais difíceis, como as tarefas de modelagem 
preditiva que vemos na aprendizagem de máquina. Os 



algoritmos aprendem, otimizando progressivamente o 
desempenho, para fazer tarefas geralmente sem 
programação específica. Esta estrutura do sistema de 
processamento de informações é composta por um grande 
número de elementos de processamento interligados 
(neurônios) que trabalham em harmonia
problemas específicos.  

Conforme Sergio explica “redes neurais a
sistemas paralelos distribuídos compostos por unidades de 
processamento simples que calculam funções matemáticas. 
As unidades (chamadas nodos ou neurônios) são di
em camadas e interligadas por conexões. As conexões são 
associadas a determinados pesos. RNA podem ser usadas 
em tarefas como classificação e reconhecimento de 
padrões, previsão de séries temporais e modelagem 
biológica.” [8] 

Uma simplificação do funcionamento de um neurônio 
biológico é representada pelo modelo 
(MCP).A representação matemática do MCP na equação 2, 
tem n terminais de entrada x1, x2, ..., xn
Para o axônio, tem-se o terminal de saída 
que são conexões entre neurônios, para cada existe um peso 
associado w1, w2, ..., wn. Com isto a emulação recebe a 
soma das entradas ponderadas por seus respectivos pesos.

 

Equação 2. 

 

3.1.3 Máquina Vetor de Suporte

Máquinas de vetor de suporte (SVM, do inglês 
Vector Machines) são modelos de aprendizado de máquina 
baseados na Teoria da Aprendizagem Estatística

São modelos de aprendizagem supervisionados
algoritmos de aprendizado associados que analisam 
dados usados para análise de classificação e regressão. O 
algoritmo SVM constrói classificadores lineares, que 
dividem o conjunto de dados por meio de um hiperplano, 
que é a generalização do plano para três dimensões 
maiores. Uma versão do SVM para o problema de 
regressão foi proposta em 1997, denominado SVR (do 
inglês Support Vector Regression). 

 

4. RESULTADOS 

Em seguida, serão apresentados os resultados obtidos na 
pesquisa. Os algoritmos foram avaliados a partir do Erro 
Absoluto Médio (MAE – Mean Absolute Error
estatística, MAE é uma medida da diferença entre duas 
variáveis contínuas.O erro absoluto médio é dado pela 
equação 3. Onde, P é o número de padrões no conjunto de 
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harmonia para resolver 
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em camadas e interligadas por conexões. As conexões são 
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uporte 

Máquinas de vetor de suporte (SVM, do inglês Support 
Vector Machines) são modelos de aprendizado de máquina 
baseados na Teoria da Aprendizagem Estatística [9]. 
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Equação 
 

 

A figura 3 representa a previsão das vendas sobre a 
perspectiva do algoritmo de regressão linear, com 
em pontilhado, esta regra é aplicada também para rede 
neural em figura 4 e máquina vetor de suporte
para fácil detecção do que foi previsto.

É observado na figura 6, que o algoritmo de máquina vetor 
de suporte foi o que mais se aproxim
produzidos pelo negócio estudado.
realizado o cálculo do erro absoluto médio, temos o 
desfecho que o SVM foi o que obtive o melhor 
desempenho sob os dados. 

As legendas da tabela 1, são 
(regressão linear, o erro absoluto médio), R
neural artificial, o erro absoluto médio),
vetor de suporte, o erro absoluto médio). As linhas com 
fundo sem cor, são os erros absolutos comparados com os 
dados reais obtidos no conjunto de dados
a margem de erro absoluta calculada.
 

Figura 3. Weka 
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Equação 3. 

representa a previsão das vendas sobre a 
perspectiva do algoritmo de regressão linear, com a linha 
em pontilhado, esta regra é aplicada também para rede 

e máquina vetor de suporte em figura 5, 
para fácil detecção do que foi previsto. 

, que o algoritmo de máquina vetor 
de suporte foi o que mais se aproximou dos resultados reais 
produzidos pelo negócio estudado.Na tabela 1, que é 
realizado o cálculo do erro absoluto médio, temos o 
desfecho que o SVM foi o que obtive o melhor 

As legendas da tabela 1, são respectivamente RL-E 
ão linear, o erro absoluto médio), RN-E (rede 

, o erro absoluto médio), MVS-E (máquina 
vetor de suporte, o erro absoluto médio). As linhas com 
fundo sem cor, são os erros absolutos comparados com os 
dados reais obtidos no conjunto de dados e a última linha, é 
a margem de erro absoluta calculada. 

 
. Weka - Regressão linear 

 



Figura 4. Weka –Rede neural

 

Figura 5. Weka –Máquina vetor de suporte

 

Figura 6. Excel–Comparativo de previsões
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5. CONCLUSÃO 

A Mineração de dados, assim com a aprendizagem de 
máquinas e o KDD, possui
diversos segmentos, tanto acadêmicos como corporativos, 
além de uma série de desafios relevantes que podem 
motivar excelentes trabalhos científicos. 

Este artigo abordou a aplicação de três algoritmos para a 
obtenção de vantagem competitiva com a previsão de séries 
temporais, que foram aplicados

A utilização do software Weka permitiu a execução das 
tarefas de regressão linear, r
suporte de forma integral, garantindo maior produtividade e 
avanço da pesquisa.  

Conforme percebido, oalgoritmo de máquina vetor de 
suporte foi o que obteve a maior aproximação dos 
resultados reais, seguido de rede neural e re
sendo o SVM o indicado para a utilização em ambientes 
reais. 

Algoritmos complexos, como os de enfoque 
contribuem para a eficácia nas funções de planejamento, 
servindo para dar suporte a tomada de decisões específicas 
de um determinado problema, identificando tendências no 
cruzamento de dados, fornecendo o apoio a vantagem 
estratégica da empresa. 

Um possível trabalho futuro, seria a implementação do 
algoritmo em um sistema de
factual, para tornar a produção
mais eficientes ao prever as demandas do mercado
determinados períodos do ano

 
. Excel–MAE 

Mineração de dados, assim com a aprendizagem de 
i uma vasta aplicação nos mais 

diversos segmentos, tanto acadêmicos como corporativos, 
além de uma série de desafios relevantes que podem 
motivar excelentes trabalhos científicos.  

artigo abordou a aplicação de três algoritmos para a 
ntagem competitiva com a previsão de séries 

aplicados para prever vendas futuras.  

A utilização do software Weka permitiu a execução das 
tarefas de regressão linear, rede neural e máquina vetor de 
suporte de forma integral, garantindo maior produtividade e 

Conforme percebido, oalgoritmo de máquina vetor de 
suporte foi o que obteve a maior aproximação dos 
resultados reais, seguido de rede neural e regressão linear, 
sendo o SVM o indicado para a utilização em ambientes 

Algoritmos complexos, como os de enfoque da pesquisa, 
contribuem para a eficácia nas funções de planejamento, 
servindo para dar suporte a tomada de decisões específicas 

rminado problema, identificando tendências no 
cruzamento de dados, fornecendo o apoio a vantagem 

Um possível trabalho futuro, seria a implementação do 
sistema de e-commerce no ambiente 

tornar a produção e a distribuição de produtos 
mais eficientes ao prever as demandas do mercado em 
determinados períodos do ano em tempo real. 
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