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A crescente popularização do uso de interfaces gráficas nos sistemas computacionais
tem contribuído para que esse tipo de interface torne-se um padrão de interação homemcomputador. Gradativamente as aplicações baseadas em linhas de comando foram perdendo
espaço para aplicações com visuais gráficos. Por meio de um PRXVH pode-se manipular
diretamente os objetos visíveis e emitir comandos. Como resultado principal dessa interação,
eventos são gerados.
As Centrais de Atendimento, também conhecidas por FDOO FHQWHUV, são centros
integrados de atendimento ao cliente dotados de estruturas tecnológicas complexas. No setor
bancário, esses centros chegam a receber milhões de ligações telefônicas por mês. Essa
característica exige que os atendimentos sejam realizados de forma ágil. Em um cenário como
esse, a interface de um sistema de atendimento passa a ter grande importância, uma vez que é
o principal meio de interação dos atendentes com o computador. A análise dos objetos
gráficos que são manipulados durante os atendimentos, bem como de seus relacionamentos,
pode revelar informações úteis para o projeto de interfaces mais eficientes. No entanto, uma
busca manual por relacionamentos entre esses objetos torna-se praticamente inviável, uma vez
que as quantidades de atendimentos efetuados e eventos gerados são bastante elevados. Para
abordar problemas dessa natureza, onde o volume de dados supera a capacidade manual de
análise, surgiram áreas de pesquisa como a mineração de dados. As regras de associação
constituem uma das mais populares técnicas de extração de padrões na mineração de dados.
A principal proposta deste trabalho é a construção de um sistema de extração de
regras de associação a partir dos dados provenientes da interação com um sistema de FDOO
FHQWHU, a fim de obter padrões de relacionamentos entre os objetos que compõem a sua
interface. Adicionalmente, foi criado também um módulo para a validação dos padrões
extraídos por meio do confronto com dados de teste.
Palavras-chave: mineração de dados, cDOOFHQWHU, regras de associação, interfaces gráficas

$EVWUDFW
The growing popularity of graphical user interfaces in computer systems has
contributed to making it a standard of human-computer interaction.Gradually,command line
based applications have been replaced with visual systems. Through a computer-mouse one
can directly manipulate visible objects and issue commands. As a result of this interaction
events are generated.
Call centers are integrated centers that provide customer assistance, usually built on
top of complex infra-structure technology. In financial areas, such as banks, these centers can
process massive volumes of incoming phone calls. This feature requires call center agents to
perform their tasks in a very expedient way. Therefore , the user interface assumes an
important role in a scenario like this, since it is the main way to interact with the system. The
analysis of manipulated objects, as well as its relationships can reveal useful information for
more efficient interfaces. However, the search for relationships among these objects using
traditional manual analysis becomes impractical, due to amount of income calls and
generated events. To address this kind of issue, where the increasing volume of data
overwhelms ones capacity to interpret, research fields such as data mining have been growing.
In data mining, association rules are one of the most popular techniques to extract patterns
from data
The main proposal of this work is to build an association rules extraction model from
interaction data originated by a call center application, in order to discover relationship
patterns among its interface objects. Also, an evaluation environment has been built so the
model can be validated against a test dataset.
Keywords: data mining, call center, association rules, graphical user interface
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Embora as primeiras interfaces gráficas tenham aparecido na década de 60, o seu uso
só foi popularizado em 1984 com o lançamento do modelo de computador 0DFLQWRVK
fabricado pela $SSOH&RPSXWHUDesde então, objetos visuais como janelas, ícones, menus e
botões passaram a fazer parte do cotidiano dos usuários de sistemas computacionais, o que
ficou conhecido como o paradigma WIMP (:LQGRZV,FRQV0HQXV3RLQWHUV). Além disso,
esses usuários também tiveram que se adaptar ao uso de um novo dispositivo para interagir
com o computador: o PRXVH.
Hoje em dia observa-se o uso predominante de interfaces gráficas nos mais diversos
tipos de sistemas e nas mais diversas áreas, como na área de Central de Atendimento de uma
empresa, também conhecida por cDOOFHQWHU. Basicamente, essa área caracteriza-se por prover
serviços aos clientes por meio do telefone, do fax, da ,QWHUQHW e do HPDLO. Os grandes bancos
e instituições financeiras, em geral, possuem infra-estruturas complexas de atendimento, pois,
dependendo da quantidade de clientes, recebem até milhares de ligações em um único dia.
Essas estruturas combinam elementos como atendentes, equipamentos de integração
telefonia-computação, bancos de dados e sistemas de atendimento. A grande variedade de
serviços que os bancos oferecem hoje em dia a seus clientes acaba sendo refletida na interface
do sistema de atendimento. A interface, por sua vez, deve proporcionar aos atendentes a
possibilidade de execução das transações bancárias que os clientes solicitarem. Um típico
cenário de uma Central de Atendimento é caracterizado por atendentes recebendo solicitações
dos clientes através do telefone e interagindo com o sistema através da execução de várias
ações, geralmente por meio do PRXVH ou do teclado. Quando não houver mais solicitações, a
ligação telefônica é encerrada e o atendimento finalizado. Muitas Centrais de Atendimento
costumam gravar as ligações recebidas ou ainda registrar em arquivos de ORJ as operações que
os atendentes executam, para um eventual rastreamento de informações. Uma das medidas
bastante utilizadas como indicador de qualidade é o tempo médio de atendimento gasto pelos
operadores. Por motivos de eficiência e redução de custos, é desejável que esse tempo seja o
menor possível.
Muitas vezes, o aumento de funcionalidades no sistema pode causar mudanças na
interface, o que a torna cada vez mais complexa. Conforme mencionado em [Nielsen, 1993],
uma das características da usabilidade de uma interface é a sua eficiência de uso, em que o
desempenho do usuário é avaliado pelo tempo gasto para realizar uma determinada tarefa.
Nas Centrais de Atendimento essa característica é ressaltada pelos seguintes fatores:
a) o elevado número de atendimentos que os operadores realizam diariamente
implica um elevado número de ações repetitivas;
b) os operadores possuem métricas de produtividade a serem respeitadas.
Conforme citado em [Maes, 1994], a sobrecarga de informações imposta aos
usuários pode ser reduzida pela utilização de agentes de interface. Esses agentes são
elementos de VRIWZDUH que atuam como verdadeiros assistentes pessoais. Em uma interface
gráfica, tais agentes seriam capazes de, à medida que os usuários interagem com a aplicação,
antecipar ações e até sinalizar os prováveis objetos a serem manipulados nos próximos
instantes.
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Para que um agente seja capaz de prover auxílio ao usuário, ele deve ter o
conhecimento do domínio em que se encontra. Em uma Central de Atendimento, esse
conhecimento pode estar escondido nas várias ações executadas pelos atendentes e capturadas
pelos ORJV da aplicação. A análise dos dados contidos nesses ORJV pode revelar
relacionamentos interessantes. Entretanto, extrair conhecimento de um enorme volume de
dados gerados por milhões de ligações por mês não é uma tarefa trivial. A velocidade com
que os dados são gerados supera a capacidade de interpretá-los. É nesse contexto que o
processo denominado Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados, ou KDD (.QRZOHGJH
'LVFRYHU\,Q'DWDEDVHV) pode ser utilizado. O KDD é um processo formado por várias etapas
para se extrair informações novas e potencialmente úteis a partir de grandes volumes de
dados. No centro desse processo está a etapa de mineração de dados, considerada a mais
importante de todas. Essa etapa envolve a busca de padrões, geralmente extraídos pelo
emprego de tarefas como classificação, agrupamentos e associações, entre outras. Regras de
associação são sentenças no formato X → Y e denotam a probabilidade de um conjunto estar
presente em uma transação dado que um outro conjunto distinto também está. Observando o
antecedente dessa regra (X), pode-se inferir com um determinado grau de precisão acerca dos
itens que compõem o conseqüente (Y). O problema de extrair regras de associação foi
inicialmente introduzido com o objetivo de descobrir quais os produtos vendidos pelas redes
varejistas eram freqüentemente adquiridos juntos na mesma transação. Historicamente, esse
problema ficou caracterizado como análise dos cestos de compra [Berry, 1997]. Baseando-se
em regras do tipo “ 70% dos clientes que compram fraldas descartáveis acabam também
comprando cerveja” , os supermercados podem maximizar suas vendas, posicionando
estrategicamente esses itens nas gôndolas.
Em uma interface gráfica os comandos emitidos ao sistema geralmente são
executados pela manipulação direta dos objetos visíveis. Utilizando uma abordagem bastante
semelhante à empregada no problema dos supermercados, o conjunto de atendimentos
realizados na Central de Atendimento pode ser visto como um conjunto de cestos de compra.
De forma análoga, os objetos manipulados por um operador podem ser vistos como os itens
que compõem um cesto.
Dessa forma, o uso de uma interface em sistemas de cDOOFHQWHU pode ser abordado
por meio de agentes de interface capazes de monitorar as ações dos operadores e sinalizar
quais os objetos mais prováveis de serem utilizados no contexto de um atendimento em
execução. Para este trabalho, serão utilizadas regras de associação como base de
conhecimento.

2EMHWLYR
O objetivo dessa dissertação é realizar um trabalho investigativo sobre a extração de
regras de associação entre os objetos utilizados na interface de um sistema de cDOO cHQWHU
bancário. Ao longo dessa investigação, será avaliada a hipótese da utilização de tais regras em
um agente de interface capaz de efetuar recomendações de objetos.
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Baseando-se em situações presenciadas em um setor de cDOO FHQWHU, as principais
contribuições deste trabalho são:
•

Fornecer aos projetistas de VRIWZDUH informações concretas que os auxiliem
na tomada de decisões para melhorias na usabilidade do sistema de
atendimento. No presente trabalho, as regras de associação representam os
relacionamentos freqüentes entre os objetos utilizados em uma interface
gráfica. Muitas vezes as decisões das pessoas responsáveis pelas definições
do OD\RXW de tais interfaces são feitas a partir de suposições pessoais e
subjetivas. Com base no conhecimento extraído e representado através de
regras associativas, essas decisões podem ser tomadas de maneira mais
objetiva, uma vez que tais regras descrevem probabilisticamente o
relacionamento entre os objetos que compõem a interface.

•

Fornecer aos operadores da Central de Atendimento uma interface eficiente e
capaz de auxiliá-los a realizar suas tarefas em menos tempo. Esse auxílio
pode ser obtido com o uso de agentes de interface que, por meio de
recomendações de objetos, vão guiando os operadores à medida que estes
interagem com a aplicação.

•

Reduzir os custos operacionais da área, como conseqüência dos itens
anteriores.

Este trabalho também contribui para outros trabalhos de pesquisa na área de
Mineração de Dados, servindo como um demonstrativo de extração e utilização do
conhecimento em problemas de natureza preditiva.

0pWRGRGHSHVTXLVD
O método de pesquisa para a realização do presente trabalho foi inspirado no
processo de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados – KDD [Fayyad, 1996a]. As
principais atividades estão sintetizadas a seguir:
•

•

Seleção dos dados

Os dados que serão utilizados como fonte de extração do conhecimento são os ORJV
gerados por um aplicativo de FDOO FHQWHU bancário. Esses arquivos estão
originalmente em formato texto não estruturado, contendo os registros do que
efetivamente os operadores realizaram nos atendimentos efetuados. A amostra
coletada compreende uma parcela dos atendimentos realizados entre os meses de
fevereiro de 2003 a junho de 2003;
Pré-processamento
Uma vez coletados os dados que serão utilizados na construção do modelo de
regras, estes devem ser preparados para que a etapa de mineração de dados possa
ser aplicada. Essa preparação envolve as seguintes subatividades:
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o Identificação das informações relevantes ao domínio: embora os ORJV
coletados contenham uma série de informações pertinentes aos
atendimentos realizados, nem todas serão utilizadas na geração do modelo.
As principais informações que deverão ser filtradas são os identificadores
dos atendimentos e dos objetos manipulados;

o Integração dos dados: dado que os ORJV são gerados e armazenados em
locais diferentes, será construído para a centralização destes um repositório
único baseado em um banco de dados relacional;
o Divisão da massa de dados em dados de treinamento e dados de teste: para
que o desempenho do modelo de regras seja avaliado de forma isenta, os
dados serão divididos em dois conjuntos distintos. O primeiro é o conjunto
de treinamento, que será utilizado na geração do modelo. O segundo é o
conjunto de teste, que será submetido ao modelo.
Observações: as atividades de identificação dos atendimentos e integração dos
dados serão realizadas pelo mesmo algoritmo. Esse algoritmo será responsável por
filtrar os atendimentos e seus objetos associados e carregá-los em tabelas do banco
de dados.
•

Mineração de Dados: nessa etapa será utilizado o algoritmo $SULRUL [Agrawal,
1994], visto na literatura como um dos mais influentes para a geração de conjuntos
freqüentes e extração de regras de associação. As regras obtidas serão
armazenadas em uma tabela do banco de dados;

•

Avaliação do modelo: o modelo de regras gerado será confrontado com os dados
de teste. Para tal, será criado um procedimento capaz de submeter todos os objetos
pertencentes ao conjunto de teste ao modelo gerado. O modelo poderá ou não
efetuar recomendações para cada conjunto de objetos submetidos. Ao final do
processo será medido o grau de precisão das recomendações efetuadas.

Com o propósito de integrar as atividades descritas anteriormente e facilitar o
acompanhamento de todo o processo de descoberta de conhecimento, será construída uma
ferramenta de apoio. A implementação dessa ferramenta será feita utilizando a linguagem de
programação C# (http://msdn.microsoft.com/csharp), atualmente uma linguagem bastante
difundida na área de desenvolvimento de VRIWZDUH. Para o armazenamento dos dados, o
sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) escolhido será o 06 64/ 6HUYHU
(http://www.microsoft.com/sql), bastante popular no mercado.

2UJDQL]DomRGRWUDEDOKR


O presente trabalho está organizado da seguinte forma:
No capítulo 1 é efetuada uma breve introdução do tema a ser abordado,
apresentando-se a motivação do estudo, o método de pesquisa empregado e o objetivo
principal.
No capítulo 2 são revisados os principais conceitos da área de Mineração de Dados,
bem como suas principais técnicas. Dado que o foco do trabalho é o estudo das regras de
associação, essa técnica será vista de forma detalhada.
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No capítulo 3 são apresentadas as características dos agentes de interface e sistemas
de recomendação.
No capítulo 4 são descritos o processo de construção do modelo de extração de
regras de associação e o método utilizado na avaliação dos resultados. Nesse capítulo também
são apresentadas as principais funcionalidade da ferramenta 5XOH;WUDFWRU e os resultados
obtidos.
futuros.

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões finais e as sugestões para trabalhos
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2SURFHVVR.''HD0LQHUDomRGH'DGRV

23URFHVVR.''


,QWURGXomR
Nas últimas décadas tem sido verificada uma rápida evolução na área de tecnologia
da informação, a qual tem contribuído significativamente para a coleta e o armazenamento de
grandes volumes de dados. Avanços nas técnicas de aquisição de dados como sensores
remotos em satélites ou leitores de códigos de barras, entre outros, vêm sendo refletidos em
bancos de dados com tamanhos inimagináveis até então. Não é raro encontrar hoje em dia
bases de dados da ordem de terabytes ( 1012 bytes). A pequena lista de exemplos a seguir
ilustra essa situação:
• Na área comercial, a rede varejista :DO0DUW administra uma base de dados com
mais de 20 milhões de transações diárias [Fayyad, 1996a];
• O SKICAT, um sistema criado para o processamento de imagens estelares, utilizase de uma base de dados da ordem de três terabytes de imagens digitalizadas para a
classificação de novos objetos [Fayyad, 1996b];
• No campo da bioinformática, aplicações utilizadas para a análise do
seqüenciamento genético, como é o caso da 5RVHWWD *HQRPLFV, extraem informações de 20
bilhões de registros [Belson, 2002].

Esse crescimento explosivo no volume de dados gerados por diversas aplicações em
diversas áreas, criou a necessidade do uso de novos métodos e ferramentas que pudessem
auxiliar as pessoas na extração de informações úteis. A análise dos dados, que era
tradicionalmente feita de forma manual por uma pessoa especialista do domínio, tornou-se
praticamente inviável, pois revelou-se demorada, subjetiva e cara [Fayyad, 1996].
Foi nesse contexto que surgiu o processo para descoberta de padrões e extração de
conhecimento em bases de dados, chamado .QRZOHGJH'LVFRYHU\LQ'DWDEDVHV (KDD). Esse
termo, cunhado pela primeira vez em 1989 por Gregory Piatetsky-Shapiro [Shapiro, 2000],
deu origem a uma série de ZRUNVKRSV sobre o assunto.
(WDSDVGRSURFHVVR.''

Fayyad HWDO. [1996a] definem o processo KDD como um processo não-trivial para
identificar padrões válidos, inéditos, potencialmente úteis e interpretáveis nos dados. Esse
processo é ilustrado na figura 2.1.
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Figura 2.1: Processo KDD

O processo todo consiste em algumas etapas que são executadas de forma interativa
(requerem intervenção do usuário para fins de análise) e iterativa (a execução não é
seqüencial, podendo haver ciclos de repetição entre as mesmas). Essas etapas são:
• Seleção dos Dados: uma vez identificados os objetivos a serem alcançados, é
criado um conjunto de dados que será alvo da análise. Esse conjunto pode ser criado por meio
da seleção de variáveis ou atributos relevantes para a análise, ou de amostras de dados;
• Pré-Processamento: essa etapa cuida de toda a preparação dos dados a serem
submetidos à análise. Aqui são executadas algumas operações como o tratamento de dados
incompletos vindos de várias fontes distintas, filtragem dos dados para eliminar ruídos e
ajuste de valores inconsistentes;
• Transformação: os dados são convertidos para um formato apropriado, de modo
que o algoritmo de mineração possa ser aplicado. Muitas vezes faz-se necessária a redução na
quantidade de variáveis;
• Mineração dos Dados: etapa na qual a busca por padrões é efetivamente realizada.
A escolha das técnicas e algoritmos a serem utilizados está relacionada com as características
do problema abordado. Os resultados obtidos nessa etapa dependem da correta execução das
etapas anteriores. Pode-se dizer que a mineração de dados é a etapa mais importante de todo o
processo;
• Avaliação dos Resultados Obtidos: os resultados obtidos na etapa de mineração
são analisados e interpretados, identificando e selecionando o que realmente são considerados
padrões interessantes, ou seja, o conhecimento. Pode haver retorno para uma das etapas
anteriores.
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O processo KDD vem evoluindo a partir da junção de diversas áreas de pesquisa
como Inteligência Artificial, Estatística e Bancos de Dados, tendo como objetivo principal a
extração de informações inéditas e potencialmente úteis de grandes bases de dados. [Fayyad,
1996]

0LQHUDomRGH'DGRV
Conforme visto anteriormente, o termo “ mineração de dados” (GDWDPLQLQJ ) referese à etapa do processo KDD em que algoritmos são aplicados aos dados brutos, a fim de
identificar uma série de padrões. Entretanto, devido à crescente popularidade desse termo em
relação ao termo de descoberta de conhecimento em bases de dados, a expressão “ mineração
de dados” é freqüentemente empregada como sinônimo de todo o processo [Chen, 1996].
Em [Han, 2000], argumenta-se que a mineração de dados é o processo de descoberta
de conhecimento interessante imerso em grandes volumes de dados armazenados em bancos
de dados, armazéns de dados (GDWDZDUHKRXVHV) ou outros tipos de repositórios de dados.

Fayyad HWDO. [1996] definem mineração de dados como uma etapa do processo KDD
em que a análise dos dados e a aplicação de algoritmos produzem, sob limitações
computacionais aceitáveis, padrões ou modelos de dados. Partindo dessa perspectiva, a
mineração de dados pode ser vista como a parte algorítmica do processo KDD.

De acordo com Berry [1997], mineração de dados é a exploração e análise de
grandes quantidades de dados, por meio de mecanismos automáticos ou semi-automáticos, a
fim de descobrir padrões ou regras significativas.
O foco da mineração de dados é a extração de conhecimento a partir de grandes
volumes de dados gerados pelas mais diversas aplicações. Essa variedade de aplicações
atualmente existentes implica uma diversidade em relação aos tipos de fontes de dados. Dessa
forma, é desejável que a mineração de dados seja aplicável a qualquer tipo de repositório de
dados, como:
•

Bancos de dados relacionais;

•

Armazéns de dados;

•

Arquivos texto;

•

Arquivos multimídia;

•

,QWHUQHW

Fazendo uma analogia ao garimpo tradicional, a mineração de dados pode ser vista
como a busca por preciosidades escondidas nos dados. Enquanto na primeira atividade o
objetivo principal é encontrar metais ou pedras preciosas, na mineração de dados o objetivo é
a descoberta de informações valiosas e úteis, em que o ouro é o conhecimento. Do ponto de
vista dos negócios, a eficiência da mineração de dados está relacionada ao potencial de ganho
para a empresa a partir das informações extraídas. De acordo com Fayyad HWDO. [1996a], essas
informações têm como principais objetivos:
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• Predizer o comportamento futuro de alguma entidade ou valores de variáveis de
interesse, baseando-se no conhecimento de valores passados;
• Descrever os dados por meio de padrões que sejam compreensíveis e
interpretáveis.

A importância de cada um destes objetivos pode variar consideravelmente, e muitas
vezes o escopo de um sobrepõe o do outro, pois não existe um limite exato entre eles. Para
que tais objetivos sejam alcançados, algumas das seguintes tarefas são empregadas:
• Classificação: dado um conjunto de classes pré-definidas, a classificação consiste
em determinar a qual destas classes um item pertence;
• Agrupamentos (FOXVWHULQJ): a técnica de FOXVWHULQJ consiste em, dado um conjunto
de itens, particioná-lo em classes cujos itens possuam características semelhantes;
• Associação: dado um conjunto de itens, a associação consiste em identificar
relacionamentos entre atributos, em que a presença de um padrão implica a presença de outro
padrão.

&ODVVLILFDomR
Uma das tarefas mais realizadas em mineração de dados [Berry, 1997], a
classificação consiste em analisar as características de um novo objeto apresentado e associálo a uma classe previamente definida dentro de um conjunto de classes. Uma empresa do
ramo financeiro, por exemplo, pode valer-se do uso da classificação para fins de concessão de
crédito a seus clientes, que poderiam ser categorizados como “ bons pagadores” ou “ maus
pagadores” .
Dado um conjunto de tuplas (ou registros), cada tupla é formada por atributos
preditivos e um atributo objetivo. O atributo objetivo é quem indica a que classe a tupla
pertence, e seu conteúdo é formado por valores discretos. O princípio da tarefa de
classificação é predizer a classe de uma tupla desconhecida, ou seja, que ainda não possui
uma classe definida [Aurélio, 1999]. Segundo Han [2000], o processo de classificação é
formado por duas etapas, que podem ser visualizadas na figura 2.2.



Figura 2.2: Etapas da tarefa de classificação
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Na primeira etapa (figura 2.2a), conhecida como etapa de treinamento ou
aprendizado, é construído um modelo descrevendo um conjunto pré-determinado de classes.
Esse modelo é gerado a partir da análise das tuplas da base de dados de treinamento e de seus
atributos relacionados. Cada tupla é então associada a uma classe, pelo seu atributo objetivo.
Esse conjunto de tuplas é chamado de conjunto de treinamento. O modelo gerado pode ser
representado na forma de regras de classificação do tipo “ SE-ENTÃO” . Se os atributos
preditivos satisfazem a condição no antecedente da regra, então a classe da tupla é indicada no
conseqüente da regra. Na segunda etapa, a classificação propriamente dita, os dados de teste
são utilizados para verificar a precisão das regras. Se a margem de erro estiver em um patamar
aceitável, as regras podem ser usadas para a classificação de novos dados (figura 2.2b).
Os classificadores podem ser empregados para auxiliar em diagnósticos médicos,
confirmando ou não a presença de moléstias a partir de determinadas características de um
indivíduo. Na área financeira, a classificação pode ser utilizada para caracterizar clientes que
pagam em dia, clientes que pagam em atraso e clientes que não pagam seus créditos. O
recebimento de correspondência eletrônica não solicitada (VSDP) pode ser minimizado pelo
uso de classificadores que, por meio de atributos presentes no texto, são capazes de filtrar
mensagens indesejáveis. Em [Fayyad, 1996b], é apresentada uma aplicação para a
classificação de objetos estelares, a partir de imagens digitalizadas e armazenadas em uma
base de dados.
Alguns dos métodos mais comuns utilizados na tarefa de classificação são:
• Árvores de decisão;

• Classificadores %D\HVLDQRV;
• Redes Neurais.

ÈUYRUHVGH'HFLVmR
Bastante influentes na área de Aprendizado de Máquina, as árvores de decisão são
estruturas gráficas em forma de árvore, formadas por nós internos, ramificações e nós-folhas.
Os nós internos são rotulados com os atributos preditivos, as ramificações são rotuladas com
os valores de teste dos atributos e os nós-folhas da árvore são rotulados com os atributos
objetivos (ou classes). Uma árvore de decisão pode ser utilizada para classificar uma amostra
de dados, começando pelo nó-raiz da árvore e seguindo pelas ramificações até que se chegue
a uma das folhas, que fornece o valor da classe. Essa maneira de abordagem é conhecida
como WRSGRZQ. As árvores de decisão são construídas através de um processo iterativo de
particionamento recursivo [Berry, 2000]. Nesse processo, os dados de treinamento vão sendo
divididos em partições, que por sua vez são também divididas em novas partições. Esse
processo continua até que se esgotem todos os particionamentos úteis. Um exemplo de árvore
de decisão indicando se um cliente é um provável comprador de um determinado produto está
representado na figura 2.3.
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Figura 2.3: Exemplo de uma árvore de decisão
É possível derivar regras do tipo “ SE-ENTÃO” a partir de uma árvore de decisão.
Essas regras são obtidas percorrendo o caminho do nó raiz até o nó folha. Vários algoritmos
têm sido desenvolvidos para a construção de árvores de decisão, entre eles o ID3, publicado
originalmente em 1986 [Quinlan, 1986], e o C4.5 [Quinlan, 1993] DSXG [Han, 2000], uma
extensão do ID3, endereçado para o tratamento de atributos com valores contínuos.
Percorrendo o lado esquerdo da árvore representada na figura 2.3, pode-se derivar as
seguintes regras:
1. 6( idade do cliente for menor que ou igual a 30 (

2. cliente for estudante (172

3. cliente e um provável comprador



&ODVVLILFDGRUHV%D\HVLDQRV

Os classificadores ED\HVLDQRV pertencem à categoria dos classificadores estatísticos.
A idéia principal dessa técnica é baseada no teorema de Bayes [Bayes, 1764] e tem como
característica fundamental a capacidade de predizer a probabilidade de que um determinado
dado pertença a uma classe [Han, 2000]. Para problemas de classificação, pretende-se
determinar 3 +_( , ou seja, a probabilidade da hipótese H dado o evento E. De acordo com o
teorema de Bayes, tem-se:
P(H | E) =

3( ( | + ) 3( + )
3( ( )

(2.1)

onde 3 + _ ( é a probabilidade D SRVWHULRUL de + condicionada a (, 3 ( _ + é a
probabilidade DSRVWHULRUL de ( condicionada a +, 3 + é a probabilidade DSULRUL de + e 3 (
a probabilidade D SULRUL de E. A aplicação do teorema de Bayes como classificador requer
[Gama, 2004]:
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• As probabilidades DSULRUL3 + e 3 ( ;

• A probabilidade condicional 3 (_+ .

Os classificadores ED\HVLDQRV mais simples, também conhecidos como 1DLYH%D\HV
assumem a independência dos valores dos atributos de uma classe. Essa pressuposição é feita
com o objetivo de simplificar os cálculos envolvidos [Han, 2000].
Suponha um conjunto de treinamento com Q atributos { $1 , $2 ... $ }, um conjunto de
Q valores { [1 , [2 ... [ } associados a cada um dos atributos e um conjunto com P classes

{ &1 , &2 ... & }. Dado um conjunto ; de dados não classificados, o classificador ED\HVLDQR
deverá predizer que ; pertence à classe que possui a máxima probabilidade D SRVWHULRUL
condicionada a ;. Segundo a equação (2.2), tem-se:
P( & ¡ | ; ) =

3 ( ; | &¢ ) 3 (&¢ )
3( ; )

(2.2)

Pelo fato de 3 ; ser constante para todas as classes, a tarefa resume-se em calcular
3 ( ; | & £ ) 3 (& ¤ ) , onde 3 (& ¥ ) é a quantidade de tuplas pertencentes à classe & ¥ dividida pela
quantidade total de tuplas do conjunto.

O método 1DLYH%D\HV assume que os valores dos atributos são independentes entre
si. Desta forma, tem-se:
¦
P( ; | & ¥ ) = ∏ 3 ( [§ | & )
(2.3)
§ =1
¨

Embora assuma a independência de variáveis (o que raramente acontece na prática),
o método 1DLYH%D\HV tem mostrado resultados de qualidade e desempenho superior a outras
técnicas. Uma das razões para isso é o fato de que as quantidades utilizadas na construção do
classificador podem ser calculadas percorrendo-se todos os registros da base de dados apenas
uma vez.


5HGHV1HXUDLV
As redes neurais artificiais [Braga, 2000] ou RNAs são técnicas computacionais
caracterizadas por sistemas inspirados no funcionamento do cérebro humano. Basicamente,
uma RNA é formada por um conjunto de unidades (nós) de entrada e saída conectadas, onde
cada conexão possui um peso associado. Fazendo uma analogia com o cérebro humano, tais
unidades seriam os neurônios biológicos. As RNAs possuem a capacidade de aprender por
meio de exemplos e de generalizar as informações aprendidas. O treinamento da rede é feito
pelo ajuste dos pesos das conexões. Segundo Braga [2000], nas redes neurais não se procura
obter regras, mas sim determinar a intensidade das conexões entre os neurônios.
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As unidades de processamento de uma rede neural são dispostas em uma ou mais
camadas e interligadas por um grande número de conexões, geralmente unidirecionais,
conforme pode ser observado na figura 2.4.

Figura 2.4: Exemplo de uma RNA com múltiplas camadas
Uma das topologias mais comuns de RNAs é a de múltiplas camadas IHHGIRUZDUG
[Berry, 2000]. Nessa topologia, a camada de entrada, formada por suas unidades, é alimentada
com os dados que correspondem aos atributos do conjunto de treinamento. Os resultados
obtidos na saída dessas unidades servem para alimentar as unidades da camada escondida, e
assim por diante, até a camada de saída. Esse processo é desencadeado por meio de um fluxo
de sentido único, de modo que não existam ciclos dentro da rede.
O modelo de neurônio artificial (figura 2.5) proposto inicialmente por McCulloch e
Pitts [McCulloch, 1943] DSXG [Braga, 2000], é dividido em duas partes funcionais. A primeira
parte recebe todos os sinais de entrada do neurônio e executa uma soma ponderada através de
pesos respectivamente associados a cada sinal. A segunda parte recebe o valor resultante da
soma ponderada e decide se a saída será ativada ou não, utilizando para isso uma função de
ativação. Se o valor resultante da função de ativação atingir um determinado limiar
(WKUHVKROG), então o neurônio produz uma saída. Na descrição original do modelo MCP, a
função de ativação é dada pela seguinte função de limiar:
©
(2.4)
[ ª Zª ≥ θ
∑
ª =1
onde n é o número de entradas do neurônio, Z¥ é o peso associado à entrada [« e θ é
o limiar (WKUHVKROG) do neurônio.
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Figura 2.5: Neurônio artificial de McCulloch e Pitts
Com relação ao treinamento, uma RNA divide-se em dois paradigmas principais:
1. Aprendizado supervisionado;
2. Aprendizado não-supervisionado.
O aprendizado supervisionado utiliza um conjunto de pares (entrada - saída), em que
para cada padrão de entrada é especificado um padrão de saída desejado. O aprendizado
ocorre enquanto a saída gerada pela rede for diferente da saída desejada. Durante esse ciclo, o
algoritmo de treinamento ajusta os pesos da rede, de forma a reduzir o erro.
O aprendizado não-supervisionado, também conhecido como aprendizado autoorganizável, por sua vez, não requer um padrão de saída, logo não faz comparações para
determinar a resposta ideal. A rede trabalha os padrões de entrada e se organiza de modo a
agrupá-los mediante algum critério de semelhança. Esses agrupamentos de itens com
características semelhantes são as classes geradas pelo algoritmo.
Embora vários algoritmos de treinamento tenham sido propostos, um dos mais
conhecidos e difundidos é o algoritmo de retropropagação (EDFNSURSDJDWLRQ) [Berry, 1997]
[Han, 2000] [Braga, 2000]. Em linhas gerais, o EDFNSURSDJDWLRQ opera em uma seqüência de
dois passos:
1) Um padrão é apresentado à camada de entrada da rede. A atividade resultante
flui através da rede, camada por camada, até que a resposta seja produzida pela camada de
saída;
2) A saída obtida é comparada com a saída desejada para esse padrão. Se não
estiver correta, o erro é calculado e propagado a partir da camada de saída até a camada de
entrada. Os pesos das conexões das unidades das camadas internas são ajustados conforme o
erro é retropropagado.
Para a ativação dos neurônios artificiais, usa-se uma função do tipo não-linear,
geralmente a função logística ou sigmóide, representada matematicamente pela equação 2.5:
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F(x) =

1
¬
1 + H−

(2.5)

As funções não-lineares caracterizam-se por não deixarem a saída exceder certos
valores limites.
Do ponto de vista de classificação em mineração de dados, as redes neurais são
modeladas com os atributos preditivos da tupla sendo os dados da camada de entrada, e os
atributos objetivos os dados da camada de saída (figura 2.6). Como os parâmetros de entrada
de uma RNA devem estar dentro de um determinado intervalo numérico, faz-se necessário o
uso de transformações e manipulações nos valores dos atributos preditivos.





Figura 2.6: Rede Neural para mineração de dados



Um dos principais problemas em se utilizar a técnica de redes neurais está
relacionado com a sua representação do conhecimento. O uso de equações matemáticas,
funções exponenciais e outros cálculos complexos torna mais difícil o entendimento do
modelo [Berry, 2000]. Isso faz com que o uso das redes neurais, muitas vezes vistas como
caixas pretas, seja uma boa escolha nas situações nas quais os resultados do modelo sejam
mais importantes do que entender como o modelo funciona.
$JUXSDPHQWRV FOXVWHULQJ 

A técnica de agrupamento, também conhecida como FOXVWHULQJ, consiste em dividir
um conjunto de dados em conjuntos de objetos similares sob um determinado ponto de vista.
Cada um desses conjuntos é chamado de FOXVWHU. Diferente da tarefa de classificação, em que
o objetivo é associar dados novos a classes pré-definidas, na tarefa de FOXVWHULQJ o objetivo é
justamente gerar as classes. Como não existem classes pré-definidas e nem exemplos, o
FOXVWHULQJ é visto como uma forma de aprendizado não-supervisionado, em que os FOXVWHUV
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são padrões escondidos e o resultado final representa um conceito de dados [Berkhin, 2002].
Um FOXVWHU é formado por objetos que são:
• Similares uns aos outros dentro do mesmo FOXVWHU

• Dissimilares aos objetos de outros FOXVWHUV

Um bom agrupamento deve produzir classes com alta similaridade intraclasse e baixa
similaridade interclasse. Embora o conceito de similaridade dos dados esteja associado ao
domínio de um problema específico, do ponto de vista de FOXVWHULQJ a similaridade
freqüentemente refere-se à noção de distância de um dado em relação à outro. Tais distâncias
são baseadas nos valores dos atributos. Objetos que estão próximos entre si, tendem a fazer
parte do mesmo FOXVWHU.
Diversos métodos e algoritmos têm sido propostos para a geração de agrupamentos.
Segundo Han [2000], esses métodos podem ser divididos nas seguintes categorias:
• Métodos de particionamento;
• Métodos hierárquicos;
• Métodos baseados em densidade;
• Métodos baseados em grade.

0pWRGRVGHSDUWLFLRQDPHQWR

A idéia básica do particionamento consiste em, dado um conjunto de Q objetos (ou
tuplas) e um número N, organizar os objetos em N partições ( N ≤ Q ), em que cada partição
representa um FOXVWHU. Esse particionamento é realizado com base em critérios de similaridade
e dissimilaridade entre os objetos. Geralmente a distância é utilizada como medida. Algumas
medidas usadas são a distância (XFOLGHDQD, a distância 0DQKDWWDQ ou ainda a distância
0LQNRZVNL[Han, 2000].
A medida mais utilizada é a distância (XFOLGHDQD. Matematicamente, essa medida é
representada pela fórmula 2.6:
G LM =

| [L1 − [ M1| + | [L 2 − [ M 2 | + ... + | [LS − [ MS |
2

2

2

,

(2.6)

onde L e M são objetos de dimensão S.

A distância 0DQKDWWDQ, também conhecida como FLW\EORFN é definida pela fórmula
expressa na equação 2.7:
G LM =

| [L1 − [ M1| + | [L 2 − [ M 2 | + ... + | [LS − [ MS | .

(2.7)

A distância 0LQNRZVNL é uma generalização das distâncias anteriores. Sua fórmula
pode ser visualizada na equação 2.8:
G LM =

T

T

1

T 

(| [L1 − [ M1| +| [L2 − [ M 2 | +...+| [LS − [ MS | )

,

(2.8)
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onde T é um número inteiro positivo. Essa fórmula representa as distâncias
0DQKDWWDQ e (XFOLGHDQD para os valores T=1 e T=2 respectivamente.
Dentre os métodos de particionamento existentes, um dos mais populares é o kmédias (NPHDQV), proposto por MacQueen em 1967 [Berry, 1997]. Esse método usa uma
técnica de reposicionamento iterativo, que consiste em mover os objetos de um FOXVWHU para o
outro cujo centro (FHQWUyLGH) esteja mais perto. O centrodoFOXVWHU, como o próprio nome do
algoritmo sugere, é a média das posições de todos os pontos que formam o FOXVWHU. A figura
2.7 mostra um conjunto de dados particionado em três FOXVWHUV, com as setas indicando o
movimento dos FHQWUyLGHV para suas novas posições.



Figura 2.7: Divisão de um conjunto de dados em três FOXVWHUV

0pWRGRVKLHUiUTXLFRV
O método hierárquico cria uma decomposição hierárquica de um conjunto de objetos
e pode ser classificado como aglomerativo ou divisivo. Na estratégia aglomerativa o processo
começa com cada um dos objetos formando seu próprio FOXVWHU que, sucessivamente, vão
sendo juntados com outros FOXVWHUV que estiverem mais próximos, formando novos grupos.
Esse processo é realizado até que todos os objetos façam parte do mesmo FOXVWHU ou uma
condição de término seja satisfeitaJá na estratégia divisiva, o caminho inverso é percorrido,
ou seja, o processo inicia-se com todos os objetos em um mesmo FOXVWHU, que vai sendo
particionado em FOXVWHUV menores, até que todos os objetos formem seus próprios FOXVWHUV
individuais.

O resultado da aplicação do algoritmo é uma árvore de FOXVWHUVsemelhanteàfigura
2.8, chamada dendrograma.
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Figura 2.8: Árvore de FOXVWHUV criada a partir do método hierárquico

0pWRGRVEDVHDGRVHPGHQVLGDGH

Os métodos de FOXVWHULQJ baseados em densidade vieram preencher algumas
deficiências até então não resolvidas pelos outros métodos. Uma dessas deficiências era a
dificuldade em encontrar FOXVWHUV de formato arbitrário.

A idéia básica é ir crescendo o FOXVWHU enquanto a densidade (quantidade de objetos)
na sua vizinhança exceder uma quantidade mínima de objetos (WKUHVKROG). Os FOXVWHUV são
vistos como regiões densas de objetos em um espaço separados por regiões menos densas
[Han, 2000].

Um dos algoritmos utilizados para a detecção de FOXVWHUV com formato arbitrário é o
DBSCAN [Ester, 1996], capaz de diferenciar ruídos através da quantidade mínima de objetos
na vizinhança.


0pWRGRVEDVHDGRVHPJUDGH
Os métodos baseados em grade utilizam uma abordagem de dividir o espaço de
objetos em um número finito de células que formam uma estrutura de grade. É nessa estrutura
que as operações de FOXVWHULQJ são executadas. De acordo com Han [2000], a vantagem desse
método é o reduzido tempo de processamento, uma vez que ele independe do número de
objetos.
Em [Wang, 1997] é apresentado o algoritmo STING. Esse algoritmo particiona o
espaço de objetos em células retangulares, posicionadas em camadas hierárquicas. As
informações estatísticas de cada célula são calculadas e armazenadas para fins de consulta.
0DSDV$XWR2UJDQL]iYHLV
Conforme visto anteriormente, as redes neurais podem ser divididas em dois grupos,
com relação ao tipo de treinamento: supervisionado e não-supervisionado.Os mapas autoorganizáveis, também conhecidos como redes SOM (6HOI-RUJDQL]LQJ 0DSV), constituem um
tipo especifico de rede neural de aprendizado não-supervisionado, desenvolvido por Teuvo
Kohonen [Berry, 1997]. Diferente dos modelos vistos até então, as redes SOM operam de
forma bastante realística em relação ao cérebro humano, no sentido de que os neurônios
próximos tendem a responder a estímulos semelhantes [Braga, 2000]. Em linhas gerais a rede
SOM funciona da seguinte maneira: quando um padrão é apresentado, a rede procura a
unidade mais parecida com esse padrão. Durante o treinamento, as unidades de saída
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competem entre si para se tornarem ativas, numa estratégia onde o vencedor leva tudo
(ZLQQHUWDNHVDOO). A unidade que gerar o maior valor de saída tem como recompensa a tarefa
de reajustar não apenas o seu peso, mas o peso das unidades vizinhas também.
Nas redes SOM, as unidades da camada de saída se organizam em uma grade ou
reticulado, geralmente bidimensional, conforme mostra a figura 2.9.

Figura 2.9: Rede SOM típica
Durante o treinamento, a área de vizinhança e a taxa de aprendizado são
decrementadas, até que não ocorram mais mudanças no mapa. Ao final do processo, a rede
SOM agrupa os padrões de entrada em FOXVWHUV.
$VVRFLDo}HV
Dentre as técnicas de mineração de dados, a extração de regras de associação tem
sido adotada largamente pelas empresas de comércio varejista. O interesse na utilização dessa
técnica reside no fato de descobrir quais os produtos são freqüentemente adquiridos juntos
pelos clientes na mesma compra.
Com a introdução do código de barras, várias empresas do comércio passaram a
coletar as transações referentes às vendas efetuadas e armazená-las em bancos de dados. A
busca de padrões a partir desses dados (PDUNHW EDVNHW DQDO\VLV) tem por objetivo encontrar
associações ou correlações freqüentes. Tais associações representam a probabilidade de um
conjunto de itens aparecer dado que um outro conjunto também está presente.
Um exemplo prático da utilização das regras de associação em um supermercado
seria a constatação de que em 90% das transações em que os clientes compraram leite,
acabaram também adquirindo pão na mesma ocasião. Tal constatação pode ser representada
da seguinte forma:
Leite → Pão (confiança = 90%)
Com base nesse tipo de informação, torna-se possível adotar medidas que aumentem
as vendas, como conceder descontos na aquisição de certos produtos, posicionar
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estrategicamente os itens nas prateleiras a fim de motivar a compra por impulso, ou elaborar
campanhas de PDUNHWLQJ direcionadas ao perfil do consumidor.
$HVFROKDGDWpFQLFD
A mineração de dados disponibiliza um vasto conjunto de técnicas para se extrair o
conhecimento imerso em grandes volumes de dados. Entretanto, o uso adequado dessas
técnicas vai depender da correta definição dos objetivos a serem alcançados, ou seja, que tipo
de conhecimento deseja-se extrair desses dados.
Conforme visto anteriormente, os dois principais objetivos envolvidos na mineração
de dados são:
1. Prever valores desconhecidos de uma variável a partir dos valores de outras
variáveis;
2. Descrever padrões contidos nos dados que sejam compreensíveis.
O estudo das principais tarefas utilizadas na área de mineração de dados revelou que
a escolha pela técnica de extração de regras de associação foi conveniente, considerando-se a
natureza do problema abordado neste trabalho.
Embora pertença a um domínio diferente, o problema de identificar co-ocorrências
entre os objetos de interface manipulados pelos operadores de uma Central de Atendimento
possui características bastante similares aos problemas abordados pela análise dos cestos de
compra.
A forma de representação do conhecimento também exerceu influência na escolha da
técnica a ser empregada. O resultado obtido pela aplicação das regras de associação são
padrões compreensíveis representados por meio de regras no formato “ se-então” . A partir de
técnicas como árvores de decisão também é possível derivar regras compreensíveis. Porém, as
árvores de decisão são comumente empregadas em tarefas de classificação, onde existe um
conjunto de classes previamente definidas, o que não ocorre no problema em questão.
As redes neurais são também utilizadas em tarefas de classificação e agrupamentos.
Entretanto, uma das principais críticas que essa técnica recebe é o fato de as explicações sobre
como os melhores resultados são obtidos ficarem ocultas, dificultando, assim, a representação
do conhecimento.

)HUUDPHQWDVGH.''
De acordo com Goldschmidt [2005], o termo “ ferramenta de KDD” denota qualquer
recurso computacional utilizado no processo de análise de dados. O crescente interesse pela
área de extração de conhecimento em bases de dados tem impulsionado o desenvolvimento de
novas ferramentas para facilitar a execução das etapas do processo KDD. Atentas a esse
cenário, as grandes empresas de VRIWZDUH procuram se posicionar comercialmente, oferecendo
soluções para as mais diversas necessidades. A tabela 2.1 apresenta algumas dessas
ferramentas.
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Tabela 2.1: Ferramentas de KDD

1RPH

6366&OHPHQWLQH
,QWHOOLJHQW0LQHU
6$6(QWHUSULVH0LQHU
2UDFOH'DWD0LQLQJ

$OJXPDV7DUHIDV

Classificação, Regras
Associação, Detecção
Desvios.

)DEULFDQWH

de SPSS Inc.
de http://spss.com

Classificação, Regras de IBM Corp.
Associação, Agrupamentos.
http://www.ibm.com
Classificação, Regras
Associação, Regressão.

de SAS Inc.
http://www.sas.com

Classificação, Regras de Oracle
Associação, Agrupamentos.
http://www.oracle.com

Além de ferramentas comerciais, é possível também encontrar soluções acadêmicas,
como é o caso do WEKA [Weka, 2006], desenvolvido pela Universidade de Waikato na Nova
Zelândia e disponibilizado gratuitamente pela ,QWHUQHW.



$V5HJUDVGH$VVRFLDomR


O conceito de regras de associação foi inicialmente introduzido em 1993 por
Agrawal HWDO. [1993]. Desde então, é uma das áreas que mais têm recebido atenção por parte
da comunidade de pesquisa em mineração de dados.
'HILQLomRIRUPDO
As regras de associação possuem a seguinte descrição formal:

Seja ,  , ® ,¯ ,° um conjunto de itens e 7 um conjunto de transações. Cada
transação W é representada através de um vetor binário, onde W>N@=1 se W comprou o item ,± e
W>N@=0 se W não comprou. A cada transação é associado um atributo identificador 7,'. Seja ;
um conjunto de itens tal que ; ⊆ ,. Diz-se que a transação W satisfaz ; se, para todos os itens ,±
em ;, W>N@=1. Uma regra de associação é uma implicação na forma ; → <, onde ; ⊂ ,, < ⊂ , e
; ∩ < = ∅ . A regra ; → < é válida no conjunto 7 de transações com grau de confiança F se
F% das transações em 7 que contém ; também contém <. A regra ; → < possui suporte V se
V% das transações em 7 contém ; ∪ <. Dada uma regra ; → <, denomina-se ; como o
antecedente e < como o conseqüente da regra.
Suporte e confiança são as duas medidas principais utilizadas na avaliação das regras
de associação. O suporte é definido como o percentual de transações (ou tuplas) que
satisfazem a união dos itens no antecedente e conseqüente da regra. Para a regra ; → <, seu
suporte será:
6XSRUWH ; → < =

TWGH _ WUDQVDo}HV _ FRQWHQGR _ ; _ H _ <
TWGH _ WRWDO _ GH _ WUDQVDo}HV

(2.9)

22

A confiança denota a força da regra e é expressa pela equação 2.10:
&RQILDQoD ; → < =

TWGH _ WUDQVDo}HV _ FRQWHQGR _ ; _ H _ <
TWGH _ GH _ WUDQVDo}HV _ FRQWHQGR _ ;

(2.10)

Usando notações de probabilidade, ambas as fórmulas poderiam ser escritas da
seguinte forma:
6XSRUWH ; → <

3 ; ∪ <

&RQILDQoD ; → <  3 <_;

(2.11)
(2.12)

As regras de associação são consideradas válidas se satisfizerem os valores mínimos
de suporte (0LQVXS) e confiança (0LQFRQI). Dado um conjunto de transações, o problema na
extração das regras consiste em gerar todas as regras de associação ; → < (F:Confiança,
V:Suporte) tais que F ≥ 0LQFRQI e V ≥ 0LQVXS. Tais regras são chamadas de regras fortes
[Han, 2000].
'HFRPSRVLomRGRSUREOHPD
O problema da descoberta de regras de associação pode ser dividido em duas etapas:
1) Encontrar todos os conjuntos freqüentes de itens, ou seja, os conjuntos cujos
suportes sejam superiores ou iguais ao suporte mínimo especificado;
2)

Gerar as regras de associação a partir dos conjuntos freqüentes.

O desempenho geral da tarefa de extração das regras de associação é determinado
pela primeira etapa que, por realizar sucessivas buscas na base de dados, possui um maior
custo computacional. Conseqüentemente, ela é vista como a mais importante e a que tem
recebido maior atenção pela comunidade de mineração de dados.
$OJRULWPR$SULRUL

O algoritmo $SULRUL [Agrawal, 1994] é considerado um dos mais importantes e mais
influentes para a extração de regras de associação. Seu pseudocódigo pode ser visto na figura
2.10.
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Figura 2.10: Pseudocódigo do algoritmo $SULRUL
Esse algoritmo usa uma abordagem iterativa, fazendo diversas passagens na base de
dados para encontrar todos os conjuntos de itens freqüentes. Para melhor entendimento, as
seguintes convenções serão adotadas:
1) /² => conjunto freqüente de tamanho N (conjunto formado por N itens que
satisfazem o suporte mínimo especificado);
2) & ³ => conjunto candidato de tamanho N (potencial conjunto freqüente de itens).


*HUDomRGRVFRQMXQWRVIUHTHQWHV

A cada passagem é inicialmente gerado o conjunto candidato de itens ( & ³ ). A partir
de & ³ , o algoritmo percorre a base para determinar se os candidatos satisfazem o suporte
mínimo especificado. Todos os itens de & ³ que satisfizerem esta condição, são adicionados
ao conjunto freqüente ( /´ ). Na primeira passagem, é feita uma contagem de cada item
individual e então gerado o conjunto &1 , ou seja, o conjunto candidato de tamanho 1. Todos
os itens de &1 que satisfizerem o suporte mínimo serão selecionados e utilizados para a
geração do conjunto freqüente de tamanho 1, /1 . Na segunda passagem, o algoritmo faz a
junção de /1 consigo próprio para gerar o conjunto candidato de tamanho 2, &2 . Novamente
é feita uma contagem na base de transações para verificar o suporte e, conseqüentemente,
gerado o conjunto freqüente de tamanho 2, /2 . Esse processo continua até que o conjunto
freqüente de tamanho N ( /´ ) seja um conjunto vazio.
Para encontrar cada conjunto freqüente /´ , é feita uma busca completa na base de
dados para determinar o suporte do conjunto candidato & ´ . Entretanto, & ´ pode ser composto
por dezenas ou até centenas de itens, o que certamente ocasionaria um custo computacional
elevado para que a contagem seja feita. Para reduzir o espaço de busca e aumentar a eficiência
na geração dos conjuntos freqüentes, o algoritmo usa uma propriedade chamada $SULRULque
se baseia no princípio de que todos os subconjuntos não-vazios de um conjunto freqüente
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devem ser freqüentes também [Han, 2000]. Se um conjunto está abaixo do suporte mínimo
esperado, então pode-se ignorar todos os seus superconjuntos. 

O uso da propriedade $SULRUL reduz o número de itens candidatos a serem
comparados na base de transações, removendo-os do conjunto & ´ . Essa remoção é chamada
de poda. A figura 2.11 ilustra um exemplo de geração dos conjuntos candidatos e conjuntos
freqüentes para uma base de dados transacional hipotética, onde o suporte mínimo é 2
(0LQVXS = 50%)



Figura 2.11: Geração dos conjuntos candidatos e conjuntos freqüentes

Supondo que a base de dados ' seja composta por transações coletadas em um
supermercado, no qual o universo de produtos vendidos é representado pelo conjunto de itens
{A=açúcar B=pão, C=café, D=bolo, E=leite}, 7,' é o identificador único de cada transação
efetuada. De acordo com a figura 2.10, para a geração do conjunto freqüente /1 , nota-se que o
conjunto {D} foi podado, uma vez que seu suporte não satisfaz o suporte mínimo
especificado. O mesmo acontece com os conjuntos {A,B} e {A,E} na geração do conjunto
/2 . Uma vez que não existe um conjunto freqüente de tamanho 4 ( /4 ), o algoritmo é
finalizado, resultando em /3 ={B,C,E}.
O mecanismo de funcionamento do $SULRUL serviu de inspiração para o
desenvolvimento de outros algoritmos. A estratégia utilizada pelo '+3 [Park, 1995] consiste
em efetuar durante a primeira passagem pela base de dados o cálculo dos conjuntos de
tamanho 1 e 2 simultaneamente. O algoritmo 3DUWLWLRQ [Savasere, 1995] minimiza as
operações de E/S percorrendo a base de dados apenas duas vezes. A base de dados é dividida
em pequenos segmentos que podem ser manipulados em memória. O ',& [Brin, 1997]
emprega uma abordagem de redução do número de passagens pela base de dados, que é
dividida em intervalos percorridos seqüencialmente.
Embora existam vários algoritmos para a obtenção de conjuntos freqüentes e regras
de associação, todos eles, na teoria, devem gerar o mesmo resultado para os mesmos
parâmetros de suporte e confiança [Zeng, 2001]
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*HUDomRGDVUHJUDV
Após a geração dos conjuntos freqüentes, a próxima etapa é obter as regras de
associação a partir desses conjuntos. Conforme visto anteriormente, tais regras são
representadas na forma ; → <, em que ; é o antecedente da regra e < é o conseqüente. Além
dos valores pré-estabelecidos do suporte mínimo (0LQVXS), as regras também devem
satisfazer a confiança mínima (0LQFRQI). A confiança de uma regra é expressa como:
&RQILDQoD ; → < =

(2.13)

suporte( ; ∪ < )
suporte( ; )

Para cada subconjunto V de um conjunto freqüente O, as regras de associação geradas
no formato V → (O – V) serão válidas se:

suporte(O )
≥ valor mínimo de confiança (0LQFRQI)
suporte( V )

Tomando-se o conjunto freqüente do exemplo anterior /3 =^%&(`, seus
subconjuntos derivados são ^%&`, ^%(`, ^&(`, ^%`, ^&`, ^(`. Como /3 é um conjunto
freqüente, a propriedade $SULRUL garante que todos os seus subconjuntos também são. A tabela
2.2 mostra as regras de associação geradas a partir de /3 , com seus respectivos valores de
confiança.

5HJUD

Tabela 2.2: Regras de associação geradas
5HJUDGH$VVRFLDomR

1
2
3
4
5


6

% ∪ & → (
% ∪ ( → &
& ∪ ( → %
% → & ∪ (
& → % ∪ (

( → % ∪ &

&RQILDQoD
2/2 = 100%
2/3 = 66,7%
2/2 = 100%
2/3 = 66,7%
2/3 = 66,7%
2/3 = 66,7%

Se a confiança mínima fosse 80% (PLQFRQI = 80%), apenas as regras 1 e 3 seriam
consideradas válidas. Uma interpretação da regra 1, por exemplo, seria que em 100% das
transações onde os clientes compraram pão e café, acabaram também adquirindo leite na
mesma ocasião.
0HGLGDVGH,QWHUHVVH
Uma das características (muitas vezes indesejável) na extração de regras de
associação é a grande quantidade de regras que acabam sendo geradas pelo algoritmo. Isso se
deve ao fato de a complexidade da geração das regras ser de ordem exponencial. Por exemplo,
de um cardápio de restaurante contendo 100 itens diferentes pode-se extrair um total de
161.700 combinações de 3 itens. A tabela 2.3 ilustra esse crescimento exponencial.
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Tabela 2.3: Combinações possíveis de um total de 100 itens
GHLWHQVFRPELQDGRV

GHFRPELQDo}HV

1

100

2

4.950

3

161.700

4

3.921.225

5

75.287.520

6

1.192.052.400

7

16.007.560.800

8

186.087.894.300
Fonte: [Berry, 1997]

O número de regras geradas tende a crescer com o aumento de conjuntos freqüentes.
Isso acaba impondo sérias restrições para o usuário no momento de avaliar quais regras serão
realmente interessantes. Embora as medidas de suporte e confiança ajudem na filtragem,
muitas regras irrelevantes acabam sendo geradas. Conforme citado em [Han, 2000], o
interesse de uma regra pode ser verificado de duas maneiras:
1. Julgamento subjetivo: cabe ao usuário decidir se uma regra é interessante ou
não;
2. Julgamento objetivo: são utilizadas medidas estatísticas para auxiliar na
identificação e eliminação de regras irrelevantes.
Conforme visto anteriormente, a confiança da regra ; → < indica o quanto a
ocorrência de ; pode assegurar a ocorrência de <. No entanto, o cálculo da confiança não leva
em consideração a freqüência do conseqüente da regra. O efeito disso é que, embora a regra
; → < seja considerada uma regra válida, a ocorrência de ; pode ser independente da
ocorrência de <. Ou seja, 3 ; ∪ < = 3 ; 3 < . Ou ainda, ; e < podem ser correlacionados
negativamente. Para avaliar o grau de correlação entre o antecedente e o conseqüente de uma
regra, foi proposta uma medida denominada /LIW, cuja fórmula é a seguinte:
/LIW ; → < =

P( ; ∪ < )
P( ; ) 3 (< )

(2.14)

O /LIW compara a probabilidade da ocorrência de < em uma transação sabendo que ;
também está presente com a probabilidade de < estar presente em qualquer transação. Pode-se
dizer que o objetivo do /LIW é informar o quanto a presença de ; aumenta a probabilidade de
<. Sendo assim, os valores que o /LIW pode assumir são os seguintes:
/LIW ; → < = 1: ; e < são independentes

/LIW ; → < > 1: ; e < são positivamente dependentes (correlação positiva)
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/LIW ; → < < 1: ; e < são negativamente dependentes (correlação negativa)
As regras interessantes são aquelas que possuem /LIW > 1.



&RQVLGHUDo}HVILQDLV
Conforme abordado neste capítulo, o processo de extração de conhecimento em
bases de dados surgiu com a necessidade humana de mecanismos capazes de auxiliar na
análise de crescentes volumes de dados. As empresas têm percebido que a correta utilização
desse conhecimento pode ser um importante diferencial competitivo. Esse interesse é um dos
fatores que têm impulsionado o aparecimento de várias técnicas empregadas na mineração de
dados, a principal etapa do processo de extração de conhecimento.
A escolha da técnica muitas vezes depende do tipo de tarefa a ser realizada. Neste
capítulo foram também apresentadas as tarefas de classificação, agrupamentos e associações,
com ênfase na técnica de extração de regras de associação.
Com o advento do comércio eletrônico, várias técnicas utilizadas na mineração de
dados têm sido empregadas na construção de sistemas capazes de efetuar recomendações de
itens a partir de grandes volumes de dados. No capítulo seguinte são apresentados os
principais conceitos dos sistemas de recomendação.
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&$3Ë78/2

,QWHUIDFHVJUiILFDVHDJHQWHVGHLQWHUIDFH


,QWHUIDFHV*UiILFDV


Até a década de 80, o diálogo entre homem-computador era predominantemente
realizado por meio de linhas de comando digitadas diretamente em um cursor. Nesse tipo de
interface, o diálogo é realizado pela digitação dos comandos, geralmente um por vez, para que
sejam processados. A grande vantagem de digitar diretamente o comando é a possibilidade de
explorar todo o seu potencial por meio de parâmetros e opções que este dispõe. Por outro
lado, existe a desvantagem de que os usuários necessitam memorizar tais comandos (muitas
vezes complexos), já que essas interfaces raramente fornecem indicações do que deve ser
feito. Essa característica torna esse tipo de interface mais indicada para usuários experientes
do que para usuários novatos [Dix, 1997].
O advento das interfaces gráficas representou uma mudança de paradigma nesse
estilo de interação. Embora sua origem date da década de 60, foi a partir de 1984, com o
surgimento do 0DFLQWRVK, que a sua utilização foi popularizada. As interfaces, que até então
eram formadas por uma “ tela preta” contendo um cursor para digitação de comandos,
ganharam cores e uma série de objetos visuais gráficos, como janelas, menus, ícones, entre
outros. Essa categoria de interfaces ficou conhecida como WIMP (ZLQGRZV, LFRQV, PHQXV,
SRLQWHUV). Atualmente, a grande maioria das interfaces pertence a essa categoria, incluindo os
sistemas operacionais 06:LQGRZV, 0DF26 e sistemas para a plataforma 8QL[.
Nas interfaces do tipo WIMP, o estilo principal de interação é a manipulação direta,
expressão cunhada por Ben Shneiderman no início dos anos 80 [Dix, 1997]. As principais
características da manipulação direta são:
• Visibilidade dos objetos de interesse para o usuário;
• Todas as ações realizadas pelo usuário são válidas e podem ser desfeitas;
• O impacto das operações realizadas pelo usuário deve ser rapidamente visível;
• Substituição dos comandos complexos por ações, pela manipulação direta dos
objetos visíveis.

Na manipulação direta, o diálogo entre homem-computador é realizado pela
movimentação de objetos na tela, de FOLFNV em botões e ícones, do redimensionamento de
janelas, entre outros. Uma das conseqüências desse estilo é que não existe a distinção clara do
que é entrada ou saída [Dix, 1997]. Ou seja, os mesmos objetos utilizados como meio de saída
de dados para o usuário também podem ser que usados como meios de entrada de dados.

$JHQWHVGH,QWHUIDFH


As interfaces gráficas e a manipulação direta dos objetos vieram minimizar bastante
o problema das interfaces baseadas em linhas de comandos, em que o usuário via-se diante de
uma “ tela preta” sem saber o que fazer. Alguns estudos mencionados em [Nielsen, 1993]
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mostram que a produtividade dos usuários é maior em ambientes gráficos do que em
ambientes baseados em linhas de comandos. Entretanto, as aplicações tendem a crescer com o
tempo, tanto em número de funcionalidades quanto em complexidade. Aplicativos populares
como o 06:RUG, segundo Lieberman [2003], tendem a aumentar a quantidade de ícones de
forma linear nos próximos anos, passando de algumas poucas dezenas para mais de uma
centena na próxima década. Esse cenário coloca em dúvida se o modelo de manipulação
direta, que assume o usuário como figura central no controle dos objetos, será suficiente.
É nesse contexto que surge a proposta da utilização de agentes de interface [Maes,
1994]. A idéia principal contida nessa proposta é a de que, ao invés de o usuário manipular
diretamente os objetos, ele estaria envolvido em um processo de cooperação, em que agentes
e usuários pudessem iniciar a comunicação, monitorar eventos e executar tarefas. Esses
agentes seriam elementos de software com o propósito de auxiliar o usuário na interação com
um aplicativo. Em [Lieberman, 1997], os agentes de interface são definidos como programas
que podem afetar os objetos de uma interface sem instruções explícitas do usuário. No mundo
real, os agentes são vistos como pessoas cujo papel principal é colaborar com outras pessoas,
geralmente de forma autônoma, seja executando tarefas repetitivas, provendo ajuda quando
necessário ou ainda aconselhando. Por exemplo, um agente de viagens pode sugerir a um
cliente as melhores tarifas aéreas para um determinado destino ou os melhores locais de
hospedagem. Muitas vezes esse agente, baseado nas preferências pessoais de seus clientes,
possui autonomia para efetuar a compra de passagens ou ainda fazer a reserva em hotéis.
De forma análoga, um agente de interface pode assumir o papel de conselheiro do
usuário, recomendando objetos de interesse dentro de um determinado contexto. Ou de
assistente, manipulando diretamente tais objetos para o usuário. Dessa forma, tarefas
repetitivas e muitas vezes tediosas podem ser delegadas a agentes. O número de atividades
que um agente pode executar é ilimitado. Filtrar HPDLOV, agendar compromissos, selecionar
livros, músicas, filmes ou notícias na ,QWHUQHW são apenas alguns exemplos.
2IXQFLRQDPHQWRGRVDJHQWHVGHLQWHUIDFH
Pela observação das ações realizadas, um agente deve ser capaz de entender as
intenções do usuário e prover o auxílio. A figura 3.1 mostra como um agente de interface
funciona:

Interage com

Observa e
imita

Aplicativo

Interage com



Usuário

Agente

Comunica

Agente

Pergunta
para

Figura 3.1: Funcionamento dos agentes de interface
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Assim como no mundo real, delegar tarefas para outros sempre envolve algum tipo
de risco. Por exemplo, o risco de que essa tarefa não seja executada de forma esperada. Em
[Maes, 1994], são destacados dois problemas principais na criação de agentes de interface:
1. Competência: um agente deve ter o conhecimento necessário de como
auxiliar o usuário;
2. Confiabilidade: o usuário deve se sentir confiante em delegar tarefas a um
agente.
Conhecer o usuário significa aprender sobre suas preferências e sobre como executa
suas tarefas. Esse conhecimento é adquirido das seguintes maneiras:
•

Observando e imitando o comportamento do usuário;

•

Recebendo IHHGEDFN do usuário;

•

Recebendo explicitamente instruções do usuário;

•

Pedindo conselho a outros agentes.

Um agente de interface deve comunicar-se com o usuário diretamente por meio dos
objetos, observando as ações realizadas e agindo de maneira apropriada ao contexto.
Embora não exista um consenso em relação à classificação dos tipos de agentes de
interface, estes podem ser categorizados de acordo com o papel que desempenham, de acordo
com a tecnologia utilizada ou ainda de acordo com o domínio da aplicação [Middleton, 2001].
Conforme citado em [Lieberman, 2003], um agente de interface pode desempenhar
dois papéis principais:
1. Assistentes: são os agentes que efetivamente executam tarefas que poderiam
ser executadas diretamente pelos usuários;
2. Conselheiros (DGYLVRUV): diferente dos agentes assistentes, os agentes
conselheiros atuam como verdadeiros tutores, sugerindo e recomendando
ações, mas deixando com o usuário a decisão final do que realmente será
feito.
Em [Lieberman, 2001] argumenta-se que a interação homem-computador tende a
seguir na direção de agentes conselheiros, em que o usuário permanece no controle das ações,
podendo aceitar ou recusar as sugestões feitas pelo agente.


2XVRGHDJHQWHVGHLQWHUIDFH
Diversos tipos de aplicações podem se beneficiar da utilização de agentes de
interface. A lista a seguir apresenta alguns exemplos relevantes.
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O (DJHU [Cypher, 1991] foi projetado para minimizar o problema de execução
repetitiva de várias tarefas por parte do usuário em um aplicativo para computadores
0DFLQWRVK. Pela observação das atividades executadas pelo usuário durante a interação com o
aplicativo, o (DJHU é capaz de antecipar as próximas ações, colocando em destaque os objetos
da interface que provavelmente serão manipulados. Quando um padrão de interação é
detectado, o (DJHU apresenta um ícone ao usuário. Uma vez que o usuário se sente confiante
nas recomendações feitas pelo agente, esse ícone pode ser clicado e as demais ações
completadas automaticamente.

O 0D[LPV [Maes, 1994] é um agente capaz de auxiliar o usuário no uso do correio
eletrônico (HPDLO). À medida que o usuário utiliza o aplicativo, o agente monitora as ações
realizadas e aprende por meio dos eventos repetitivos. Dessa forma, ações como apagar,
classificar, priorizar e arquivar mensagens podem ser delegadas ao agente. O 0D[LPV pode
operar tanto como um agente assistente quanto como um conselheiro. Quando o grau de
confiança em realizar uma determinada tarefa é superior a um limite estabelecido pelo
usuário, o agente automaticamente a executa, fornecendo um IHHGEDFN do que foi realizado.
Por outro lado, quando a confiança está abaixo do limiar estabelecido, o agente apenas
recomenda a ação, cabendo ao usuário a decisão final de executá-la ou não.

Com o crescimento explosivo da ,QWHUQHW – hoje em dia uma das maiores fontes de
informação existentes – tornou-se necessário o uso de ferramentas que auxiliem os usuários
na busca por informações úteis. /HWL]LD [Lieberman, 1997] é um agente de interface criado
com esse propósito. Ao monitorar as páginas acessadas pelos usuários no momento em que
estes navegam pela ,QWHUQHW, esse agente é capaz de sugerir OLQNV que possam ser interessantes
dentro do contexto atual.

6LVWHPDVGH5HFRPHQGDomR
Muitas vezes, para que alguma decisão seja tomada, as pessoas baseiam-se em
diversas fontes de informação como cartas de recomendação, opiniões de outras pessoas
(conhecido como “ boca-a-boca” ), críticas a respeito de filmes, livros ou músicas, entre outras.
Esse auxílio é especialmente útil nas situações nas quais as pessoas se deparam com uma
grande quantidade de alternativas para as quais têm pouca ou nenhuma experiência pessoal.
Os sistemas de recomendação [Resnick, 1997] contribuem nesse processo social de
indicação de itens. Em um típico sistema de recomendação, as recomendações fornecidas
pelos usuários caracterizam a entrada de dados que é então agregada e direcionada para os
seus devidos destinatários.
Os primeiros sistemas de recomendação surgidos baseavam-se no conteúdo dos itens.
Nesse tipo de sistema, as recomendações são feitas após a filtragem de atributos inerentes aos
itens de interesse. Por exemplo, recomendar outros filmes que tenham o ator X no elenco para
as pessoas que adquiriram o DVD do filme Y em que X era o ator principal.
Diferentemente dos métodos baseados em conteúdo, a filtragem colaborativa é uma
técnica que emprega o conceito de usuários semelhantes (vizinhos) para efetuar sugestões de
itens ainda não adquiridos. Conforme citado em [Sarwar, 2001], a idéia principal da filtragem
colaborativa é prever as preferências de um determinado usuário com base nas opiniões de
outros usuários com gostos similares. Os sistemas que utilizam a filtragem colaborativa
trabalham com a suposição de que, para se encontrar itens interessantes, basta encontrar
outras pessoas com preferência semelhantes e, então, recomendar os itens que essas pessoas
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gostaram. A tabela 3.1 exemplifica o funcionamento da filtragem colaborativa para um
sistema que deve fazer recomendações de CDs musicais ao cliente 3.
Tabela 3.1: Recomendação baseada em filtragem colaborativa

Observa-se na tabela 3.1 que o cliente 2 é bastante similar ao cliente 3, pelo fato de
ter adquirido todos os CDs que o cliente 3 também adquiriu. Sendo assim, CDs do artista E
são altamente recomendáveis.
Na filtragem colaborativa, os itens são recomendados baseados nas notas atribuídas
por usuários com gostos similares. O 5LQJR [Shardanand, 1995] é um sistema que utiliza a
filtragem colaborativa para efetuar recomendações musicais personalizadas. Os usuários do
5LQJR são encorajados a atribuírem notas aos artistas de uma lista previamente elaborada. As
notas variam de 1 (artistas que os usuários menos gostam) a 7 (artistas favoritos). Essa relação
de artistas e notas serve para montar o perfil do usuário, que é comparado com outros perfis, a
fim de se encontrar usuários com preferências musicais semelhantes. Uma vez identificados
os usuários similares, o sistema é capaz de prever o quanto um usuário irá gostar de um
determinado artista ou álbum, pela média das notas atribuídas pelos demais usuários.

A popularização dos VLWHV de comércio eletrônico na ,QWHUQHW tem impulsionado a
utilização dos sistemas de recomendação. Conforme citado em [Schafer, 2001], esses sistemas
têm o objetivo de auxiliar no processo de decisão pela sugestão de produtos que possam ser
de interesse dos usuários. As recomendações de produtos podem ser feitas baseadas nos
seguintes critérios:
•

Itens mais vendidos no VLWH

•

Localização geográfica do consumidor;

•

Análise do histórico de compras do consumidor.

As recomendações efetuadas por um VLWH de comércio eletrônico fazem parte de uma
estratégia de personalização, em que o VLWH é capaz de se adaptar conforme as preferências de
cada usuário. Na prática, isso é o equivalente a ter uma loja virtual feita sob medida para cada
um dos usuários.
Em [Schafer, 2001], afirma-se que os sistemas de recomendação podem agregar
valor ao comércio eletrônico das seguintes maneiras:
•

Convertendo usuários do VLWH em compradores: os usuários freqüentemente
acessam VLWHV e acabam não adquirindo nenhum produto. Os sistemas de
recomendação podem auxiliar os usuários a encontrarem os itens que desejam
comprar;
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•

Aumentando as vendas cruzadas de produtos: os sistemas de recomendação
têm o potencial de alavancar vendas pela sugestão de itens adicionais,
baseando-se nos itens já adquiridos pelo usuário;

•

Estabelecendo lealdade com os clientes: ao aprenderem com as preferências
dos seus clientes, os VLWHV de comércio eletrônico podem sugerir produtos que
vão ao encontro de suas necessidades. Isso acaba criando uma relação de
confiança do cliente com a empresa. Clientes satisfeitos tendem a voltar e
comprar novos produtos.

Empresas de comércio eletrônico como a $PD]RQ (http://www.amazon.com) podem
também implementar seus próprios algoritmos de recomendação. A $PD]RQ possui um
catálogo de produtos composto por milhões de itens diversos que são comercializados para
milhões de usuários em todo o mundo. A fim de superar os problemas de desempenho
impostos pelo gigantesco volume de dados manipulados, a $PD]RQ decidiu implementar seu
próprio algoritmo de filtragem colaborativa, chamado de filtragem colaborativa item-a-item
[Linden, 2003]. Nesse modelo, o algoritmo, baseado em produtos já adquiridos e avaliados
pelo usuário, identifica os itens similares que tendem a ser adquiridos conjuntamente. Esses
itens são então combinados em uma lista de recomendação, que é apresentada ao usuário.
Os sistemas de recomendação têm atraído a atenção dos pesquisadores da área de
mineração de dados. Várias técnicas e algoritmos utilizados na extração de conhecimento em
bases de dados também têm sido empregados para se efetuar recomendações de produtos aos
consumidores. Nesse contexto, a mineração de dados é vista como um conjunto de técnicas
usadas para inferir regras de recomendação ou construir modelos de recomendação a partir de
grandes volumes de dados. Em [Breese, 1998], argumenta-se que esses algoritmos podem ser
divididos em dois tipos distintos:
1. Algoritmos do tipo PHPRU\EDVHG: utilizam toda a base de dados para gerar
as recomendações. Nessa técnica, são identificados os grupos de usuários
com preferências similares (usuários vizinhos). Após isso, as preferências
desses usuários são combinadas e as recomendações são então efetuadas;

2. Algoritmos do tipo PRGHOEDVHG: inicialmente, a base de dados é utilizada
para a construção de modelos por meio de técnicas como FOXVWHULQJ, regras de
associação e redes ED\HVLDQDV. Uma vez gerados, tais modelos são utilizados
para fornecer as recomendações.
As regras de associação também têm sido utilizadas em sistemas de recomendação.
O modelo de recomendação proposto em [Jorge, 2002] utiliza regras de associação extraídas a
partir dos ORJV armazenados em um servidor de aplicações para Internet com o propósito de
recomendar OLQNV aos visitantes do VLWH. As páginas acessadas pelos usuários são confrontadas
com os antecedentes das regras geradas. A lista de recomendações é então formada pelos
conseqüentes das regras com maior grau de confiança.
As métricas utilizadas para medir o desempenho dos sistemas de recomendação têm
suas origens em áreas como a estatística, o aprendizado de máquina e a recuperação de
informações.
No âmbito das métricas estatísticas, o Erro Médio Absoluto (EMA) mede os desvios
numéricos entre as recomendações efetuadas (predições) e os valores atuais (informados pelos
usuários). Formalmente, o Erro Médio Absoluto é definido conforme a seguinte fórmula:
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| S − T | +...+ | Sµ − Tµ |
EMA = 1 1
=
Q

¶

∑·

=1

| S · − T· |
Q

(3.1)

Cada par [predição (S), valor real (T)] tem seu erro absoluto calculado pela expressão
| S¸ − T¸ | . Quanto menor o valor de EMA, mais precisas são as recomendações efetuadas.
Os sistemas de recomendação auxiliam os usuários a localizarem itens de interesse
dentro de um conjunto contendo todos os itens disponíveis. Esse enfoque pode ser
considerado como uma tarefa semelhante às empregadas na área de recuperação de
informação [Rijsbergen, 1979]. Basicamente, os problemas abordados na área de recuperação
de informação referem-se à localização de documentos relevantes a partir de palavras-chave
fornecidas pelos usuários. A figura 3.2 mostra como esses elementos se relacionam.

Figura 3.2: Relacionamento entre documentos recuperados e relevantes
Duas métricas comumente utilizadas para se verificar a qualidade das informações
recuperadas são:

3UHFLVLRQ: é definida como a quantidade de documentos relevantes recuperados pela
consulta dividida pela quantidade de documentos efetivamente recuperados. Seja o conjunto
de documentos relevantes definido como {rHOHYDQWHV} e o conjunto de documentos
recuperados definido como {rHFXSHUDGRV}. Formalmente, a medida 3UHFLVLRQ é definida
como:
3UHFLVLRQ =

{UHOHYDQWHV} ∩ {UHFXSHUDGRV}
{UHFXSHUDGRV}

(3.2)

5HFDOO: corresponde à proporção entre os documentos relevantes recuperados pela
consulta e os documentos relevantes. A definição formal do 5HFDOO é a seguinte:
5HFDOO =

{UHOHYDQWHV} ∩ {UHFXSHUDGRV}
{UHOHYDQWHV}

(3.3)
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As medidas 3UHFLVLRQ e 5HFDOO são conflitantes, ou seja, valores maiores de 3UHFLVLRQ
implicam valores menores de 5HFDOO e vice-versa. Para combinar essas duas métricas em
apenas uma, de forma a encontrar o ponto de equilíbrio entre elas, foi proposta a utilização da
medida ) ()PHDVXUH), também conhecida como ). Essa medida é a média harmônica entre
a SUHFLVLRQ e o UHFDOO. Formalmente, a fórmula ) é a seguinte:
)=

2 * SUHFLVLRQ * UHFDOO
SUHFLVLRQ + UHFDOO

(3.4)

Os valores de ) variam de 0 a 1, e os valores mais altos correspondem às melhores
combinações de 3UHFLVLRQ e 5HFDOO.

&RQVLGHUDo}HVILQDLV
Neste capítulo foi apresentado o conceito de agentes de interface. Conforme visto,
tais agentes são elementos de VRIWZDUH capazes de auxiliar os usuários durante a utilização de
um aplicativo. Com o passar do tempo, as aplicações tendem a crescer em complexidade e
número de funcionalidades. A idéia central da utilização de agentes de interface é reduzir a
sobrecarga de informações imposta aos usuários, executando ou sugerindo ações.
De forma similar, os sistemas de recomendação tem o objetivo de auxiliar a tomada
de decisão por meio de recomendações de itens que possam ser interessantes em um
determinado contexto.
No capítulo seguinte é apresentado um modelo de extração de regras de associação
que será utilizado para efetuar recomendações de objetos.
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&$3Ë78/2

&RQVWUXomRGRPRGHORGHH[WUDomRGHUHJUDV

&DUDFWHUtVWLFDVGRVGDGRVEUXWRV
Ao interagirem com o sistema, os operadores vão deixando rastros ou registros do
que efetivamente fizeram. Geralmente esses rastros são armazenados em arquivos (ORJV) do
sistema.

Os dados a serem analisados são ORJV de atendimentos realizados em uma Central de
Atendimento bancário. Esses arquivos foram coletados aleatoriamente e contemplam
informações referentes ao período de 12/02/2003 até 02/06/2003. Originalmente esses
arquivos são gerados separadamente nas estações de trabalho dos operadores. Cada estação de
trabalho gera diariamente um arquivo no formato texto que vai acumulando os dados dos
atendimentos efetuados. No total foram coletados 146 arquivos. A figura 4.1 mostra como é
feita a geração desses ORJV.

/RJVGDHVWDomR

/RJVGDHVWDomR

/RJVGDHVWDomRQ
Figura 4.1: Forma de geração dos ORJV
Os dados mais relevantes armazenados nos ORJV são os seguintes:
•

Data do atendimento;

•

Hora do atendimento;

•

Código identificador do atendimento;

•

Código identificador da estação de trabalho;

•

Dados do cliente;

•

Código identificador dos objetos de interface que foram utilizados;

•

Mensagens de controle interno do aplicativo.
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A figura 4.2 ilustra o conteúdo de uma amostra de ORJ coletado.
#Len(Mensagem)=61#Mensagem=007NPBSP_INI_LIGA

S0000000000000000000000 43SNI51THM10"

09:12:38.350,0.000,"6763","Dados","INI_LIGA: Atualizando Num_Atdto",
"Num_Atdto:CM=TN10023446899#VB=TN10023446899"
09:12:38.570,0.220,"6763","Frm_Atd_Diver_OutrasCtas","Form_Load","início"
09:12:38.570,0.000,"6763","Frm_Atd_Principal","Trata_INI_LIGA","OK"
09:13:18.830,34.880,"6763","Frm_Cmm_Inicial","Tlb_Func_Click","início - ToolID=BtnConfirma"
09:13:18.940,0.110,"6763","Padronização","SolicitarDadosSincrono","início - Servico=NPBSP_EXECUTA"
09:13:18.940,0.000,"6763","Dados","Solicitar","Num_Atdto:CM=TN10023446899#VB=TN10023446899"
09:13:19.220,0.280,"6763","Dados","GetMsgStr","ID=0999#Num_Atdto:CM=TN10023446899#VB=TN10023446899
#Len(Mensagem)=115#Mensagem=007NPBSP_EXECUTA

S00000000NPOI_DADOS_LIGA

00"

09:13:19.220,0.000,"6763","Padronização","SolicitarDadosSincrono","fim - Dados=007NPBSP_EXECUTA
S00000000

Figura 4.2 Exemplo de um arquivo de ORJ

3UpSURFHVVDPHQWR
Conforme visto anteriormente, os arquivos gerados contém dados referentes aos
atendimentos efetuados. Entretanto, para que a mineração de dados seja realizada, apenas os
dados realmente relevantes aos objetivos do trabalho devem ser considerados. Esses dados
precisam ainda ser disponibilizados em um formato adequado para a aplicação do algoritmo
$SULRUL.
As etapas seguintes descrevem como os dados brutos foram preparados.
,GHQWLILFDomRGRVDWULEXWRVGHLQWHUHVVH
A mineração de regras de associação tem por objetivo encontrar relacionamentos que
ocorram simultaneamente e de forma freqüente em um conjunto de dados, geralmente
transações.
Uma tabela de dados no formato transacional (tabela 4.1) consiste em um arquivo no
qual cada registro é formado por um identificador único da transação e uma lista de itens.
Tabela 4.1: Representação dos itens em uma transação
7UDQVDomR

,WHQV

T_01

Bolacha, Café, Leite, Pão

T_02

Café, Pão

T_03

Café, Leite

T_04

Bolacha, Pão
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De forma semelhante à análise dos cestos de compra, um dos problemas abordados
neste trabalho consiste em encontrar os objetos da interface gráfica que são freqüentemente
manipulados em conjunto no mesmo atendimento. Sendo assim, cada atendimento realizado
por um operador pode ser visto como uma transação identificada única e exclusivamente pelo
seu código. E associados a esses atendimentos estão os objetos que foram manipulados
diretamente pelo operador. A representação transacional de um conjunto de atendimentos
pode ser visualizada na figura 4.3.

Figura 4.3: Representação transacional dos atendimentos
Sabe-se que cada um dos objetos representados na figura 4.3 é identificado por um
código único. Dessa forma, duas ações são necessárias:
1) Identificação dos objetos manipulados;
2) Identificação dos atendimentos.
Os objetos candidatos à analise serão todos os botões e demais objetos acionados
pelo FOLFN do PRXVH. A identificação desses elementos será feita conforme mostra a tabela 4.2.

2EMHWRV
Botões
Demais objetos

Tabela 4.2: Identificação dos objetos

0pWRGRGHLGHQWLILFDomR

Existência do prefixo “ %WQ” na VWULQJ

Existência do sufixo “ _&OLFN” na VWULQJ

A dificuldade principal na identificação dos objetos reside no fato de os dados
estarem gravados de forma não estruturada, em que os campos não possuem tamanhos prédefinidos. A solução proposta foi a criação e utilização de um algoritmo que fizesse a leitura
do arquivo linha a linha e identificasse os objetos, baseando-se no mapeamento mostrado na
tabela 4.2. O pseudocódigo do algoritmo pode ser visualizado na figura 4.4.
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Procedimento IdentificaObjeto(A: nome do arquivo texto)
StringDeBusca01 ← sufixo da string de busca (“ _Click” )
StringDeBusca02 ← prefixo da string de busca (“ Btn” )
StringDelimitadora ← string delimitadora do objeto (aspas “ )
para cada linha Linha em A faça
PosiçãoInicialDeBusca ← 1
enquanto posição(PosiçãoInicialDeBusca, Linha, StringDeBusca01) ≠ 0 faça
Posição ← posição (PosiçãoInicialDeBusca, Linha, StringDeBusca01)
i ← Posição – 1
enquanto substring(Linha, i, 1) ≠ StringDelimitadora faça
i-fim-enquanto
Obj_ID ← substring(Linha, i+1, Posição-i-1)
PosiçãoInicialDeBusca ← Posição + tamanho(StringDeBusca01)
fim-enquanto
PosiçãoInicialDeBusca ← 1
enquanto posição(PosiçãoInicialDeBusca, Linha, StringDeBusca01) <> 0 faça
Posição ← posição(PosiçãoInicialDeBusca, Linha, StringDeBusca02)
i ← Posição
enquanto substring(Linha, i, 1) ≠ StringDelimitadora faça
i++
fim-enquanto
Obj_ID ← substring(Linha, Posição, i-Posição)
PosiçãoInicialDeBusca ← Posição + tamanho(StringDeBusca02)
fim-enquanto
fim-para


Figura 4.4: Pseudocódigo para identificação dos objetos

Da mesma forma, os atendimentos também serão identificados por um código único.
Sempre que uma nova ligação telefônica é recebida, o aplicativo grava no ORJ uma
identificação de início de ligação e um código de atendimento, gerado automaticamente pelo
sistema. Foi, então, criado e utilizado um procedimento para a identificação dos atendimentos.
Esse procedimento pode ser visto na figura 4.5.

40

Procedimento IdentificaAtendimento(A: nome do arquivo texto, Cnj: conjunto de objetos
válidos)
StringDeInícioDeLigação ← string de identificação de início de ligação
para cada linha Linha em A faça
se posição(Linha, StringDeInícioDeLigação) ≠ 0 então
Atd_ID ← Código Do Atendimento
fim-se
se (Linha contém Obj_ID tal que Obj_ID pertence à Cnj) E Atd_ID ≠ nulo então
mostra Atd_ID, Obj_ID
fim-se
fim-para
Figura 4.5: Pseudocódigo para identificação dos atendimentos
,QWHJUDomRGRVGDGRV
Conforme visto anteriormente, os dados originais encontram-se em lugares distintos.
Cada estação de trabalho gera e armazena localmente seus arquivos em formato texto. Para
que o algoritmo de extração de regras seja aplicado, esses dados serão consolidados em um
único repositório. Uma das formas mais utilizadas para o armazenamento de dados são os
bancos de dados relacionais.
Para representar o modelo de dados dos atendimentos, foram utilizadas duas tabelas:
1. WEOBREMHWRV: responsável pelo armazenamento dos objetos;

2. WEOBDWHQGLPHQWRV: responsável pelo armazenamento dos atendimentos.
A carga dessas tabelas foi feita utilizando os procedimentos de identificação
descritos anteriormente. Vale ressaltar que apenas as informações relevantes ao domínio do
problema foram carregadas nas tabelas, sendo as demais desprezadas pelos algoritmos. Para a
implementação física do modelo optou-se pela utilização do 06 64/ 6HUYHU, um Sistema
Gerenciador de Bancos de Dados bastante popular no mercado. A figura 4.6 mostra o
diagrama criado.
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Figura 4.6: Diagrama contendo as tabelas de objetos e atendimentos
Nota-se que em ambas as tabelas foram adicionados alguns campos. Esses campos
têm apenas o propósito de auxiliar em uma eventual verificação dos dados carregados, sem
nenhuma relevância para o algoritmo de extração de regras. Após o processamento de todos
os ORJV coletados, obteve-se o resultado mostrado na tabela 4.3.
Tabela 4.3: Quantidade de registros por tabela



7DEHOD

4XDQWLGDGHGHUHJLVWURV

tbl_objetos

94

tbl_atendimentos

76.789

(OLPLQDomRGHUHJLVWURV

Fazendo a contagem do total de atendimentos da tabela WEOBDWHQGLPHQWRV por meio
de cláusulas SQL, chegou-se à quantidade de 10.925. Entretanto, por uma análise mais
detalhada, constatou-se que desse total existem 166 atendimentos (1,5%) que possuem apenas
um objeto associado. Do ponto de vista da descoberta de regras de associação, esses registros
não escondem nenhum tipo de relacionamento, portanto foram eliminados da base. Com isso,
dentro do universo de 10.759 atendimentos filtrados, chegou-se aos seguintes números:
Tamanho médio de atendimento: 7
Tamanho mínimo de atendimento: 2
Tamanho máximo de atendimento: 31
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A expressão “ tamanho de atendimento” significa quantidade de objetos que foram
manipulados em um determinado atendimento. Por exemplo, no atendimento de código
71 o operador manipulou os seguintes objetos: %WQ$FHVVR, %WQ&RQILUPD,
%WQ6DLGD, 7OEB$WG, 7OEB)XQF. Sendo assim, diz-se que o tamanho do atendimento
71 é 5, uma vez que este possui 5 objetos associados. A distribuição desses
números pode ser observada na figura 4.7.
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Figura 4.7: Distribuição da quantidade de objetos por atendimento

3DUWLomRGDEDVHGHGDGRV
Conforme citado em [Goldschmidt, 2005], a mineração de dados é a etapa
responsável pela abstração de modelos de conhecimento. Esses modelos, uma vez obtidos,
devem ser avaliados qualitativamente pela confrontação com novos dados. Para que a
avaliação seja feita de forma imparcial, os dados utilizados na geração do modelo não devem
ser os mesmos utilizados na avaliação. Sendo assim, a tabela contendo todos os atendimentos
realizados (WEOBDWHQGLPHQWRV) será dividida em dois conjuntos distintos: um conjunto de
treinamento e um conjunto de teste. O conjunto de treinamento será utilizado como base para
a aplicação do algoritmo de extração de regras de associação e criação do modelo. Por sua
vez, o conjunto de teste será usado para confrontação com o modelo gerado, para que se possa
mensurar o desempenho deste. Esse método é conhecido como KROGRXW [Witten, 2000], em
que os dados existentes são divididos aleatoriamente em dados de treinamento e dados de
teste. Dessa forma, serão adicionadas ao modelo de dados existente duas novas tabelas:
1. WEOBDWHQGLPHQWRVBWUHLQD: armazenamento dos dados utilizados na geração do
conjuntos de regras;

2. WEOBDWHQGLPHQWRVBWHVWH: armazenamento dos dados usados na avaliação das
regras.
A estrutura dessas tabelas pode ser visualizada na figura 4.8.
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Figura 4.8: Tabelas de teste e treinamento

Vale ressaltar que essa estratégia de dividir os dados existentes em dados de
treinamento e dados de teste é prática comum e amplamente citada na bibliografia sobre o
assunto mineração de dados, principalmente em tarefas de classificação.
Geralmente a quantidade de dados utilizados para treinamento deve ser superior à
quantidade de dados de teste. As proporções mais comuns, conforme citado em [Goldschmidt,
2005] e [Witten, 2000] são 2/3 para treinamento e 1/3 para teste.

0LQHUDomRGH'DGRV
Após os procedimentos de preparação e pré-processamento dos dados descritos
anteriormente, cabe à etapa de mineração de dados efetivamente extrair os padrões contidos
nesses dados.
Conforme mencionado no capítulo 2, a extração de regras de associação pode ser
decomposta em duas tarefas:
1. Encontrar todos os conjuntos freqüentes;
2. Gerar as regras a partir desses conjuntos.
Na implementação do algoritmo $SULRUL foi criado um procedimento capaz de ler
diretamente os dados de treinamento da tabela WEOBDWHQGLPHQWRVBWUHLQD. Para o
armazenamento das regras obtidas, foi adicionada ao modelo de dados existente uma nova
tabela, denominada WEOBUHJUDV. A estrutura dessa tabela pode ser visualizada na figura 4.9.
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Figura 4.9: Tabela de armazenamento das regras
O algoritmo recebe dois argumentos principais: o valor do suporte mínimo e o valor
da confiança mínima. A partir desses dois valores, o algoritmo deve gerar todos os conjuntos
freqüentes que atendam ao suporte mínimo especificado e, posteriormente, gerar todas as
regras que satisfaçam a confiança mínima, no formato “ SE {antecedente} ENTÃO
{conseqüente}” . A tabela WEOBUHJUDV foi modelada para comportar todas essas informações,
com as seguintes colunas:
•

5B,': Identificador seqüencial da regra gerada;

•

$QW: Antecedente da regra representado por um conjunto de objetos separados
por vírgulas;

•

&RQVHT: Conseqüente da regra representado por um conjunto de objetos
separados por vírgulas;

•

&RQI: Confiança da regra, onde 0LQ&RQI ≤ Conf;

•
•
•
•

6XS: Suporte da regra, onde 0LQ6XS ≤ Sup;
/LIW: Valor do OLIW da regra;

0LQ&RQI: Confiança mínima percentual que deve ser especificada pelo
usuário, onde 0 < 0LQ&RQI ≤ 1;

0LQ6XS: Suporte mínimo percentual que deve ser especificado pelo usuário,
onde 0 < 0LQ6XS ≤ 1.

Neste ponto, sabe-se que a quantidade de objetos existentes é 94. O suporte mínimo é
o parâmetro que define a representatividade de um conjunto na base de dados, no sentido de
que todos os conjuntos que aparecerem um número de vezes menor que o suporte mínimo
serão desconsiderados da análise. Para guiar a escolha do suporte mínimo foi realizada a
contagem de freqüência individual de cada um dos 94 objetos existentes na tabela
WEOBDWHQGLPHQWRV e obteve-se o resultado mostrado na tabela 4.4:
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6XSRUWH

Tabela 4.4: Quantidade de objetos por intervalo de suporte
1XP'H2EMHWRV

6XSRUWH

1XP'H2EMHWRV

0,5 > Sup

30

40 ≤ Sup < 50

1

0,5 ≤ Sup < 1

8

50 ≤ Sup < 60

2

1 ≤ Sup < 10

38

60 ≤ Sup < 70

0

10 ≤ Sup < 20

8

70 ≤ Sup < 80

1

20 ≤ Sup < 30

4

80 ≤ Sup < 90

0

30 ≤ Sup < 40

1

90 ≤ Sup

1

A tabela 4.4 mostra que, embora tenham sido encontrados valores de suporte
superiores a 90%, a grande concentração destes é abaixo dos 10%. Foram encontrados desde
objetos que aparecem apenas 1 vez na base (suporte = 0,009%) até objetos que foram
utilizados em 9.923 atendimentos (suporte = 92,2%). Esses números servem para auxiliar na
escolha dos valores de suporte mínimo. Por exemplo, se o suporte mínimo for definido como
10%, apenas 18 objetos de um total de 94 serão considerados após a primeira contagem na
base de dados, sendo os 76 restantes descartados pelo algoritmo.
Conforme visto anteriormente, o mecanismo de geração das regras é bastante
sensível aos valores adotados para o suporte mínimo. Isso pôde ser comprovado após algumas
execuções do algoritmo. A tabela 4.5 mostra que, de fato, quanto menores os valores do
suporte mínimo, maior a quantidade de regras geradas.
Tabela 4.5: Relação entre o suporte mínimo e quantidade de regras geradas



4XDQWLGDGHGHUHJUDV

0LQ6XS

0LQ&RQI

20

80

79

10

80

574

5

80

2.601

2

80

19.062

1

80

75.096

0,5

80

325.980

$YDOLDomRGRPRGHOR
Uma vez criado o modelo de regras a partir dos dados de treinamento, este deve ser
avaliado perante novos dados, a fim de medir a sua qualidade. O objetivo principal é avaliar a
capacidade de um modelo de regras de associação de prever os possíveis objetos que serão
utilizados pelos usuários à medida que estes realizam seus atendimentos telefônicos. O
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processo completo de extração de regras, desde os dados originais até a avaliação, pode ser
visto na figura 4.10.



Figura 4.10: Processo de extração de regras

Neste ponto, vale a pena olhar com mais atenção para os dados de teste e para o
modelo de regras, pois são os elementos principais envolvidos no processo de recomendação
de objetos e avaliação dos resultados. Conforme visto no capítulo 4, o conjunto de
atendimentos foi dividido em dois conjuntos distintos: treinamento e teste. Esse procedimento
visa garantir que os dados que participarem da construção do modelo de regras sejam
diferentes dos dados utilizados no teste. Essa técnica é bastante utilizada em tarefas de
classificação, em que o objetivo do modelo classificador é, uma vez apresentado um novo
caso, atribuir a este uma classe previamente definida. Na classificação, o modelo é construído
por meio do treinamento supervisionado no qual, além dos dados de treinamento, são também
fornecidas as classes à que estes pertencem. Já na tarefa de associação, o treinamento é do
tipo não-supervisionado, pois não existe a figura de classes pré-determinadas. Cada um dos
conjuntos de itens freqüentes é um potencial candidato a ser uma classe. É por isso que a
quantidade de regras de associação supera, na maioria das vezes, a quantidade de regras de
classificação [Witten, 2000].
A idéia básica do módulo de recomendação e avaliação é medir o grau de precisão
das recomendações efetuadas, comparando os objetos retornados pelo mecanismo de
inferência com os objetos contidos na base de teste. Em [Jorge, 2002] foi apresentado um
modelo de recomendação de OLQNV aos usuários de um determinado VLWH de ,QWHUQHW. Um dos
objetivos pretendidos pelos autores foi aumentar a usabilidade do VLWH pela indicação de OLQNV
interessantes aos usuários, fazendo que estes encontrem as informações desejadas em um
número reduzido de FOLFNV.
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O funcionamento do módulo de recomendação e avaliação proposto neste trabalho
possui características bastante semelhantes às apresentadas em [Jorge, 2002]. Para construir o
modelo de recomendação, o autor adotou as seguintes nomenclaturas:
0: modelo de recomendação baseado em regras de associação;

2: conjunto de itens observáveis que foram submetidos ao modelo;

5: conjunto de itens recomendados pelo modelo.

Dada a regra DQWHFHGHQWH U  → FRQVHTHQWH U , as recomendações são efetuadas da
seguinte maneira:
1) apresenta-se um conjunto de itens 2 ao modelo 0

2) o modelo0 retorna 5 = {conseqüente( UÓ ) | 2 ⊆ antecedente( UÓ ) }.
Para se obter as 1 melhores recomendações (WRS1), basta selecionar as 1 regras que
tenham os maiores valores de confiança.
2SURFHVVRGHUHFRPHQGDomRGHREMHWRV
Conforme citado anteriormente, os dados principais envolvidos no processo de
recomendação de objetos são o modelo de regras de associação e os dados de teste,
representados respectivamente pelas tabelas WEOBUHJUDV e WEOBDWHQGLPHQWRVBWHVWH. A idéia
básica do processo de recomendação consiste em recuperar todos os objetos contidos no
conseqüente das 1 melhores regras cujo antecedente contenha os objetos vindos da tabela
WEOBDWHQGLPHQWRVBWHVWH Sabe-se que a medida de confiança de uma regra indica o quanto a
ocorrência do antecedente pode assegurar a ocorrência do conseqüente. Sendo assim, conceito
de “ melhores regras” será traduzido como as regras que tenham os maiores índices de
confiança.

A tabela WEOBDWHQGLPHQWRVBWHVWH é composta pelos atendimentos efetuados e seus
objetos relacionadosA tabela 4.6 representa uma visão parcial dessa tabela.
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Tabela 4.6: Visão parcial da tabela WEOBDWHQGLPHQWRVBWHVWH
DWGBLG
REMBLG
71%WQ3DJ)LFK&RPS
71%WQ5HWRUQD
71%WQ7DEHOD
71%WQ7UDQVI3URG
71VSU)XQGRV
717OEB$FHVV
717OEB)XQF
717OEB6HUYB
71%WQ(PSUHVWLPR
71%WQ3HUILO
71%WQ5HWRUQD
717OEB)XQF
717OEB6HUYB

Pode-se observar que, no atendimento identificado pelo código 71 o
operador manipulou 8 objetos da interface da aplicação. Supondo-se que em determinado
momento do atendimento o operador já tenha utilizado os objetos %WQ3DJ)LFK&RPS,
%WQ7DEHOD e 7OEB6HUYB, uma boa recomendação seria uma lista com os seguintes objetos:
%WQ5HWRUQD, %WQ7UDQVI3URG, VSU)XQGRV, 7OEB$FHVV, 7OEB)XQF.
Um atendimento pode ser representado como um conjunto de objetos manipulados
pelo operador. Dessa forma, supondo-se um atendimento $WG e um conjunto de objetos REM,
tem-se:
$WG = { REM1 ,

REM2 , REM3 , REM4 ,.., REMÔ }

Por exemplo, o atendimento de código 71 da tabela 4.1 pode ser
representado da seguinte forma:
$WG = { %WQ(PSUHVWLPR, %WQ3HUILO, %WQ5HWRUQD, 7OEB)XQF, 7OEB6HUYB }



É desejável que um sistema de recomendação efetue sugestões ao usuário com a
maior precisão possível. À medida que o usuário vai manipulando os objetos da interface da
aplicação, o sistema de recomendação deve ser capaz de sugerir objetos que sejam relevantes
naquele instante. As recomendações relevantes para o atendimento 71 estão
representadas na tabela 4.7.
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Tabela 4.7: Recomendações relevantes para o atendimento TN20024655806

2EMHWRV0DQLSXODGRV

5HFRPHQGDo}HV5HOHYDQWHV

%WQ(PSUHVWLPR%WQ3HUILO

%WQ5HWRUQD7OEB)XQF7OEB6HUYB

%WQ(PSUHVWLPR

%WQ3HUILO%WQ5HWRUQD7OEB)XQF7OEB6HUYB

%WQ(PSUHVWLPR%WQ3HUILO%WQ5HWRUQD

7OEB)XQF7OEB6HUYB

%WQ(PSUHVWLPR%WQ3HUILO%WQ5HWRUQD
7OEB)XQF7OEB6HUYB

Sem recomendação

%WQ(PSUHVWLPR%WQ3HUILO%WQ5HWRUQD
7OEB)XQF

7OEB6HUYB

Nota-se que a quantidade ideal de recomendações efetuadas para um atendimento
contendo Q objetos é (Q-1). Sendo assim, o processo de recomendação foi implementado de
acordo com o algoritmo mostrado na figura 4.11.

3DUDFDGDDWHQGLPHQWRDWGBLG

DQWHFHGHQWH%XVFD ^`

3DUDFDGDREMHWRREMBLGHPDWGBLG

DQWHFHGHQWH%XVFD REMBLG

5HFRPHQGDomR ^FRQVHTHQWHGDV1PHOKRUHV
UHJUDV5_DQWHFHGHQWH%XVFD ⊆ DQWHFHGHQWH 5 `

)LP3DUD

)LP3DUD
Figura 4.11: Algoritmo de recomendação de objetos
Cada um dos objetos contidos em um atendimento é adicionado a um conjunto de
busca. Esse conjunto de busca serve como critério de localização das 1 regras cujos
antecedentes contenham o conjunto de busca. O conceito de “ melhores regras” foi
caracterizado levando-se em consideração dois critérios distintos:
1) Regras com maior confiança;
2) Regras com maior confiança e maior suporte.
No primeiro caso apenas os valores de confiança foram utilizados na ordenação e
recuperação das regras. No segundo caso, a ordenação das regras foi feita pelos valores de
confiança combinados com os valores de suporte. O conjunto de recomendação é formado a
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partir da junção de todos os objetos pertencentes aos conseqüentes das regras localizadas.
Dado que as regras estão armazenadas em uma tabela do banco de dados, uma consulta
ordenada por confiança e suporte pode ser escrita da seguinte forma:
6HOHFLRQDU RV 1 SULPHLURV &216(4h(17(6 GD WDEHOD 5(*5$6 RQGH
$17(&('(17( ,1)250$'2 HVWi FRQWLGRRX p LJXDO D 5(*5$6$17(&('(17(
HPRUGHPGHVFHQGHQWHGH&21),$1d$683257(

$IHUUDPHQWD5XOH;WUDFWRU
Para guiar a descoberta de conhecimento e auxiliar na análise dos resultados foi
criada uma ferramenta capaz de automatizar a execução do processo KDD. Com a
implementação dessa ferramenta, denominada 5XOH;WUDFWRUprocurou-se integrar as etapas de
pré-processamento, mineração de dados e avaliação do modelo.
As funcionalidades necessárias para a execução do processo foram inicialmente
identificadas por meio de uma captura de requisitos. A partir dessa análise de requisitos foram
mapeados os seguintes casos de uso (figura 4.12):

Figura 4.12: Casos de uso do 5XOH;WUDFWRU
Conforme mencionado, todos os dados manipulados pelo aplicativo são armazenados
em um banco de dados. Além das tabelas já vistas anteriormente, foram criadas também
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tabelas de apoio para garantir a correta execução de todas as fases do processo. A figura 4.13
destaca a visão geral do banco de dados.

Figura 4.13: Visão geral do banco de dados
O 5XOH;WUDFWRU foi implementado como um aplicativo do tipo GHVNWRS (interface
WIMP) e codificado na linguagem C#. Estruturalmente, o aplicativo contém dois tipos
principais de componentes:
1. Formulários (IRUPV): arquivos responsáveis pela interface gráfica;
2. Classes: arquivos que contém as classes provedoras de funcionalidades.
Esses componentes podem ser visualizados na figura 4.14.

Figura 4.14: Principais componentes do 5XOH;WUDFWRU
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Todas as funcionalidades do 5XOH;WUDFWRU são acessadas por meio de um menu de
opções disponibilizado ao usuário. A seguir são apresentadas as opções existentes.
&DUJDGRVORJV

Esta opção é utilizada para efetuar a carga dos dados contidos ORJV de atendimentos.
A figura 4.15 mostra a tela de carga dos ORJV.

Figura 4.15: Tela de carga dos ORJV
O local onde os ORJV estão localizados deve ser informado ou selecionado
pressionando-se o botão “ Localizar Diretório” . O aplicativo permite que sejam especificadas
as opções de carga na caixa “ Tipos de dados a serem carregados” . Nesta tela é possível
também visualizar os objetos carregados e os atendimentos de tamanho 1. No caso de haver
objetos inconsistentes ou atendimentos de tamanho 1, estes podem ser eliminados.
'LYLGLUGDGRV
Esta opção é utilizada para fazer a divisão da base de atendimentos carregados em
dados de treinamento e dados de teste. A figura 4.16 exibe a tela de divisão de dados.
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Figura 4.16: Tela de divisão dos dados
Após a definição dos respectivos percentuais, o aplicativo faz a divisão aleatória dos
atendimentos utilizando a tabela de apoio WEOBDWHQGLPHQWRVBVHULDO.
*HUDUUHJUDV
As regras de associação são geradas nesta opção. A figura 4.17 exibe a tela de
geração das regras.

Figura 4.17: Tela de geração das regras
Nesta tela são informados os valores de suporte mínimo e confiança mínima.
Inicialmente são gerados todos os conjuntos que satisfazem o suporte mínimo informado. Para
facilitar a contagem e o armazenamento em memória dos conjuntos de itens foram utilizadas
duas estruturas de dados disponíveis na linguagem C#: listas ordenadas (VRUWHGOLVWV) e listas
redimensionáveis (DUUD\OLVWV).

Os objetos do tipo VRUWHG OLVW são elementos que permitem o armazenamento de
dados no formato <chave, valor>. Essa estrutura permite o acesso aos seus itens por meio de
uma chave, que pode ser uma cadeia de caracteres. Os objetos do tipo DUUD\ OLVW também
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permitem o armazenamento de dados, porém nessa estrutura os elementos são acessados por
meio de um índice.
Sendo assim, os conjuntos (LWHPVHWV) candidatos e conjuntos freqüentes e seus
respectivos suportes foram armazenados em um objeto do tipo VRUWHGOLVW. A estrutura DUUD\
OLVW serviu para organizar a localização desses conjuntos de acordo com seus tamanhos. Dessa
forma, os conjuntos de tamanho 1 foram armazenados na posição 1 do DUUD\OLVW; os conjuntos
de tamanho 2 foram armazenados na posição 2 do DUUD\OLVW, e assim sucessivamente. A figura
4.18 mostra a representação desses elementos.

Figura 4.18: Estruturas de dados utilizadas na contagem de freqüência
As operações básicas para a geração das regras foram agrupadas em uma classe
denominada $SULRUL. Essa classe contempla todos os métodos e atributos responsáveis pelo
mecanismo de extração de regras a partir dos dados da tabela WEOBDWHQGLPHQWRVBWUHLQD. A
figura 4.19 representa uma visão parcial dessa classe.

Figura 4.19: Visão parcial da classe $SULRUL
Os principais atributos e métodos da classe $SULRUL são descritos a seguir:
•
•
•

PLQVXS: suporte mínimo especificado pelo usuário;

PLQFRQI: confiança mínima especificada pelo usuário;

F: lista contendo os conjuntos candidatos;
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•

O: lista contendo os conjuntos freqüentes;

•

G: lista contendo os dados da tabela WEOBDWHQGLPHQWRVBWUHLQD carregados no
formato transacional;

•

DSULRUL: método construtor da classe que recebe os valores de suporte e
confiança especificados pelo usuário;

•

FDUUHJD%DVH'DGRV: esse método faz a leitura dos dados contidos na tabela
WEOBDWHQGLPHQWRVBWUHLQD e posteriormente armazena-os em G;

•

DSULRULBJHQ: método responsável pela geração dos conjuntos candidatos. As
operações de junção e poda dos itens são executadas nesse método;

•

VXSRUWH: esse método retorna o suporte de um determinado conjunto;

•

VXEVHWV: esse método retorna uma lista contendo todos os subconjuntos de um
determinado conjunto;

•

JHUD5HJUDV$VVRFLDFDR: método responsável por gerar todas as regras de
associação a partir dos conjuntos freqüentes. Essas regras são então
persistidas na tabela WEOBUHJUDV.

9LVXDOL]DUUHJUDV
Esta opção permite que as regras geradas sejam visualizadas. A figura 4.20 mostra a
tela de visualização de regras.

Figura 4.20: Tela de visualização de regras
3yVSURFHVVDPHQWR
Esta opção é utilizada para fazer a avaliação do modelo de regras. A figura 4.21
mostra a tela de pós-processamento.
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Figura 4.21: Tela de avaliação dos resultados
A quantidade de regras a serem selecionadas deve ser especificada. Os resultados
obtidos após a execução do processo de avaliação são armazenados em um arquivo texto. Pelo
botão “ Carregar Resultados” pode-se visualizar os resultados obtidos.

5HVXOWDGRVREWLGRV
Os experimentos realizados levaram em consideração três parâmetros principais: o
suporte mínimo (0LQVXS), a confiança mínima (0LQFRQI) e a quantidade de regras retornadas
pelo algoritmo de recomendação de objetos (1). Foi também considerada a ordem de consulta
às regras. Para cada combinação desses parâmetros foram anotados os valores de 3UHFLVLRQ,
5HFDOO e ). A tabela 4.8 apresenta os resultados obtidos para suporte mínimo igual a 1% e
confiança mínima igual a 70%.
Tabela 4.8: Resultados obtidos para 0LQVXS = 1% e 0LQFRQI = 70%
&ULWpULRGHJHUDomRGDVUHJUDV0LQVXS  0LQFRQI  
3UHFLVLRQ
5HFDOO
)
1
Conf
Conf+Sup Conf
Conf+Sup Conf
Conf+Sup
1 0.922
0.963
0.14
0.145 0.243
0.252
5 0.827
0.936 0.224
0.207 0.353
0.339
10 0.759
0.907 0.287
0.234 0.417
0.372
20 0.747
0.863 0.335
0.267 0.463
0.408
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Os valores de 3UHFLVLRQ, 5HFDOO e ) podem também ser visualizados graficamente
nas figuras 4.22, 4.23 e 4.24 respectivamente.
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Figura 4.22: 3UHFLVLRQ para 0LQVXS = 1% e 0LQFRQI = 70%
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Figura 4.23: 5HFDOO para 0LQVXS = 1% e 0LQFRQI = 70%
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Figura 4.24: ) para 0LQVXS = 1% e 0LQFRQI = 70%
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De acordo com a figura 4.22, as recomendações mais precisas foram obtidas quando
se utilizou a combinação de confiança e suporte na ordem de seleção das regras. Nota-se
também que os valores de 3UHFLVLRQ tornam-se menos interessantes à medida que a
quantidade de regras selecionadas aumenta. Esse efeito pode ser explicado pelo fato de que,
como o número de objetos recomendados tende a aumentar quando o número de regras
aumenta, a probabilidade de recomendações corretas tende a diminuir. Com relação ao 5HFDOO
(figura 4.23), ocorre o efeito inverso, ou seja, os valores tendem a crescer com o aumento da
quantidade de regras. Entretanto, na maioria dos casos, a abrangência dos objetos
recomendados em relação aos objetos relevantes foi superior usando apenas a confiança na
ordem das regras. Nota-se também que o modelo de seleção de regras ordenadas pela
confiança apresenta resultados mais interessantes quando as duas métricas são combinadas em
) (figura 4.24).
Foram também realizados experimentos com valores de suporte mínimo igual a 0,5%
e confiança mínima igual a 90%. Os resultados obtidos podem ser visualizados na figura 4.25.
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Figura 4.25: Resultados para 0LQVXS = 0,5% e 0LQFRQI = 90%
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&$3Ë78/2
&RQFOXV}HV


O objetivo principal deste trabalho foi explorar a utilização de regras de associação
extraídas dos dados gerados por uma aplicação gráfica de um call center bancário. Tais
aplicações são caracterizadas pela presença de objetos visuais que são manipulados pelos
usuários à medida que estes interagem com o sistema. O conhecimento acerca dos
relacionamentos entre esses objetos nos diversos atendimentos realizados pode auxiliar a
criação de interfaces mais eficientes.
A escolha por essa técnica foi baseada na percepção de que, embora relacionado a
um domínio diferente, o problema abordado possuía características bastante similares ao
problema originalmente estudado na análise dos cestos de compra. Outro aspecto levado em
consideração foi a facilidade de interpretação do conhecimento extraído, que pode ser
representado por meio de regras do tipo “ se-então” .
Para guiar a descoberta de conhecimento e auxiliar na análise dos resultados foi
criada uma ferramenta capaz de automatizar a execução do processo KDD. Com a
implementação dessa ferramenta, denominada 5XOH;WUDFWRUprocurou-se integrar as etapas de
pré-processamento, mineração de dados e avaliação dos resultados (pós-processamento). Um
dos problemas inicialmente encontrados foi o fato de os ORJV estarem localizados em
diferentes arquivos. Para contornar essa situação decidiu-se carregar todos esses ORJV em um
repositório único, construído em um Sistema Gerenciador de Bancos de Dados. Durante o
processo de carga, todas as informações consideradas irrelevantes foram descartadas,
mantendo-se apenas aquelas relacionadas aos objetivos do trabalho.
Um ponto que vale a pena destacar é que a decisão de construir uma ferramenta
própria para a aplicação do processo KDD mostrou-se bastante oportuna, uma vez que o
domínio em questão possuía algumas características bem específicas. Com isso, as etapas de
pré-processamento e mineração de dados puderam ser implementadas de acordo com a
natureza dos dados disponíveis.
A idéia principal do mecanismo de avaliação do modelo foi medir a capacidade
preditiva das regras do ponto de vista de um sistema de recomendação de objetos. Para
realizar a avaliação, as regras foram confrontadas com dados novos. Procurou-se, com isso,
garantir que os dados utilizados na construção do modelo de regras fossem diferentes dos
dados usados na avaliação. Isso foi conseguido por meio da segmentação do conjunto original
de atendimentos em dois grupos distintos: um conjunto de treinamento e um conjunto de teste.
Essa segmentação foi incluída no modulo de pré-processamento. Cada conjunto de objetos da
tabela de teste (LQSXW) foi apresentado ao modelo como antecedente das regras existentes. Para
cada conjunto apresentado, obteve-se um conjunto de objetos (RXWSXW) representados pelos
conseqüentes das regras. Foram avaliados dois critérios para a seleção das regras: maiores
valores de confiança e maiores valores de confiança combinados com os maiores valores de
suporte.
Os resultados obtidos na avaliação do modelo mostraram que quando as regras são
ordenadas pela combinação dos valores de confiança e valores de suporte, a precisão das
recomendações é maior que a precisão das recomendações utilizando-se apenas os valores de
confiança. Neste caso, a precisão das recomendações manteve-se acima de 80%. Em termos
práticos, isso significa que pelo menos 80% dos objetos recomendados aos operadores durante
um atendimento serão utilizados.
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Apesar da estratégia de recomendação proposta neste trabalho ter se mostrado
bastante promissora, acredita-se que novos experimentos possam auxiliar o desempenho do
modelo.

6XJHVW}HVSDUDIXWXURVWUDEDOKRV
Uma das características da amostra de dados coletada foi o fato de uma parte
significativa dos objetos possuírem suportes relativamente baixos (abaixo de 0,5%). Isso
acaba sendo refletido na elevada quantidade de regras geradas, sendo que muitas delas não
são utilizadas no processo de recomendação. Dessa forma, um dos pontos para uma
abordagem futura seria a redução do número de regras, de modo que a quantidade de regras
realmente interessantes fosse maximizada.
Todo o processo de extração de conhecimento foi aplicado ao domínio de uma
aplicação gráfica para a área de FDOO FHQWHU. Entretanto, não foi estudado o impacto que as
recomendações de objetos causam no tempo que os operadores levam para realizar seus
atendimentos. Uma possível linha de pesquisa seria avaliar por meio de medições se
efetivamente essas recomendações contribuem para o aumento de produtividade.
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$QH[R$&HQWUDLVGH$WHQGLPHQWR
,QWURGXomR
Desde sua invenção, o telefone tem sido usado para agilizar e melhorar a
comunicação entre as empresas e seus clientes. Mas o seu uso sistemático para gerar negócios
só aconteceu por volta da década de 70, através do WHOHPDUNHWLQJ. A expressão cDOO cHQWHU
(central de atendimento) surgiu posteriormente com a integração do WHOHPDUNHWLQJ e
informática. As Centrais de Atendimento ao Cliente são centros que atuam como canal de
comunicação entre empresas e clientes.
Após a aprovação da lei do consumidor em 1990, os SACs (Serviço de Atendimento
ao Consumidor) começaram a ser instituídos nas empresas, como cumprimento às exigências
legais. No Brasil, os bancos estão entre os maiores usuários das Centrais de Atendimento. No
setor bancário a criticidade das Centrais de Atendimento é ressaltada pelo elevado número de
ligações telefônicas recebidas mensalmente. O Bradesco, um dos maiores bancos privados do
país, recebe em média 17 milhões de ligações por mês [Ratto, 2004]. Os dados apresentados
em [Cantero, 2004] mostram que o cenário não é tão diferente para outras instituições
financeiras.
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$SOLFDo}HVGRWHOHPDUNHWLQJ

Segundo [Ratto, 2004], as aplicações de WHOHPDUNHWLQJ podem ser divididas em dois
grandes grupos:
1. Ativo: a empresa toma a iniciativa de contato com o público;
2. Receptivo: o público entra em contato com a empresa.
No WHOHPDUNHWLQJ do tipo ativo as principais atividades envolvidas são vendas de
produtos ou serviços, cobranças e pesquisas de mercado e de opinião. No tipo receptivo, uma
das aplicações mais utilizadas é o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Entretanto
outras atividades também são realizadas como vendas e suporte técnico.
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Para que as atividades sejam realizadas de forma adequada, as Centrais de
Atendimento devem ser instaladas em ambientes devidamente planejados e com os recursos
tecnológicos que atendam a demanda de serviços.
,QIUDHVWUXWXUD
O uso intensivo da tecnologia é uma das principais características de uma Central de
Atendimento. A junção das tecnologias de telefonia e com os recursos de computação
(&RPSXWHU 7HOHSKRQ\ ,QWHJUDWLRQ – CTI) tem contribuído para a automatização das várias
tarefas realizadas pela área e para a melhoria na qualidade do atendimento. As principais
tecnologias envolvidas são:
•

Distribuidor Automático de Chamadas (DAC) – é um sistema gerenciador de
chamadas, que recebe as ligações e as direciona para as posições de
atendimentos (PAs) conforme a disponibilidade;

•

Unidade de Resposta Audível (URA) – a URA é um equipamento capaz de
coletar dados do usuário e fornecer informações por meio de uma voz
digitalizada;

•

Integração Computador-Telefonia (CTI) – tecnologia que permite a
integração de computadores com equipamentos de telefonia, juntando dois
importantes canais de informação: dados e voz;

•

Posições de Atendimento (PA) – consiste na instalação física (mesas,
computadores, telefones) usada pelos operadores;

•

Sistemas de Atendimento – são os sistemas que os operadores utilizam
durante o atendimento aos clientes. Um recurso bastante comum em sistemas
de atendimento é a utilização de VFULSWV de tela. Basicamente, esses VFULSWV
são roteiros (frases) que os operadores devem utilizar durante o diálogo com
os clientes.

3URFHVVRGHDWHQGLPHQWRGDVFKDPDGDV
As chamadas recebidas pela Central de Atendimento são recepcionadas pelo DAC,
que por sua vez direciona-as para a URA ou então as enfileira para distribuição aos
operadores. Por meio de uma gravação (geralmente uma voz digitalizada), a URA interage
com o cliente, oferecendo um menu com uma série de opções para que o cliente faça a
escolha desejada. Trabalhando de forma conjunta com a URA e o DAC, os sistemas de
integração computador-telefonia (CTI) são capazes de acessar as bases de dados para
recuperar informações pertinentes ao cliente e automaticamente processar as chamadas sem
intervenção humana. Muitas vezes os clientes podem optar por falar diretamente com um
operador, pressionando algum número informado pela URA. Quando isso é feito, a chamada é
direcionada para algum operador, que recebe todas as informações previamente recuperadas
pelo CTI na tela do computador. Os principais elementos envolvidos no processo de
atendimento podem ser visualizados na figura a seguir.

66

,QGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKR
Ao longo do tempo, as empresas perceberam que oferecer serviços de qualidade aos
seus clientes é um importante diferencial competitivo. Como reflexo disso, têm adotado
programas de qualidade para monitorar e mensurar os níveis de qualidade nas Centrais de
Atendimento. Geralmente esses níveis são quantificados pelos indicadores relacionados com a
satisfação dos clientes. Os indicadores servem como guias para a empresa, sinalizando se os
serviços estão sendo realizados da melhor forma possível. Os principais indicadores utilizados
nas Centrais de Atendimento são:






•

Tempo médio de atendimento (TMA): avaliação do tempo médio de cada
contato. É calculado pelo total de minutos ou segundos utilizados nos
atendimentos dividido pelo total de ligações, num determinado período;

•

Tempo médio de espera: duração média do tempo que o cliente espera antes
de ser atendido;

•

Ligações por hora: quantidade média de ligações por hora efetivadas pelo
operador;

•

Taxa de utilização do operador: tempo total do operador em atendimento em
relação ao tempo total apurado em um turno de trabalho;

•

Velocidade média de atendimento: numero total de ligações registradas em
espera dividido pelo numero total de ligações efetivamente atendidas.

