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1. Introdução

DATA MINING - processo de "garimpagem" de dados visando o descobrimento de informações,

realizada em grandes volumes de dados. Idealmente o Data Mining deve ser aplicado sobre um ambiente

de Data Warehouse.

DATA WAREHOUSE - banco de dados de informações utilizado para armazenar dados originados de

fontes operacionais. Coleção de bancos de dados integrados, orientados a objetos, projetado para dar

suporte aos sistemas de informação gerenciais.
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A competição nos dias atuais tem levado inúmeras empresas a repensar sua

estratégia, revendo os pontos mais relevantes de seu negócio no sentido de gerar cada

vez mais valor para seus clientes. Segundo PORTER (1990, p.33), "toda empresa é uma

reunião de atividades que são executadas para projetar, produzir, comercializar, entregar

e sustentar seu produto. Todas estas atividades podem ser representadas, fazendo-se uso

de uma cadeia de valores." Esta cadeia é um reflexo de todo o contexto em que a

empresa se situa, envolvendo sua estratégia, seu histórico, sua missão, visão, ações

operacionais e de controle executadas na gestão empresarial. Uma estratégia bem

sucedida é coroada pelo sucesso no atendimento das necessidades dos clientes, refletida

pela gerência adequada da cadeia de valor.

A Tecnologia de Informação (TI), atualmente uma das áreas de maior evolução e

crescimento no mundo empresarial', encontra-se na era da interdependência e da

valorização da informação. Os gestores das empresas precisam cada vez mais dominar

o aumento da quantidade de dados disponíveis, enquanto gerenciam as tomadas de

decisão em períodos cada vez mais curtos (MEIRELES, 1998, p. 400).

o conceito de informação é mais abrangente do que o de dados. Dados estão

disponíveis em qualquer lugar e em grandes quantidades, e a informática vem

desenvolvendo inúmeras ferramentas que os agregam de forma segura, eficiente e

economicamente viável em bancos de dados. A questão não é mais como obter dados, e

sim como transformá-los em informação, que pode ser entendida como o conjunto do

dado com o conceito que ele traz no contexto em que será utilizado (SINGH, 1998, p.l). . r
Alguns estudos indicam que a quantidade de dados disponíveis em uma organização ,I .,

dobra a cada 5 anos (SINGH, 1998, p.l), e o desafio passa a ser a definição de como

analisá-los e transformá-los em informação significante para a tomada de decisão.

I Segundo MEIRELES (1998, p. 17), a velocidade de processamento cresceu 800 vezes em 30 anos, e o
consumo de energia e tamanho dos computadores no mesmo período diminuiu mais de 10.000 vezes.
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Certamente as diversas corporações não se encontram nos mesmos patamares

tecnológicos. O crescente acesso aos sistemas de informações - devido principalmente à

queda dos preços e o correspondente aumento na capacidade de processamento de

informações - tomam atraente o uso de TI no escopo gerencial da empresa,

independente de seu tamanho e área de atuação. Isto é válido para qualquer tipo de

negócio, incluindo-se o setor público.

A necessidade de obtenção de informações e seu uso competitivo é fator crítico

de sucesso na área pública, pelo fato fundamental de lidar diretamente com a sociedade

(consumidor final), sendo o entendimento de seu comportamento parte integrante do

negócio. A tomada de decisão de um gestor público envolve muito mais do que uma

análise dos fatores políticos, devendo-se levar em conta cada vez mais os dados

disponíveis, a experiência e o grau de assimilação da informação, que auxiliam no

processo de julgamento da decisão. "Pesquisas têm mostrado que esses julgamentos são

freqüentemente inconsistentes e não confiáveis devido à falta de apoio de Sistema de

Informação adequado" (MEIRELES, 1998, p.400).

Este trabalho objetiva demonstrar a viabilidade do uso de Data Mining no setor

público, através de estudos de dados disponíveis na Secretaria de Estado da Educação de

São Paulo, relativos à sua estrutura interna e principalmente à ações de governo

realizadas nos últimos anos, buscando a descoberta de informações que servirão como

instrumento de tomada de decisão dos gestores públicos. Os dados serão agregados em

um Data Warehouse, e as análises realizadas através do uso de uma ferramenta de Data

Mining (estes conceitos serão detalhados nos capítulos 2 e 3 deste trabalho). Ao final é

relatada a experiência de aplicação de uma análise através do uso de Data Mining, e o

seu potencial efetivo de uso na organização para futuras ações.

O modelo testado possibilita aos gestores uma análise dos impactos de certos

fatores operacionais e ações específicas da Secretaria de Educação, a partir das

3



informações geradas pelo emprego de Data Mining. Os resultados tomam possível uma

avaliação mais profunda das ações mais bem sucedidas, quais os indicadores atualmente

utilizados que melhor representam os resultados a serem medidos pela Secretaria, qual o

grau de influência de determinadas variáveis na melhoria da qualidade de ensino, entre

outros. Não pretende-se aqui apresentar resultados e analisar a eficiência das ações

governamentais, mas sim apresentar a viabilidade do uso de uma ferramenta de Data

Mining aos gestores públicos.
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2. Armazenamento de dados

BITMAP - Vetor de bits para cada linha da tabela do data warehouse, contendo informações de

posicionamento do dado.

DATA MART- subconjunto de um data warehouse.

DBMS - Data Base Management System. Sistema de gerenciamento de Bancos de Dados.

DRILL-DOWN - método de exploração detalhada dos dados, utilizado na criação de sumários.

ENTIDADE - em um banco de dados, uma entidade é um objeto de interesse sobre o qual pode-se coletar

dados.

IMS - Information Management System. Sistema de Gerenciamento de Informações.

METADADO - dados sobre os dados. Descrição da estrutura, conteúdo, chaves e índices dos dados.

OBJETO - uma pessoa, coisa, lugar, ou conceito que possui características de interesse para o ambiente.

Um objeto é uma entidade que combina as descrições dos dados e seu comportamento.

ODBMS - Object Database Management System. Bancos de dados orientados a objeto

OLAP - On Line Analytic Processing. Processamento analítico em tempo real. Também denominado de

Datacubo.

OLTP - On Line Transaction Processing. OLTP descreve os requisitos para um sistema que é utilizado

em um ambiente operacional, no qual a ênfase está no processamento de transações no momento em

que os dados são recebidos dos aplicativos. OLTP atualiza os arquivos príncipais tão logo as transações

são íniciadas em terminais ou recebidas como mensagens através de linhas de comunicação.

ORDBMS - Object-Relational Database Management Systems. Bancos de dados relacionados a objetos.

PC's - Personal Computers. Computadores pessoais.

RDBMS - Relational Data Base Management System. Sistema relacional de gerenciamento de Bancos de

Dados, onde as diversos arquivos relacionam-se entre si.

SLICE and DICE - processo utilizado pelo usuário para visualização interativa de informações de um

datacubo, por meio de visões de dados através de técnicas de rotações ou drill-down,

SQL - Structured Query Language. Padrão para as operações rotineiras de pesquisa e recuperação de

informações da base de dados
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2.1 Histórico
Nas últimas décadas a evolução tecnológica da área de informática possibilitou

extraordinários avanços na análise de dados comportamentais. O impacto desta evolução

é facilmente visualizado pela facilidade com que os computadores atualmente analisam

grandes quantidades de dados complexos, sejam eles numéricos, lógicos, do tipo texto.

Praticamente qualquer problema hoje em dia é facilmente analisado por sistemas

aplicativos disponíveis no mercado. Este fato causou uma mudança no papel dos

analistas de dados, que podem dedicar mais tempo ao desenvolvimento e testes de seus

modelos teóricos deixando o trabalho da análise propriamente dita para os

microcomputadores. Com este tempo adicional, muitos profissionais aumentaram seus

conhecimentos no campo de análises e inferências estatísticas, o que gerou, por sua vez,

avanços nas áreas de sistemas de suporte à decisão e ao conhecimento.

Esta evolução, no entanto, é relativamente jovem se comparada com a evolução

de outras áreas de negócio. O ENIAC, primeiro grande computador eletrônico, surgiu

em 1943 e sua programação era realizada por meio de fios que interligavam as partes

lógicas do equipamento (primeira geração - linguagem de máquina). Na década de 50

introduziram-se as primeiras linguagens de segunda geração, através de símbolos, sendo

a mais conhecida o ASSEMBLER. Na mesma época já avançou-se para as linguagens

de terceira geração (alto nível), sendo o FORTRAN (1954) seu primeiro representante.

O ano de 1958 marcou o surgimento da primeira linguagem voltada para a inteligência

artificial, o LISP - List Processar. O LOGO, dialeto do LISP, tomou-se posteriormente

uma das linguagens mais usadas para o aprendizado infantil nas escolas (MEIRELES,

1998, p.73).

Em 1960 surgiu a primeira linguagem padronizada, conhecida como COBOL.

Ainda na década de 60 desenvolveu-se o BASIC, como a primeira tentativa de

linguagem de alto nível interpretada. Durante este período, a maior parte dos dados eram

armazenados de forma seqüencial, e podemos dizer que esta fase foi marcada pela coleta
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de dados, através de computadores de grande porte, fitas e discos de acesso, e sua

posterior entrega de forma estática.

Ainda no final desta década surge o DBMS, e a IBM lança o IMS, já utilizando o

conceito hierárquico ' de armazenamento de dados. Iniciava-se assim uma nova forma de

armazenamento de dados. A estrutura de acesso ao dados era pré definida pelo

administrador de dados antes do programa ser propriamente escrito. Os programadores

tinham que seguir a hierarquia estipulada pela estrutura de dados. Por exemplo, caso um

usuário quisesse acessar os dados de um determinado aluno de uma escola, deveria

primeiro saber a que escola ele pertencia, depois a que turma, até finalmente acessar os

dados finais desejados. Os sistemas hierárquicos funcionaram de forma eficiente para

aplicações OLTP, onde os campos quantitativos eram modificados e as agregações

hierárquicas eram mantidas nos níveis mais altos. No entanto este tipo de

armazenamento não era flexível para certos tipos de pesquisas desejadas (por exemplo o

cruzamento de informações de alunos de escolas diferentes) (PRICE WATERHOUSE,

1997, p.299).

Um fator importante a ser considerado é o comportamento da indústria de

tecnologia de informação. Até o início da década de 70, os sistemas (softwares) eram

comercializados juntamente com os equipamentos (hardwares), assim não havia

incentivo para outras empresas produzirem e comercializarem softwares isoladamente.

Nesta época, a IBM anunciou que iria separar os custos de hardware e de software,

comercializando-os separadamente (MEIRELLES, 1998, p.75). Este fato motivou o

nascimento da indústria do software, que contribuiu pesadamente para o avanço dos

novos sistemas. Nesta década também ocorre uma mudança quanto à forma de utilização

dos computadores, que deixam de existir somente em um ambiente único isolado

passando para o formato do CPD (Centro de Processamento de Dados), onde os dados

2 Neste conceito os dados estão relacionados a outros de forma hierárquica, ou seja, são divididos em
conjuntos, cada conjunto em subconjuntos e assim sucessivamente.
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eram armazenados centralmente e o processamento era efetuado através de terminais

conectados ao computador central e distribuídos na empresa.

Novas linguagens de terceira geração, de alto nível orientada para

procedimentos, são lançadas no mercado : PASCAL, C e ADA. Também na década de

70 (1975) surgem os primeiros microcomputadores, causadores de uma verdadeira

revolução no ambiente de informática. Neste período o enfoque passa do processamento

para os dados, e inicia-se um movimento no sentido de maximizar as formas de

armazenamento e acesso a dados, criando-se o conceito de que vários sistemas devem

dar suporte a um banco de dados. Consolidam-se a forma hierárquica de armazenamento

e o modelo de relacionamento entre entidades (MEIRELLES, 1998, p.80).

Os anos 80 foram marcados pela disseminação dos microcomputadores, com

capacidades cada vez mais crescentes de processamento distribuído. Em 1981 surge o

IBM PC, em 1983/84 o Macintosh da Apple e IBM PC-AT, e em 1986 surge o Compaq

386 (MEIRELES, 1998, p.71). Estas inovações foram um reflexo da saturação da fase

anterior, onde não havia mais como crescer a capacidade de processamento dos grandes

CPD's do final da década de 70. Em paralelo aos avanços na área de hardware, novas

empresas de softwares expandem suas operações criando um grande número de

aplicativos para os usuários de microcomputadores. Começa uma nova fase, a de

distribuição dos recursos de processamento e descentralização das ações, possibilitada

pelo avanço crescente da capacidade de armazenamento e processamento dos

microcomputadores.

Um fato relevante a ser considerado é o de que neste novo cenário o usuário

passa a desempenhar um papel cada vez mais importante nos assuntos referentes à

informática, pois nele concentram-se os papéis de operação e desenvolvimento dos

sistemas. Nesta década surgem os bancos de dados relacionais (RDBMS), orientados

para aplicações mais complexas e para os usuários profissionais, possibilitando a
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geração de aplicações, relatórios, formatadores de telas e formas adequadas de

armazenar e recuperar informações de forma simples e transparente ao usuários. O

grande diferencial do RDBMS em relação ao DBMS é o uso de referências lógicas para

a conexão de dados em diferentes arquivos. Com isto a flexibilidade toma-se muito

maior, e os arquivos, com suas linhas e colunas, podem ser associados

independentemente da organização física dos dados. Como um exemplo, pode-se

pesquisar quais alunos da rede estadual de ensino estudam em escolas que possuem sala

ambiente de informática - atributos de níveis hierárquicos diferentes mas que possuem

um relacionamento que permite a consolidação dos dados.

A introdução do RDBMS ocasionou uma série de vantagens em relação à

arquitetura anterior (PRICE WATERHOUSE, 1997,p.301) :

A independência dos dados faz com que as pesquisas 'à base de dados sejam

imunes às mudanças físicas do layout dos dados e dos métodos de acesso.

Todos os caminhos de navegação estão implícitos nos valores dos dados,

diferentemente da solução hierárquica. Assim o usuário não necessita uma

visão da forma de navegação para conseguir acesso a dados.

A normalização e os diagramas entidade-relacionamento facilitam a

modelagem das bases de dados, evitando anomalias de dados usuais que

surgem a partir de redundâncias que dificilmente seriam detectadas na

arquitetura hierárquica.

As linguagens estruturadas de busca (SQL) auxiliam o desenvolvimento dos

programadores na utilização dos RDBMS's. O SQL possibilitou ganhos nas aplicações

relacionadas a dados, como aumento na velocidade de resposta, maior flexibilidade de

consultas, integridade do conteúdo quando os dados são alterados, e a possibilidade de

uso de ferramentas estatísticas de forma mais eficiente (PRICE WATERHOUSE, 1997,

p.302). Passa-se por uma época de acesso a dados, com coleta dinâmica a nível de um
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registro individual (PILOT, 1998, p.2). Bancos de dados, como dBase e Dataflex,

tomam-se rapidamente um padrão dos usuários de PC's.

Os anos 90 foram marcados pela continuidade nas inovações crescentes tanto em

termos de hardware quanto de software, acompanhando a tendência das décadas

anteriores. O grande desafio passou a ser o acesso aos dados descentralizados pela fase

anterior, haja visto que as empresas usufruíram da relação custo beneficio na

implementação de estações de trabalho individuais, disseminando o hábito de operação e

controle de sistemas de forma individual. Decorre daí o volume crescente de

investimentos na área de redes e comunicações, incluindo a disseminação da Internet

como um meio de obtenção rápida dos dados dispersos. Surge o conceito de Data

Warehousing' como suporte à decisão, ferramentas de OLAP, bancos de dados

muldimensionais e data warehouses começam a despontar no mercado. A coleta de

dados passa a ser dinâmica em múltiplos níveis.

Ainda nos anos 90 o mercado lança o ORDBMS, criando novas características

que incluem a possibilidade de armazenamento de tipos "compostos" (registro com

múltiplos componentes) bem como valores múltiplos em um mesmo registro. Por

exemplo, o registro de um aluno pode conter uma coluna com "matérias", que

basicamente é um arquivo com vários registros, contendo informações como carga

horária, número de faltas, etc. (PRICE WATERHOUSE, 1997, p.303)

A grande mudança na forma de armazenamento de dados ocorre com o

aparecimento do banco de dados orientado a objeto (ODBMS), que incrementa a

tecnologia de DBMS com a capacidade específica de linguagens de programação

orientadas a objeto, como C++ e Smalltalk (PRICE WATERHOUSE, 1997, p.303). O

ODBMS permite que objetos complexos sejam manipulados e modificações

incorporadas de forma eficiente.

3 Este conceito e os demais descritos neste parágrafo serão detalhados adiante.
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Atualmente o estágio de processamento dos micro e minicomputadores, aliado ao

incremento de velocidade de transmissão de dados via rede local (LAN - Local Area

Network) ou ampliada (WAN - Wide Area Network), e às tecnologias de bancos de

dados orientados a objeto, possibilitam o uso de ferramentas de extração de dados de

forma mais eficiente, gerando padrões que aumentam o grau de conhecimento da

corporação em relação às suas operações e ao mercado atendido. Embora muitas das

técnicas que serão descritas neste trabalho existam há várias décadas, somente nos

últimos anos o grau tecnológico atingido possibilitou um uso adequado de tais

ferramentas, devido à convergência nos anos 90 de certos fatores (BERRY & LINOFF,

1997,p.6):

Os dados estão sendo produzidos : não faz sentido a busca por conhecimento

em um pequeno volume de dados disponíveis. Os pacotes de bancos de dados

atualmente têm capacidade de armazenamento muito superior, e o volume

operacional das empresas tem gerado uma grande quantidade de dados.

Os dados estão sendo armazenados : somente a geração dos dados não é

suficiente para a utilização de ferramentas de bancos de dados. É necessário o

armazenamento ao longo do tempo, de forma a possibilitar a determinação de

padrões ou extração de conhecimento. Como será detalhado adiante, a técnica

de data warehousing agrega dados de várias fontes diferentes em um formato

comum, com definições consistentes de campos e registros a serem

estudados.

A capacidade de processamento é adequada: os algoritmos de acesso e busca

em bancos de dados requerem uma grande capacidade de processamento das

máquinas. A introdução de softwares de gerenciamento de bancos de dados

relacionais paralelos por fornecedores como Orac1e, Informix, Red Brick,

Sybase, Tandem e IBM, tornou possível a utilização da vantagem de

processamento em paralelo das máquinas para o gerenciamento de dados.

Estas bases de dados 'em plataformas paralelas proporcionam um ambiente
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excelente para a utilização de ferramentas de estudo de comportamento de

dados em larga escala.

A pressão competitiva é forte várias tendências têm aumentado a

importância da informação na competição empresarial : aumento da

economia baseada em serviços, advento da customização em massa, o que

gera a necessidade de atendimento personalizado e correspondente

conhecimento individual dos clientes, e o aumento da importância da

informação como um produto a ser utilizado na empresa.

Produtos comerciais de Data Mining estão disponíveis no mercado : segundo

BERRY e LINOFF (1997, p.10), existe um tempo entre o desenvolvimento

de algoritmos acadêmicos e suas respectivas apresentações em conferências e

a sua incorporação nos softwares comerciais, e um outro tempo entre a

disponibilidade inicial deste produtos no mercado e sua aceitação em larga

escala. Para as ferramentas de Data Mining, o período entre a disponibilidade

e aceitação está apenas começando. Todas as técnicas descritas neste trabalho

estão disponíveis atualmente no mercado, porém encontram-se em estágios

diferentes de uso e desenvolvimento laboratorial. O que se percebe, no

entanto, é que tecnologia está pronta para ser utilizada, dado o cenário

tecnológico atual e os avanços realizados na pesquisa de novos algoritmos

nos últimos anos.
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2.2 Tipos de dadOS" -.

Embora nos dias atuais haja um grande volume de dados sendo processados ~~

diariamente em praticamente qualquer tipo de empresa, toma-se importante uma ~

compreensão prévia dos tipos disponíveis.

BERRY e LINOFF (1997, p.363) descrevem os diferentes tipos de dados através

de um gráfico que considera o seu tamanho e abstração (Figura 1).

Nível de Abstração

Dados consolidados

Dados operacionais

Figura 1- Hierarquia dos Dados

Os dados operacionais são obtidos a partir das transações rotineiras que ocorrem

na organização, como por exemplo o lançamento da nota de um aluno, a digitação das

horas trabalhadas por um professor, ou o envio de uma certa quantidade de merenda para

uma escola. Estes dados mudam constantemente, conforme as operações são efetuadas.

"Dado operacional é o dado que apoia diretamente as funções do negócio e para o qual a

maioria das aplicações foram escritas desde que a programação do negócio tomou-se

uma prática" (trad. pelo autor) (SINGH, 1998, p.31). O volume de dados gerado por

estas transações é enorme, podendo atingir milhares de novos registros diariamente,

dependendo do negócio.
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o segundo nível de abstração ocorre com o modelo do banco de dados, que

agrega dados sobre os dados, ou seja, descreve o layout dos dados operacionais. O

modelo do banco de dados descreve os arquivos, campos, tipos do dado, índices, etc. Se

sabemos que as notas dos alunos estão armazenadas no campo "nota_aluno", o modelo

do banco de dados permite identificar como este campo, inserido dentro de um arquivo, '~--,

se correlaciona com os demais campos de outros arquivos ilustrados no modelo. O

modelo do banco de dados não explicita, porém, o significado dos seus diversos

componentes, o que é realizado no terceiro nível de abstração - o metadado.

~
O primeiro nível de abstração ocorre com os dados consolidados. Representam '~

um resumo de um certo número de dados, e muitas vezes são utilizados em relatórios

gerenciais por motivo de economia de tempo e recursos para sua compreensão. Como

exemplo podemos citar o número total de alunos de uma determinada sala de aula, ou a

média da nota de uma turma em uma determinada matéria.

O metadado diferencia-se do modelo do banco de dados pelo fato de descrever e

definir as características dos dados em termos do negócio. Tomando-se o exemplo

anterior, a descrição de como o campo "nota_aluno" insere-se no contexto do negócio da

organização representa o metadado (por exemplo, "resultado da avaliação que um

determinado aluno obteve no bimestre na escola em que está matriculado, a ser utilizado

pela instituição como critério de aprovação ou retenção do aluno"). A base do

metadado é um modelo lógico que representa o dado em termos de entidades, atributos e

relacionamentos relevantes no nível do negócio da empresa. Também descreve outros

atributos do dado, como disponibilidade, aplicabilidade, etc. É o metadado que

possibilita ao usuário a interação com o conteúdo do data warehouse uma vez que ele

não tem meios de saber como o banco foi estruturado, onde os dados foram originados,

ou quais são as definições precisas dos mesmos. "Metadado é normalmente definido

como o dado sobre o dado" (trad.pelo autor) (SINGH, 1998, p. 112). A importância do j
metadado para o usuário reflete-se na facilidade como os dados do warehouse podem ser/
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acessados de forma eficiente, uma vez que ele possibilita uma compreensão de quais

dados estão disponíveis e onde estão localizados, além da visão de compatibilidade entre

dados em diferentes arquivos ou bases de armazenamento. É como se fosse um catálogo,

um manual do que está contido no data warehouse. SINGH (1998, p.l17) descreve os

componentes de um dado armazenado em um banco de dados :

características do dado : formato, quando foi adquirido e compilado, quem

compilou, método de compilação e sua precisão, escala de compilação,

precisão da posição e atributo, interpretação dos itens do dado, onde o dado

está disponível.

resultados pré-calculados.

estrutura de indexação necessária para acessar rapidamente os dados.

o metadado que descreve e gerencia as estruturas fisicas de dados.

Dada a importância no cenário atual de dados, SINGH (1998, p.l12) dedica um

capítulo especial sobre metadado. Vale destacar:

Ele (metadado) é usado para descrever muitos aspectos das aplicações, incluindo os
relacionamentos hierárquicos, fórmulas armazenadas, se os cálculos devem ser executados antes
ou depois da consolidação, informação sobre a conversão corrente, controles de acesso e
segurança, status da atualização do dado, informação da formatação, fontes do dado,
disponibilidade das tabelas de resumo pré calculadas, e parâmetros de armazenamento dos
dados. Na ausência destas informações, o dado atual não é inteligível e não seria prudente tentar
visualizá-lo ou atualizá-lo (trad. pelo autor) (SINGH, 1998, p.115)

Como será abordado no próximo item, para que o data warehouse e as aplicações

OLAP exerçam suas funções toma-se fundamental a existência desta categoria de dados.

o último nível de abstração de dados são aqueles em formato de regras do

negócio, que descrevem o motivo das relações entre os dados e como eles são aplicados.

Normalmente estes tipos de dados já são resultados de estudos de Data Mining, ou seja,

dados que existiam na forma "escondida" dentro das bases de dados da empresa.
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Dadas as diferenças tênues entre os conceitos de modelo do banco de dados,

metadados e regras de negócio, alguns autores, como SINGH (1998, p.31), não

consideram a existência destes três níveis, agregando-os em um único nível (metadado)

conforme ilustrado na Figura 2. Este será o modelo de representação de dados utilizado

neste trabalho, para fins de simplificação.
r

Dados
Operacionais

Dados
Consolidados

Figura 2 - Hierarquia de Dados - Modelo Simplificado

Uma outra forma ainda mais simples de discriminar dados seria dividi-los nas

categorias de operacional (mesmos tipos descritos anteriormente) e informativos

(SINGH, 1998, p. 31). Os dados informativos são aqueles que dão suporte aos processos

de tomadas de decisão nas empresas. Muitas vezes os dois tipos se confundem dentro de

uma organização, porém o conceito que os distingue é claro no que se refere ao uso do

dado. O grande desafio encontra-se em gerar dados informativos a partir dos

operacionais, que são os únicos gerados espontaneamente no dia-a-dia dos negócios.
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2.3 Data Warehouse
Organizações têm aumentado seus processos de automação e informatização ao

longo dos últimos anos, e valorizado cada vez mais o papel da informação. Três forças

combinadas ocasionaram o surgimento de novas abordagens necessárias para a

assimilação e uso efetivo das informações disponíveis no contexto da economia atual

(que utiliza de forma intensiva a informação) (HAIR et al, 1998, p. 674) :

• Grande volume de informações disponíveis:

}> sistemas informatizados das empresas possibilitam que vários dados sejam

disponibilizados rapidamente a todos os níveis da organização;

}> a participação em uma economia global e a necessidade de operações

internacionais necessitam cada vez mais de cooperação e controle, solucionadas

através de sistemas informatizados que novamente geram dados aos dirigentes;

}> o surgimento da Internet aumentou a oferta e a demanda por informações,

particularmente na área de comércio eletrônico que possibilita acesso a dados de

clientes anteriormente indisponíveis para o mercado de varejo;

}> a automação da força de vendas, com ênfase ao uso do computador e do conceito

de "escritório virtual", provê mais uma fonte de informações até então

inexistente.

• As organizações produzem informações tanto quanto produtos e serviços:

}> através da captura de dados de seus processos, as organizações começam a criar

um papel paralelo, o de avaliação constante e imediata de todos os seus

processos.

• Surgimento de técnicas que possibilitam que a produção de informação se

transforme em produção de conhecimento.

Uma vez que diversas técnicas surgem como ferramentas de geração de informação

e conhecimento, ocorre o alinhamento destas três forças produzindo uma ação. Data

warehouse e Data Mining são técnicas que surgiram justamente desta ação, sendo
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aplicadas na criação e gerenciamento de informações como elementos complementares

na melhoria do acesso a dados para tomada de decisões.

o conceito de data warehouse surgiu nos anos 80 como um repositório para dados

corporativos. A idéia inicial era criar um centro de armazenamento onde qualquer

funcionário da organização pudesse ter acesso a dados, em qualquer instante, sempre de

uma única fonte evitando problemas de replicação de Informações e conseqüente

desatualização dos dados. Atualmente este conceito é aceito mundialmente e quase todas

as empresas da lista das 500 da Fortune possuem projetos de desenvolvimento de data

warehouses (PARSAYE (I), 1998).

Data warehouse é o mecanismo facilitador para os sistemas de suporte a decisão,

através do armazenamento de dados da organização em uma base única e integrada,

com um histórico das informações. Data Mining, como será detalhado adiante, é a busca

de relacionamentos e comportamento de dados em grandes bases de dados - também

chamado de "descoberta de conhecimento em bancos de dados" (trad. pelo autor)

(knowledge discovery in databases - KDD).

Data warehouse, portanto, é um banco de dados especialmente projetado para dar

suporte à tomada de decisão em uma empresa. Normalmente consiste de extratos de

bancos de dados operacionais, muitas vezes combinados com outras fontes de dados.

Integram-se dados corporativos em um único ambiente onde usuários finais possam

facilmente executar consultas e extrair informações, independente da plataforma e

tecnologia utilizada na ponta (SINGH, 1998,p.11). De uma forma simplificada, um data

warehouse é uma forma otimizada de gerenciar e analisar dados, com o objetivo

principal de integrar as informações organizacionais em um formato simples que

possibilite uma análise detalhada (HAIR et al, 1998,p. 675).
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Figura 3 - Conceito de Data Warehouse

Outras fontes de
dados

Poderíamos imaginar em um primeiro momento que um data warehouse nada

mais é do que um banco de dados convencional, apenas batizado com um nome

diferente. Porém existem várias diferenças entre os dois tipos de meios de

armazenamento de dados, conforme descrito por SINGH (1998, p.II). Um data

warehouse supostamente é um local onde os dados são armazenados para que as

aplicações possam acessá-los e compartilhá-los facilmente, o que na verdade um banco

de dados convencional já o faz. O primeiro critério que diferencia um data warehouse,

no entanto, é que sua concepção prevê somente leituras de dados. Não que tecnicamente

ele não possa atualizar dados, porém como o conceito é o de ser utilizado a maior parte

do tempo para tomadas de decisão, não é aconselhável o projeto de um data warehouse

para atualização de dados. Um segundo critério é o de coletar informações de diferentes

fontes distintas e utilizá-las em um local onde as disparidades são reconciliadas. Outro

fato distinto é que em um data warehouse a intenção é de que várias aplicações da

empresa possam acessar e fazer uso das mesmas informações. Finalmente, o data

warehouse tem um papel de apresentar de forma precisa o passado das transações da

organização, tendo várias características de busca de dados históricos (KIMBALL, Maio

1996).

Do ponto de vista estratégico, um data warehouse é uma ferramenta competitiva

que possibilita ao usuário final acessar dados de extrema qualidade e confiabilidade
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(SINGH, 1998, p.12). As múltiplas fontes de informação de uma corporação são

agregadas de forma única e centralizada o que elimina qualquer risco de duplicidade ou

falta de consistência dos dados. Assim, o data warehouse representa o negócio da

empresa como um todo, mudando o conceito anterior de vários bancos de dados

particionados que geravam um enorme esforço no sentido de obter-se informações

gerenciais,

Alguns termos correlatos são utilizados no meio de informática para, muitas

vezes, nomear alguns atributos e qualidades pertinentes ao data warehouse. São eles

(SINGH, 1997, p.12) :

Data Mart : pode ser entendido como um subconjunto de um data warehouse,

desempenhando seu papel departamental, regional ou funcional. Muitas

empresas criam vários data marts e posteriormente os interligam através de

um data warehouse corporativo, como uma estratégia de implementação.

Data warehouse lógico : contém todos os metadados, regras de negócio e

lógicas processuais da empresa. Contém, adicionalmente, as informações

necessárias para encontrar e acessar os dados, onde quer que eles estejam.

o data warehouse provê, através de sua arquitetura de armazenamento de dados,

um excelente meio de informação para a empresa. Porém, um dos pontos fundamentais

para o sucesso de um projeto de data warehouse é o da automatização das atualizações

de seus dados a partir dos bancos operacionais. Softwares inteligentes devem atuar de

forma periódica nesta tarefa, já pré-programados para coletar as diversas informações. E

do lado dos usuários, ferramentas de pesquisas devem ser utilizadas para facilitar a

tarefa de geração de relatórios (ferramentas OLAP), ou mesmo a tarefa de determinação

de tendências e análise de comportamento de variáveis (ferramentasde Data Mining).
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Na prática, a coleta do dado utiliza um modelo de metadado (vide item 2.2),

criado para manter um registro de todos os diferentes tipos de dados ao longo de seus

ciclos de vida (PRICE WATERHOUSE, 1997, p.305).

Data warehouses são instalados e mantidos em plataformas de hardware com alta

capacidade de busca, tanto em termos de processamento quanto em tempo de resposta. A

característica de paralelismo no gerenciamento dos novos bancos de dados disponíveis

no mercado tem facilitado a utilização nos equipamentos atualmente comercializados no

mercado, o que explica em parte a crescente demanda por este tipo de arquitetura nas

corporações. Grandes fabricantes como Oracle e IBM atualmente já dispõe destas

facilidades.

Em geral as rotinas de busca nos data warehouses visam analisar os dados

operacionais passados, muitas vezes buscando apoiar o planejamento estratégico futuro.

O planejamento estratégico nem sempre considera os dados operacionais como

parâmetros para tomada de decisão, daí a importância de se manterem dados históricos

disponibilizados através de um data warehouse. Uma atualização do conteúdo é

realizada de tempos em tempos visando incrementar a série de informações ao longo do

período pré estipulado para armazenamento de dados.

Em termos estruturais, um data warehouse pOSsUI níveis diferentes de

armazenamento e detalhamento dos dados, como mostra a figura 4. Além dos dados

atuais, que refletem os acontecimentos mais recentes da organização e são obtidos

geralmente a partir das bases de dados operacionais, existem os dados antigos,

extremamente importantes dentro do conceito de data warehouse pois fornecem uma

visão do passado que auxilia a determinação de tendências futuras. Dados sumarizados

de grande relevância para a organização também são armazenados no data warehouse

para facilitar futuras pesquisas a estas informações. Finalmente, e não menos importante,

o data warehouse armazena metadados, utilizados como diretórios que auxiliam a
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localização de conteúdo no data warehouse, guias de rastreamento de dados durante o

processo de usa transformação do ambiente operacional para o ambiente do data

warehouse, e guias para os algoritmos utilizados na sumarização dos dados (SINGH,

1998, p. 18).

Dados
Sumarizados

Dados Antigos
(histórico)

Figura 4 - Estrutura de um Data Warehouse

A interface do data warehouse com o usuário é realizada através de telas de

consulta em um sistema de informações, que utiliza rotinas em SQL para obter e agrupar

os dados de forma apropriada. Alguns artificios são utilizados para acelerar esta

pesquisa, como por exemplo indexação por bitmap, índices de agrupamento (aplicação

de restrições em um arquivo relacionado com restrições em outros arquivos, pré

gravando esta informação), entre outros (PRICE WATERHOUSE, 1997, p.305). Estas

tecnologias são muito importantes pois a tendência de um data warehouse é de

crescimento e acúmulo de dados ao longo do tempo, e a rapidez de acesso é fator de

sucesso na utilização deste modelo.

Um produto importante na categoria de data warehouse é o datacubo (OLAP).

Ele agrega dados no formato multidimensional, facilitando a visualização do usuário.

Vários componentes devem ser considerados antes de uma arquitetura de data

warehouse ser implementada, arquitetura esta que deve ser adaptável, de fácil

implementação e de um bom custo beneficio (SINGH, 1998, p. 60). O primeiro fator é o

acesso aos dados operacionais e externos. Quando bem implementado, um data
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warehouse e suas ferramentas de acesso proporcionam aos usuários acesso à informação

certa no momento certo. Estas ferramentas, normalmente de interface gráfica, devem

facilitar a coleta, análise e transferência de informações aos gestores dos processos na

organização. Em seguida segue-se a edição, quando os dados são tratados, reconciliados,

sumarizados e agregados de forma a facilitar o processo de consulta. O próximo passo é

a forma de distribuição dos dados, quando definem-se os parâmetros de como os vários

componentes do data warehouse deverão passar pelo processo de armazenamento -

formatos de relacionamento, em plataformas múltiplas ou simples, etc. O próximo passo,

o de consulta à base, tem uma importância relevante pois deve considerar as visões e

modelos do negócio. Aqui os dados tipo metadado e a regras do negócio auxiliam a

implementação. Finalmente, a forma de disponibilização e análise dos dados, através

de consultas, relatórios, análises multidimensionais e do próprio uso de Data Mining,

fecham o modelo de arquitetura do data warehouse.

A arquitetura de data warehousing proporciona vários beneficios para os

usuários, sendo a principal o aumento da produtividade nas tomadas de decisão através

da consolidação, conversão, transformação e integração dos dados operacionais

(SINGH, 1998, p.15). Para o caso da Secretaria de Educação, alguns beneficios tangíveis

são a melhoria da capacidade de planejamento de expansão da rede escolar, aumento do

giro de estoque de merenda, melhoria do acompanhamento dos alunos através de

intervenção mais rápida quando o problema é detectado, aumento da velocidade de

resposta dos órgãos superiores dada a disponibilidade imediata da informação, entre

outros.
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2.40LAP
Bancos de dados relacionais típicos normalmente são explorados em duas

dimensões (linhas e colunas), sendo somente em alguns casos utilizado o conceito de

armazenamento em camadas. Sistemas que operam com a tecnologia OLAP apresentam

os dados em um formato multidimensional, proporcionando a base técnica para os

cálculos e análises requeridas por aplicações em data warehousing. OLAP possibilita a

criação de uma solução para suporte à decisão, ao tomar possível que os usuários

analisem e naveguem através dos dados obtendo maiores detalhes que melhoram a

compreensão de seu negócio, ou seja, opera como uma ferramenta rápida de consulta a

dados (BERRY & LINOFF, 1997, p.387)

A visão dos profissionais durante uma análise é multidimensional por natureza.

Tomemos, como exemplo, a unidade de informação da média aritmética dos alunos de

uma determinada turma, na disciplina de Matemática, em um bimestre. Esta informação

pode ser analisada através de várias unidades de análise diferentes. Pode-se avaliar como

as médias das turmas se comparam dentro da mesma escola; como se comporta a média

da turma em relação às turmas do mesmo ano letivo das escolas do município; ou ainda

como estas médias evoluíram ao longo dos últimos bimestres. O que a tecnologia OLAP

permite é justamente a visualização e análise dos dados neste formato, cruzando-se

vários tipos de informação em um datacubo (Figura 5) e permitindo aos usuários

diferentes análises ao longo dos vários eixos.

Escolas

Visão 1

~

Turmas

Figura 5 - Datacubo
Tempo

V;'iO~
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Na prática, o usuário define quais variáveis serão analisadas dentro das

disponíveis no data warehouse. Os dados são então agregados de forma a possibilitar

que as diversas visões possam ser disponibilizadas rápida e precisamente, de acordo com

as necessidades das informações. As duas formas de análises mais relevantes e

normalmente utilizadas são conhecidas como "s/ice and dice" (fatiar e cortar) e "dri/l-

down" (aprofundar) (trad. pelo autor) (SINGH, 1998, p. 159).

A análise s/ice and dice permite que o usuário consolide as informações de

forma a visualizá-las sob diferentes perspectivas. Uma parte dos dados agregados pode

ser "cortada" ou "rotacionada" em qualquer dimensão. Retomando o exemplo anterior,

pode-se visualizar o rendimento escolar de uma disciplina de uma determinada escola

(fatia) em um período pré-estabelecido. O analista da informação pode a seguir solicitar

uma nova visão e verificar os rendimentos de todas as disciplinas de uma escola no

mesmo período, tendo a facilidade de comparação dos resultados de forma imediata.

A técnica drill-down permite que os analistas aprofundem os dados obtidos a

partir de uma consulta a um data warehouse. Como exemplo, suponha que sejam

solicitados os dados do número de alunos de uma determinada região do estado. Após a

visualização destes dados, a técnica drill-down permite que sejam detalhadas as

quantidades de alunos por município, a seguir por bairros, por escolas e finalmente por

turmas, sem a necessidade de novas consultas à base de dados.

A visão multidimensional de uma organização é mais relevante para o gestor que

toma decisões do que a visão orientada por funções, que refletem os processos

transacionais da empresa. Para o gestor, a necessidade da visão global, que inclui todas

as operações, é fundamental e deve ser obtida e analisada sob vários prismas. Isto

implica em uma necessidade de comparar qualquer parte do negócio com outras partes, e

de gerarem-se novos relatórios com o passar do tempo, sem no entanto haver uma

obrigação de redesenhar o banco de dados.
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Como uma quantidade e tipos imprevisíveis de análises podem ser necessárias

durante um processo de tomada de decisão, os tempos de resposta do sistema deve ser

consistentemente rápidos. As aplicações OLAP consistem muito mais do que simples

visões dos dados sob diferentes níveis de agregação. Cálculos também são necessários,

alguns complexos. Por exemplo, médias de disciplinas por alunos, escolas, municípios,

diretorias de ensino e coordenadorias podem ser necessárias para apoiar estudos

pedagógicos do governo. Estes estudos demandam que as ferramentas OLAP sejam

rápidas durante o processamento, principalmente quando as bases de dados são muito

grandes como é o caso na Secretaria de Educação.

A construção de um data warehouse possui seus próprios desafios, e é complexa

por natureza. Porém somente o data warehouse e seus dados próprios não possibilita que

os usuários usufruam todas as vantagens em termos de acesso e análise das informações.

O data warehouse é um dos elementos deste processo. Para completar o elo entre os

sistemas operacionais e os gestores, os recursos de tecnologia de informação devem

fornecer sistemas que permitam aos dirigentes tomar decisões estratégicas e táticas

baseados nas informações armazenadas nestes data warehouses.

Os sistemas OLAP desempenham este papel, permitindo que os usuários

manipulem os dados de forma intuitiva, rápida e flexível através de termos familiares e

interfaces amigáveis, gerando informações analíticas para tomadas de decisão. Eles

permitem o desenvolvimento de análises sofisticadas, a possibilidade de estudos de

centenas de dimensões simultaneamente, apoiam e manipulam grandes conjuntos de

dados. Como um exemplo, tomemos a rede estadual de ensino, que conta com

aproximadamente 6.000 escolas, 240 mil professores e 6 milhões de alunos. Ferramentas

OLAP permitem que estes conjuntos de dados sejam agregados e manipulados em

diversas dimensões possíveis (alunos x escola x municípios, disciplinas x escola x

alunos, etc.), permitindo aos gestores visões globais do comportamento da rede escolar

através de respostas em minutos. Uma questão do tipo "qual a região do estado que
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possui as melhores médias na disciplina de Matemática dos últimos 6 bimestres" seria

facilmente respondida por uma aplicação OLAP.

As facilidades e características próprias das ferramentas OLAP muitas vezes

fazem com que os usuários as confundam com as ferramentas de Data Mining. OLAP é

muito rápido e poderoso para apresentar dados, ao contrário das ferramentas de Data

Mining que procuram encontrar comportamentos nos dados (BERRY & LINOFF, 1997,

p. 387). Portanto, as duas técnicas são complementares e importantes na exploração de

dados. A aplicação OLAP depende, necessariamente, da intervenção do usuário para a

determinação do que se procura obter de informação, o que não ocorre necessariamente

com a aplicação de Data Mining como será visto adiante. Em suma, os tomadores de

decisões normalmente baseiam suas ações em informações e tendências - as tendências,

como será visto adiante, são extraídas a partir das ferramentas de Data Mining, e as

informações são obtidas através de ferramentas OLAP.
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3. Data Mining

CART (C/assification and Regression Trees) - método de árvore de decisão, que utiliza classificação e

regressão.

CHAID (Chi Square Automatic Interaction Detection) - método de árvore de decisão, que utiliza

detecção automática de chi-quadrado.

DATA MINE - local onde os dados são reorganizados para análise das ferramentas de Data Mining, e

informações são extraídas. Trabalha com os mesmos volumes de dados do data mart. Os dados aqui

referem-se ao objetivo específico do negócio e são analisados com o propósito de extração de

informação.

DEPÓSITO DE DADOS (Repository) - ambiente que contém o conjunto completo dos dados e

metadados da organização.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - desenvolvimento de algoritmos computadorizados que simulam a

atividade do cérebro humano.
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3.1 Introdução
O processo de coleta e análise de dados evoluiu nos últimos trinta anos. Os

sistemas desenvolvidos na década de 60 permitiam a coleta de dados de forma

sistemática e sua disponibilização. Graças a estes sistemas era possível responder à

perguntas como "Qual o número total de alunos das escolas estaduais 7". Nos anos 80

introduziram-se ferramentas que facilitaram a pesquisa em grandes bases de dados e o

acesso aos dados. Tornou-se possível responder perguntas como "Qual a média de

Matemática do último bimestre da turma X da escola Y 7".

Os anos 90 trouxeram o conceito de data warehouse, sistemas hierárquicos e suas

técnicas de análise, como d~.á citada anteriormente, Podemos assim responder
~

perguntas como "Quais foram as médias de Matemática do último bimestre da escola Y

7 Desça até o nível das turmas, e a seguir até o nível dos alunos." Atualmente,

ferramentas estão disponíveis e são utilizadas para encontrar relacionamentos úteis entre

os dados, de forma a responder perguntas como "Porque a nota de Matemática da turma

X é diferente da turma Y, na mesma escola 7". Estas ferramentas são denominadas de

Data Mining (SPSS (1); 1998).

Uma vez implementado um data warehouse na corporação, os usuários podem

utilizar estas técnicas de geração de informações conhecidas como Data Mining. Como o

próprio termo sugere (Data Mining = garimpagem, busca por dados) (trad. pelo autor),

Data Mining possui uma orientação exploratória no sentido de uma busca por

conhecimento embutido em padrões complexos de associação em grandes volumes de

dados (HAIR et al, 1998, p.674).

Os algoritmos de Data Mining utilizam técnicas estatísticas que existem há \

muitos anos, mas somente há pouco tempo foram implementadas em ferramentas r ~
compreensíveis e confiáveis para usuários sem conhecimentos profundos em estatística. ) 1I
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3.2 Definição
Data Mining explora e analisa grandes quantidades de dados, com o objetivo

principal de descobrirem-se padrões "escondidos" e utilizá-los nos processos de tomada

de decisões da empresa, uma vez que os dados utilizados como fonte básica das

ferramentas refletem o próprio comportamento organizacional. O Gartner Group (1995)

define Data Mining da seguinte forma :
Data Mining é o processo de descoberta de novas correlações, padrões e tendências relevantes

através da análise de grandes volumes de dados armazenados em um depósito, utilizando

tecnologias de reconhecimento de padrões bem como técnicas matemáticas e estatísticas (trad.

pelo autor).

Durante os anos 90, as organizações se deram conta de que os dados

armazenados em suas bases eram muito rústicos e difíceis de gerenciar para o processo

de tomada de decisão. Os negócios passaram a exigir um conhecimento mais refinado.

Assim, percebeu-se que o que realmente importava era o conhecimento, tendências e

comportamentos que os dados continham de forma implícita, e não o dado por si só.

Neste momento o conceito de Data Mining surge para atender esta necessidade de um

refinamento melhor do conhecimento (PARSAYE (1), 1998). Dado é algo rústico,

conhecimento é algo refinado. A figura 6 ilustra o refinamento que as diversas

ferramentas proporcionaram ao longo do tempo.

Conhecimento

Relatórios
Estatísticos

OLAP

Data
Warehousing

Dados

Data
Mining

1970's 1980's 1990's

Figura 6 - Evolução na busca por conhecimento
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Data Mining extrai informações desconhecidas porém significativas de grandes

bancos de dados (SINGH, 1998, p. 26), sendo atualmente utilizado em vários tipos de

negócios, como indústria de varejo, saúde, seguros e instituições financeiras.

Os resultados obtidos através da aplicação de ferramentas de Data Mining

implicam em um melhor entendimento da organização e a possibilidade de criação de

estratégias no sentido de melhorar as operações, buscando um melhor atendimento aos

clientes - neste caso específico os cidadãos e alunos da rede estadual de ensino. Através

de uma análise intensa e sistemática dos dados, Data Mining auxilia a organização com a

disponibilização de novas informações que facilitam o processo de tomada de decisão.

Toma-se importante ressaltar que Data Mining não é uma técnica analítica, mas

sim uma abordagem para a análise de dados. Como a exploração é o maior foco do Data

Mining, muitas de suas técnicas podem ser aplicadas para um grande número de funções

diferentes e para todos os tipos de variáveis, ao contrário de uma análise estruturada em

que o analista seleciona uma técnica utilizada em casos similares ou que ele tenha

.experiência passada. Assim, a escala de mensuração e o número de variáveis atreladas às

variáveis dependentes ou independentes não determinam a metodologia a ser empregada

(HAIR et al, 1998, p. 678).

O foco exploratório de Data Mining não exclui a confirmação ou verificação dos

resultados. Dado o fato de que as ferramentas de Data Mining procuram informações

escondidas, a quantidade de dados disponíveis e a natureza de incerteza de muitas das

questões pesquisadas conduzem a uma busca por um grande número de relacionamentos

a serem explorados. Assim, o usuário destas ferramentas deve gerenciar o processo

exploratório de forma a garantir que os objetivos da pesquisa sejam focados, e não de

forma metodológica o que pode acarretar em uma perda de informações relevantes. A

confirmação e verificação desempenham um papel de apoio aos relacionamentos
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descobertos. A confirmação pode surgir do uso de procedimentos de validação ou de

técnicas de análise multi variada (HAIR et al, 1998, p. 679).

As técnicas de Data Mining baseiam-se em modelos estatísticos, que devem ser

avaliados antes da aplicação da ferramenta para verificar sua adequação às necessidades
"

da organização. Os principais modelos são (BISPO & CAZARINI, 1999, p. 37) :

• Agrupamento: as ferramentas de Data Mining descobrem grupos diferentes de

dados, cujos itens são semelhantes, identificando afinidades.

• Classificação: reconhece padrões que descrevem o agrupamento ao qual um

determinado item pertence, através do exame de itens existentes que já foram

previamente agrupados e deduzindo um conjunto de regras. Representa a tarefa mais

comum de Data Mining.

• Descoberta de associação : se um item X está relacionado com um item Y em um

evento, em Z% do tempo (fator de confiança), então existe urna relação entre estes

dois itens neste evento. Por exemplo, podemos descobrir que os alunos que estudam

em escolas reorganizadas possuem um desempenho melhor, em 65% das vezes, e

utilizar esta informação para acelerar o processo de reorganização das escolas.

• Descoberta de seqüência: semelhante ao item anterior, exceto que o relacionamento

entre itens é seqüencial no tempo : se um evento X ocorre, em 50% das vezes ocorre

um evento Y dentro de Z dias.

• Predição: neste caso a ferramenta de Data Mining antecipa certos resultados,

tomando-se possível elaborar cenários diferentes com esta informação. A única

forma de checar a precisão da predição é aguardar os resultados.
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3.3 Data Mining, Data Warehouse e OLAP
Data Mining, data warehouse e OLAP são técnicas relacionadas, que trabalham

em conjunto. O acesso a dados do data warehouse, através de consultas e relatórios, atua

diretamente nos dados armazenados. Ferramentas OLAP utilizam o ambiente multi-

dimensional para extrair informações consolidadas, e o Data Mining busca novas

informações contidas nos bancos de dados da organização. O data warehouse é o local

natural para o armazenamento dos dados, que serão entregues posteriormente como

informação. Quando utiliza-se a técnica de Data Mining, coleta-se um estrato de dados

~arehouse e realiza-se uma desc.2.!Leqao!!.~çiQ,_º_..9ue_p~e ser denominado

dê'Sessão de Análise (PARSAYE (2), 1998). Por exemplo, podemos descobrir através
r:--:-~~~-~----
de Data Mining que algumas variáveis podem afetar ou não o desempenho de

determinadas escolas de forma mais relevante, o que anteriormente não era levado em

consideração, como tipo de merenda que a escola recebe, grau de instrução dos

professores, renda per capita do município, entre outras.

A Sessão de Análise pode ser estruturada ou não-estruturada (PARSAYE (4),

1998). Uma sessão estruturada é uma atividade formal na qual o usuário especifica uma

determinada tarefa, por exemplo, analisar desempenhos de alunos de acordo com regiões

geográficas e demográficas. De fato, sessões estruturadas geralmente são realizadas de

forma rotineira, objetivando entender as causas e tendências de um determinado

comportamento. Uma análise estruturada normalmente responde por uma descoberta,

predição ou busca de causas.

Uma sessão não-estruturada é uma "busca sem rumo" na base de dados, onde o

usuário utiliza a ferramenta sem um objetivo claro, na expectativa de encontrar algum

padrão de interesse para o seu negócio. Este tipo de utilização abstrata normalmente

revela vários fatos escondidos nos dados. Neste caso em especial, o ambiente de data

mine ao lado do data warehouse é o local natural e mais recomendado para esta
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atividade, uma vez que a natureza inesperada das consultas pode interferir com as

demais rotinas às quais o data warehouse foi especificado.

Um conceito importante na aplicação de Data Mining é a diferenciação entre uso

dos dados da população (ou um estrato dela) e uso de uma amostra (PARSAYE (3),

1998). Quando utiliza-se um estrato, foca-se em um subconjunto de dados (por exemplo,

seleção de um tipo de escola quanto às séries, ou de uma ação específica realizada na

rede de ensino), utilizando todo a população contida no data warehouse para análise.

Quando se utiliza uma amostra somente uma parte da base de dados é utilizada para a

análise, o que não é recomendado uma vez que a ferramenta possui capacidade de

analisar todo o conjunto histórico de dados. A técnica de amostragem deve ser evitada

durante o processo de Data Mining, e o principal argumento é que o dado está disponível

e a ferramenta tem capacidade de processar todo o conjunto de dados, logo só há

benefícios em utilizá-lo.

o conceito de amostragem é muitas vezes utilizado na estatística devido à

dificuldade de acesso aos dados de toda a população. Assim, métodos de amostragem

foram desenvolvidos para permitir que análises sobre a população fossem efetuadas com

um determinado grau de confiança. Atualmente, os data warehouses das corporações

armazenam milhares de dados, e a capacidade de processamento das máquinas

possibilita que sejam utilizadas ferramentas que analisam todo o conjunto de forma

rápida e eficiente (PARSAYE (3), 1998). No caso da Secretaria de Educação, que conta

com aproximadamente 6 milhões de alunos, 6.000 escolas e 240.000 professores,

trabalhar com amostras tomou-se uma prática dado o grande volume de informações.

Atualmente, porém, podemos utilizar todo o universo de dados disponíveis para

responder perguntas como "qual a influência da formação do professor de Matemática

nas notas dos alunos de 3a série ?", ou "existe correlação entre as notas de geografia e

história na rede estadual de ensino ?".
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Entendida a vantagem do Data Mining quanto à análise de toda a população ou

um estrato dela, o próximo passo é o entendimento de um sistema de suporte à decisão.

Existem três ambientes principais, segundo PARSA YE ( (2), 1998) : Data Warehouse,

Data Mart e Data Mine. Como o ambiente em que a ferramenta de Data Mining atua -

o data mine - é diferente do ambiente de data warehouse, a questão que emerge é onde,

efetivamente, os dados do data mine estão armazenados. O ambiente de data mine pode

existir em três formas básicas (PARSA YE (2), 1998) :

» sobre o data warehouse. Neste caso a aplicação de Data Mining não é o objetivo

principal do data warehouse, e um conjunto de comandos SQL é utilizado para

construir visões conceituais a partir dos arquivos de dados do data warehouse sempre

que os usuários utilizarem a ferramenta.

Estas visões (resultados) podem ou não ser armazenadas (gravadas em discos ou

novos arquivos). Caso os resultados gerem volumes significativos de dados, se estes

não forem gravados os esforços de processamentos repetitivos necessitarão de um

grande poder de processamento das máquinas, o que pode em alguns casos afetar a

disponibilidade do data warehouse e interferir no desempenho do banco para outras

aplicações da organização. Se, por outro lado, estas visões forem gravadas, não

estaremos mais utilizando a técnica de Data Mining sobre o data warehouse, mas

sim dentro dele, passando-se ao terceiro conceito ilustrado adiante. Em resumo,

Data Mining sobre o data warehouse deve somente ser utilizado para aplicações em

que esta ferramenta não é o objetivo principal da empresa, e sim de um interesse

secundário. Ressalta-se, porém, que este conceito é contrário ao da utilização do

data warehouse, concebido justamente como uma ferramenta de auxílio ao melhor

entendimento da organização.
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» ao lado, como um depósito separado. Aqui os dados são replicados em uma nova

base - data mine - já estruturada para uma aplicação direta de Data Mining. Nesta

aplicação, geralmente o espaço alocado no computador e os processadores são

gerenciados em separado, para garantir um melhor desempenho das ferramentas.

» dentro, como um conjunto distinto de recursos. Embora este conceito pareça

razoável devido à centralização e facilidade de gerenciamento, na prática conduz a

uma perda de flexibilidade, sem beneficios adicionais para o Data Mining. Com o

uso crescente da ferramenta durante o processo de tomada de decisão, grandes

volumes de espaços de armazenamento tomam-se necessários o que na prática pode

tomar-se inviável. Este conceito é o menos recomendável para aplicação de Data

Mining.

A aplicação de Data Mining em um depósito separado, ao lado do data

warehouse (PARSA YE (4), 1998). Quanto maior for o data warehouse, mais rico é seu

conteúdo em termos de padrões, ou seja, o banco de dados cresce com o aumento de

padrões incluídos. Por outro lado, se analisarmos uma partição muito grande de um data

warehouse, os padrões de diferentes segmentos de dados começam a interferir entre eles

próprios e o número de descobertas úteis começa a diminuir. Este paradoxo pode ser

descrito da seguinte forma : "quanto mais dados no data warehouse, mais padrões

existem, e após um certo ponto quanto mais dados analisamos menos padrões

encontramos" .

Um exemplo deste paradoxo pode ser dado através da análise de uma companhia

de seguros de automóveis, no que se refere à causa de falhas dos veículos. Se a base de

dados possuir um histórico considerável, a aplicação de Data Mining em todo o data

warehouse não é recomendável pois levará em consideração características de veículos

que não se encontram mais em fabricação, ou que foram fabricados em locais diferentes,
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com partes e peças diferentes. Assim, uma análise deste tipo pode resultar em menos

informação do que a análise de parte do banco. O que seria recomendável neste caso

seria a análise dos defeitos de um determinado modelo para veículos fabricados na

mesma planta, ou seja, um segmento de dados do data warehouse.

Desta forma, na maioria dos casos não faz sentido analisar todo o data warehouse

porque as informações podem estar perdidas em um grande volume de dados. Para

encontrar padrões úteis para o negócio, deve-se selecionar um estrato dos dados que se

encaixa ao objetivo da análise, prepará-lo para análise, alocá-lo em um ambiente de data

mine ao lado do data warehouse e finalmente aplicar a ferramenta de Data Mining

(

r
(PARSAYE (4),1998).

Um grande número de organizações já possui data warehouse e ferramentas

OLAP que realizam pesquisas multi-dimensionais nos dados corporativos. As

ferramentas de Data Mining auxiliam os usuários de OLAP a avançarem no processo de

sumarização de dados, possibilitando não somente respostas a perguntas do tipo "o que" ,

possíveis através do uso de OLAP, mas também de "porquê" (SPSS (3), 1998). Uma

ferramenta OLAP descreve tendências passadas, enquanto Data Mining pode prever o

futuro. Assim, estes conceitos se complementam aumentando ainda mais as vantagens

competitivas para a organização. OLAP e Data Mining são partes integrantes de um

processo de suporte à decisão (PARSAYE (5), 1998).
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3.4 Tipos de Ferramentas
Existem dois tipos de ferramentas de análise de Data Mining : de descoberta e de

verificação. Ambas são necessárias no processo de busca por informações (SPSS (2),

1998). As ferramentas de descoberta atuam de forma análoga à análise estatística

exploratória, e as de verificação à análise confirmatória. A análise exploratória gera

hipóteses a serem confirmadas posteriormente. Na análise confirmatória, confirma-se ou

rejeita-se uma hipótese estabelecida.

A maioria das ferramentas de descoberta surgiram a partir dos estudos de

Inteligência Artificial. Através da revelação de padrões e tendências nos dados,

ferramentas de descoberta auxiliam as organizações a entender o comportamento do

mercado e adicionar conhecimento à suas bases de negócios, gerando uma vantagem

competitiva com melhoria no atendimento de seus clientes. Fazem parte deste grupo as

seguintes ferramentas :

• Visualização de dados : torna possível ao analista obter uma compreensão mais

profunda e intuitiva dos dados, ao apresentar um modelo de visualização. Trabalha

em conjunto com outras ferramentas para a mineração dos dados.

• Árvores de decisão : os dados são divididos em subgrupos com base nos valores das

variáveis, resultando em uma hierarquia do tipo "se ... então" utilizada

principalmente para classificação dos dados. As árvores de decisão são de fácil

compreensão e geralmente de processamento rápido, o que tem gerado um grande

interesse em sua aplicação. Restringem-se, porém, a alguns tipos de análises e não

podem trabalhar com certos dados. Métodos específicos de árvores de decisão

incluem CART e CHAID (PILOT, 1998, p.4).

• Redes Neurais: coleções de nós conectados que possuem uma camada de entrada e

outra de saída e que realizam diversos processamentos em seus nós. Uma rede neural
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aprende sozinha, através da comparação de um conjunto de dados de saída com um

resultado já conhecido. Se for diferente, é calculada uma correção e processada

automaticamente nos nós da rede, até que uma condição de parada seja atingida ou

quando um número de correções estipulado é alcançado. Certos produtos que

utilizam redes neurais possuem algoritmos que podem traduzir o processo utilizado

em um conjunto de regras que ajudam a compreensão do que está efetivamente

ocorrendo. Redes neurais geralmente são aplicadas em processos que envolvem

classificação.

• Análise de agrupamento : técnica que classifica cada registro em um conjunto

baseado na combinação das classes de n registros mais similares a ele de acordo

com dados históricos. A análise de agrupamento é útil em problemas onde o usuário

quer identificar quais fatos ocorrem em conjunto ou em uma seqüência particular

(BERRY & LINOFF, 1997,p. 120).

• Algoritmos genéticos : técnicas de otimização que utilizam processos como

combinação genética, mutação e seleção natural em um modelo baseado nos

conceitos evolutivos. Os dados são cruzados de forma similar com a operação que os

criadores fazem ao cruzar plantas ou animais. Desta forma, os padrões são

combinados gerando uma nova informação (PARSAYE (6), 1997).

Embora as ferramentas descritas anteriormente possam realizar descobertas

interessantes, elas não explicam os motivos dos diversos comportamentos dos dados,

que são definidos a partir de testes elaborados pelas ferramentas de verificação. Estas

ferramentas auxiliam o usuário a validar os padrões descobertos e ter certeza de que a

melhor aplicação ao negócio será realizada. Constituem-se em sua maioria de aplicações

estatísticas (SPSS (2), 1998) :

• Regressão linear

• Regressão logística
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• Testes T

• Análise discriminante

• Correlações

Sob o ponto de vida do processo, existem três classes de atividades de ~a

Mining : análise de descoberta, preditiva e busca de causas (PARSA YE (6), 1997). ~

Análise de Descoberta é o processo de encontrar padrões na base de dados sem

uma idéia pré-concebida ou hipótese sobre como os padrões devem ser. A ferramenta

toma a iniciativa de encontrar quais padrões estão presentes no negócio. Em grandes

bases de dados, existe um número tão elevado de padrões que os usuários muitas vezes

desconhecem as perguntas que devem ser formuladas ao programa. Para ilustrar esta

análise, suponha que esteja disponível uma base de dados com os dados de 6 milhões de

alunos da rede estadual, e a pergunta seja "qual a idade média dos alunos da 3a série". O
~

sistema pode calcular que esta idade seja de 9 anos. Deixando o sistema tomar a

iniciativa de descobrir padrões aleatórios sobre "idade", ele irá processar vários dados

disponíveis na base e pode relatar que "se o aluno da 3a série mora na região norte do

estado, então sua idade média será de 9 anos em 85% das vezes", ou "se mora na região

sul, sua idade média será de 10 anos em 72% das vezes".

Na Análise Preditiva, os padrões descobertos pela ferramenta são utilizados para

prever o futuro. O usuário submete ao programa uma série de registros desconhecidos, e

o sistema atribuirá valores a estes registros com base em padrões descobertos

previamente na base de dados. Tomando como base o exemplo anterior, se desconhece-

se a idade de um aluno de 3a série residente na região norte do estado, o sistema atribuirá

a idade de 9 anos, dado que este evento ocorre em 85% das vezes.

Finalmente, a Busca de Causas é o processo de aplicação de padrões

descobertos para encontrar anomalias ou elementos de dados anormais: Para descobrir o
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que é anormal, primeiramente define-se o que é normal, então detectam-se os itens que"> i

\,
desviam da normalidade dentro de uma certo limite. Novamente utilizando o exemplo ):'

anterior, se 85% dos alunos de 3a série da região sul têm 10 anos de idade, 15% possuem ,-mais ou menos de 10 anos, e desconhece-se o motivo. A análise de busca de causas atua I

justamente nesta parte da população. Enquanto a análise de descoberta encontra padrões )1

"normais", a análise de busca de causas foca casos específicos e "anormais". /
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3.5 Aplicação
As atividades de Data Mining são geralmente efetuadas por três tipos diferentes

de usuários: executivos, usuários finais e analistas (PARSAYE (6), 1997).

Executivos necessitam de informações de alto nível e geralmente não dispendem

muito tempo com computadores se comparados com os outros dois grupos de usuários.

Utilizam informações já disponíveis nos sistemas executivos de informação,

previamente modelados pelos profissionais de informática da empresa. Os usuários

finais utilizam computadores de forma mais freqüente, porém não programam.

Constituem o maior número de funcionários da empresa, que atuam no nível

operacional. Os gerentes das áreas por vezes assumem também o papel de usuário final,

juntamente com o de executivo. Finalmente, os analistas sabem como interpretar os

dados e por vezes utilizam computadores, mas novamente não programam. Geralmente

possuem conhecimento de estatística e SQL, e realizam três tipos de atividade de Data

Mining no ambiente corporativo: esporádica, estratégica e contínua.

O Data Miningesporádico ocorre em uma determinada tarefa específica, como

por exemplo avaliar o impacto de uma ação pedagógica em uma determinada região do

estado tendo como base os comportamentos de outras regiões. A atividade estratégica

atua em um grande conjunto de dados corporativos com o objetivo de melhorar o

conhecimento das atividades operacionais. Já a atividade contínua tenta descobrir

respostas para as mudanças que ocorrem na organização e quais os fatores

influenciadores. Esta atividade ocorre rotineiramente e geralmente após o Data Mining

estratégico, como uma forma de monitoramento contínuo. As atividades estratégica e

contínua normalmente são efetuadas pelos executivos e gerentes da organização,

enquanto que a esporádica pelos analistas.

A aplicação de Data Mining em uma organização deve seguir uma metodologia

pré-definida. A empresa SPSS utiliza uma metodologia denominada 5A's :
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}> Avaliar a situação,

}> Acessar os dados,

}> Analisar os dados para transformá-los em informação,

}> Agir com a informação e

}> Automatizar o processo para facilitar o monitoramento e melhoria
(trad. pelo autor - original: Asses, Access, Analyse, Act e Automate) (SPSS (4), 1998).

o primeiro passo desta metodologia consiste em avaliar o contexto da

organização de forma a construir um data warehouse adequado e utilizar as ferramentas

de Data Mining que agreguem valor. O ponto principal é utilizar os dados relacionados

ao negócio da organização, caso contrário o que se tem nas bases de dados é somente um

aglomerado de registros. Enquanto a especificação da tecnologia a ser utilizada pode

variar entre as organizações, o contexto correto do negócio é o mesmo. Toma-se

necessário um alinhamento da tecnologia com os objetivos, estratégias e processos da

organização.

Ultrapassada esta etapa, deve-se coletar os dados corretos e armazená-los em

ambientes de data warehouse, de forma que as ferramentas de Data Mining possam

acessá-los e realizar suas operações.

As ferramentas de Data Mining, conforme já descrito anteriormente, possuem

uma variedade de técnicas analíticas de descoberta e de verificação, que transformam

dados em informação. Sem estas técnicas, não há uma análise efetiva, e o volume de

dados acessados não possibilitam a geração de conhecimento para a organização. As

técnicas de descoberta são baseadas em algoritmos matemáticos, e a vantagem principal

é que não necessitam em alguns casos de um analista treinado ou de um estatístico para

serem utilizadas. Já as técnicas de verificação, também conhecidas como inferências

estatísticas, envolvem testes de uma hipótese proposta. Geralmente estas hipóteses são

desenvolvidas a partir das técnicas de descoberta, aplicadas em uma série de
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experimentos. Qualquer técnica que necessite que o usuário especifique um modelo, por

exemplo uma regressão, análise discriminante, entre outras, é uma técnica de

verificação. É imprescindível verificar as descobertas feitas pelas ferramentas de Data

Mining, pois em muitos casos elas não são válidas para a organização (SPSS (4), 1998).

Após a descoberta e verificação da informação gerada pelo Data Mining, o

primeiro passo na direção da ação é a apresentação de uma recomendação aos gestores.

As ferramentas de Data Mining apoiam esta apresentação uma vez que os resultados são

apresentados em forma de tabelas e gráficos que facilitam a compreensão.

Finalmente, a automação deste processo possibilita que a organização possa rever

suas ações de forma regular ao longo do tempo, podendo assim monitorar de perto

qualquer tipo de mudança provocada pelo ambiente interno ou externo à organização.

BERRY & LINOFF (1997, p.63), por sua vez, dividem o processo de Data

Mining em quatro estágios :

» identificação do problema,

» análise dos dados,

» tomada de ação e

» medição dos resultados.

o segundo estágio, análise de dados, é onde efetivamente a busca acontece, e as

ferramentas são aplicadas para produzir informações. Como já visto no item 3.4, as

ferramentas de Data Mining são aplicadas para realizar uma descoberta ou uma

verificação. No caso da verificação (denominada pelos autores de teste de hipótese),

recomenda-se seguir os seguintes passos :

1. Geração da hipótese (em certos casos a hipótese resulta da descoberta de uma

ferramenta de Data Mining, ou pode simplesmente surgir de uma percepção do

comportamento da organização).
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2. Determinação dos dados a serem utilizados no teste.

3. Localização dos dados.

4. Preparação dos dados para análise.

5. Construção de modelos baseados nos dados coletados.

6. Avaliação dos resultados para confirmar ou rejeitar a hipótese.

A descoberta de informações através do uso de ferramentas de Data Mining pode

ser feita de forma direta ou indireta. Na forma direta há uma diretriz sobre o que se

pretende descobrir, e registros do banco de dados são selecionados antecipadamente à

aplicação da ferramenta. A forma indireta não possui um objetivo específico,

simplesmente a ferramenta procura identificar padrões significativos dentro da base de

dados (BERRY & LINOFF, 1997, p. 72).

o método direto objetiva encontrar padrões nos dados que explicam eventos

passados de tal forma que possam ser utilizados para prever eventos futuros.

Recomenda-se a seguinte metodologia para aplicação deste método:

]> Identificação de fontes de dados pré-classificados.

]> Preparação dos dados para análise.

]> Construção e treinamento de um modelo computacional.

]> Avaliação do modelo proposto.

o método indireto segue a seguinte metodologia:

]> Identificação de fontes de dados.

]> Preparação dos dados para análise.

]> Construção e treinamento de um modelo computacional.

]> Avaliação do modelo proposto.

]> Aplicação do modelo em novos dados.

]> Identificação de objetivos potenciais para aplicação do método direto

]> Geração de novas hipóteses para teste.
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o Instituto SAS, empresa que atua no mercado de análise de dados e possui

ferramentas de Data Mining, incluindo Enterprise Miner", define sua metodologia como

SEMMA (Sampling, Exploration, Modification, Modeling and Assessment -

amostragem, exploração, modificação, modelagem e avaliação (trad. pelo autor) )

(HELD & NEVILLE, 1997, p.3).

A amostragem (Sampling) consiste em definir quais dados contidos no data

warehouse ou bases de dados da empresa são necessários para a aplicação de Data

Mining. Caso a aplicação seja de descoberta e não se tem um objetivo definido, todos os

dados devem ser levados em consideração nesta etapa. Notar que o termo

"amostragem", neste caso, refere-se aos estratos dos dados (vide item 3.3).

A próxima etapa é a procura e exploração (Exploration) dos dados para encontrar

padrões de comportamento. Atualmente existem softwares especializados em visualizar,

explorar e analisar grandes volumes de dados representado-os através de imagens

gráficas, ou através de modelos estatísticos como agrupamento ou análise de

correspondência.

A modificação (Modification) e manipulação dos dados com inclusão de novas

informações geradas na etapa de exploração é o próximo passo na metodologia da SAS.

A natureza dinâmica do Data Mining implica que a modificação de dados ou grandes

atualizações na base possam ser efetuadas durante o processo de mineração de dados.

Quando certos padrões são encontrados no conjunto de dados, é natural que se queira

descobrir suas causas, o que é realizado através de modelos estatísticos que formulam e

testam a hipótese (etapa de verificação).

4 Enterprise Miner é a ferramenta de Data Mining cedida pelo Instituto SAS e aplicada neste trabalho,
cujas especificações encontram-se no item 3.6.
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A etapa de modelagem (Modeling) objetiva justamente buscar métodos

estatísticos adequados que representem o comportamento descoberto, para posterior

verificação.

Finalmente, a avaliação (Assessment) dos diferentes modelos, seleção do

tecnicamente mais adequado e aplicação em questões não respondidas anteriormente é a

última etapa desta metodologia. De fato, o processo SEMMA deve ser repetido até que

uma resposta satisfatória seja obtida (HELD & NEVILLE, 1997, p. 6).

A literatura sobre Data Mining ilustra vários casos de aplicação de ferramentas

que auxiliam o processo de tomada de decisão. Entre os vários casos de sucesso,

destacam-se aplicações nas seguintes áreas : ~

• Análise de risco e credit scoring em instituições financeiras (SPSS (5), 1998).

• Supermercados, com melhoria da distribuição dos produtos nas gôndolas de acordo

com análise de comportamento de compras de seus consumidores (BERRY &

LINOFF, 1997, p.12)

• Detecção de fraudes na área de seguros (SPSS (5), 1998).

• Detecção de fraudes em cartões de crédito (HELD & NEVILLE, 1997, p.8).

• Segmentação de mercado (HELD & NEVILLE, 1997, p.9).

• Análise de movimentação de clientes em telecomunicações (SPSS (5), 1998).

Retenção de clientes (HELD & NEVILLE, 1997, p. 10). ../•
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3.6 SAS- Enterprise Miner®

A empresa SAS Institute, especializada em ferramentas para data warehousing,

inteligência de mercado (business intelligence) e soluções analíticas para negócios,

desenvolveu uma parceria com a Secretaria de Educação no sentido de testar sua

ferramenta de Data Mining, Enterprise Miner, em um modelo de data warehouse gerado

especialmente para este estudo.

A SAS define Data Mining como o processo de seleção, exploração e

modelagem de grandes volumes de dados para revelar padrões desconhecidos nos dados

corporativos objetivando alcançar uma vantagem competitiva. Sua aplicação não se

restringe ao uso de uma ferramenta, denominada Enterprise Miner, mas também à

utilização de uma metodologia prática denominada de SEMMA (vide detalhes no item

3.5) (HELD, 1998, p.3). Os testes de Data Mining efetuados no modelo de dados da

Secretaria de Educação, gerado especialmente para este trabalho, foram realizados com

o Enterprise Miner.

O Enterprise Miner é uma ferramenta que apresenta uma solução de Data Mining

escalonável, para aplicação em ambientes do tipo cliente-servidor, com os seguintes

componentes principais:

» Interface gráfica para todas as funcionalidades oferecidas;

» Diagramas de fluxo de processo para modelar o processo de Data Mining;

» Cobertura total à metodologia SEMMA;

» Modelagem avançada de Data Mining e técnicas de geração de relatórios;

» Possibilidade de acesso a dados em ambiente cliente-servidor, para

processamento local ou remoto.

A interface gráfica ao usuário (GUI - Graphical User Interface) utiliza objetos

familiares aos usuários de microcomputadores, como barras de ferramenta, menus,
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janelas e páginas de diálogo, facilitando seu uso tanto para usuários experientes quanto

para os mais leigos. Os principais componentes da tela de interface gráfica são :

» janela de projetos disponíveis : mostra os projetos de Data Mining gravados na

memória ou possibilita a criação de um novo projeto.

» janela de trabalho do Enterprise Miner : possibilita a criação de um diagrama de

fluxo de processo, que mapeia todo o projeto de Data Mining.

» janela de funções : mostra todas as funções disponíveis para a criação do fluxo de

processo. Com o mouse, escolhe-se a função e arrasta-se para a janela de trabalho

para posterior conexão.

» janela de mensagens : mostra mensagens geradas pela criação ou execução de um

fluxo de processo.

Um dos pontos principais do Enterprise Miner éo fato de que sua interface

gráfica possibilita aos analistas organizar projetos de Data Mining em um diagrama

lógico, através de um fluxo do processo. Esta forma gráfica apresenta todos os passos

para completar o projeto, seguindo a metodologia SEMMA (Figura 7).

Sample Explore Modify Model Assess

Sampl ing

Neural
Network

Figura 7- Interface Gráfica do Enterprise Miner
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As funções disponíveis na ferramenta são utilizadas para seguir os passos da

metodologia SEMMA. Parte do poder do Enterprise Miner decorre do fato de que os

relacionamentos entre as funções e a metodologia é flexível, uma vez que é possível

criar fluxos de processos específicos para uma determinada aplicação de Data Mining.

Por exemplo, em alguns projetos podemos repetir partes do SEMMA explorando e

relatando dados em várias etapas do processo, enquanto em outros casos podemos criar

o modelo, verificá-lo, remodelá-lo e verificar novamente.

Funções de Amostragem (sampling - Semma) :

» Permite que a segmentação dos dados (banco de dados) seja definido a partir de um

data warehouse ou de um data mart.

» Pode acessar bancos de dados de 50 tipos diferentes.

» Permite a geração do segmento de dados a partir de uma consulta SQL ao data

warehouse

» Possui ferramentas de estratificação de dados através de modelos aleatórios, a cada n

observações (sistemática) e de agrupamento. Esta etapa é utilizada em bancos de

dados muito grandes, sendo que o Enterprise Miner também pode buscar padrões em

toda a base de dados (como é o caso do modelo da Secretaria de Educação).

» Uma vez definida a base de dados a ser analisada, os dados podem ser trabalhados

antes da construção do modelo. A função de Particionamento dos Dados treina,

valida e testa os dados para refinar as ferramentas de Data Mining. Esta fase cria um

conjunto de dados exclusivos para validação e teste de consistência do modelo.

Neste momento a base de dados está pronta para o início da exploração.

Funções de Exploração e Modificação (exploration and modification - sEMma) :

» Permite descobertas de associação (variáveis que apresentam um comportamento

associado) ou de comportamento de seqüência (além da associação, leva em

consideração a ordem dos relacionamentos em uma escala de tempo). A ferramenta
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possibilita definir a freqüência mínima de transações, máximo número de itens

associados, e um grau mínimo de confiança para gerar uma regra de relacionamento.

}> Visualização gráfica da exploração dos dados através de barras ou histogramas.

}> Possibilita a observação de agrupamentos, com posterior exame gráfico do

comportamento das variáveis. Após o agrupamento inicial dos dados, a ferramenta

possibilita que os novos grupos sirvam como dados de entrada de um novo estudo,

criando-se um novo modelo para Data Mining.

}> Função de substituição (imputação) de dados que apresentam erros na base de dados,

como valores incorretos, dados em branco, ou falhas de operação. Se uma

observação contém um erro, a ferramenta não a utilizará para a modelagem das

funções de seleção de variáveis, redes neurais e regressão. Estas variáveis podem ser

simplesmente descartadas ou reavaliadas através dos recursos internos de árvore de

decisão e agrupamento, que podem sugerir um novo valor. Os valores que as

variáveis podem assumir são identificados na própria ferramenta.

}> Permite alteração dos atributos dos dados, como nomes, descrição e funções

específicas.

}> Possibilita a exclusão de dados que estejam fora de um determinado intervalo,

através de uma função de filtro (por exemplo nas extremidades de um histograma).

}> Pode transformar variáveis possibilitando uma melhoria no modelo de dados, ao

estabilizar varianças, remover não-linearidades e corrigir não-normalidades.

Funções de Modelagem (modelling - semMa) :

}> Possui três técnicas de análise - Árvores de Decisão (algoritmos CHAID, CART,

C4.5 ou híbridos), Regressão (linear e logística) e Redes Neurais - para realizar a

modelagem dos dados explorados preliminarmente.

}> Permite que o usuário estabeleça um modelo analítico próprio para modelagem dos

dados.
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Funções de Avaliação (assessment - semmA) :

}> Possibilita a comparação de um modelo com as descobertas realizadas por qualquer

ferramenta analítica do Enterprise Miner.

}> Disponibiliza gráficos para análise, do tipo classificação de diagnósticos, impactos

marginais, mosaicos, entre outros.

As funções de modelagem são aplicadas diretamente na medição do impacto de

novas ações, principalmente voltadas ao lucro/ganhos da empresa. Neste estudo em

questão, não será feita esta análise, ficando o trabalho restrito à etapa anterior.
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4. Secretaria de Estado da Educação de São Paulo

(SEESP)
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4.1 Perfil
A rede estadual de ensino de São Paulo é responsável por aproximadamente 80%

das matrículas no ensino fundamental e médio no Estado, abrangendo cerca de 6.000

unidades escolares que oferecem ensino fundamental e ensino médio, educação especial,

cursos de suplência e cursos médios profissionalizantes para 6 milhões de estudantes.

Para gerir esse sistema, a SEESP mantém uma estrutura organizacional composta por

órgãos centrais distribuídos em 4 edificios no município de São Paulo e de 89 Diretorias

de Ensino em todo o estado (durante o período de 1996 a 1998 a SEESP possuía 145

Delegacias de Ensino. Em abril/99 houve um processo de reorganização, passando-se

para 89 unidades). Possui cerca de 240.000 professores e 50.000 funcionários (SEESP,

1999).

São atribuições da SEESP :

• execução de atividades do ensino fundamental, médio, supletivo e educação

especial;

• prestação de assistência técnica, supervisão e fiscalização de estabelecimentos

municipais e particulares de ensino;

• promoção do desenvolvimento de estudos para melhoria do desempenho do sistema

estadual de educação;

• execução de atividades destinadas a cumprir e fazer cumprir as leis federais e

estaduais de ensino, bem como as decisões dos Conselhos Nacional e Estadual de

Educação;

• execução de atividades relacionadas ao suprimento de recursos fisicos e pedagógicos

para o sistema estadual de educação.
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4.2 Atividades Principais
A SEESP desempenha atividades operacionais corriqueiras à organização e atua

através de projetos específicos de acordo com suas diretrizes estratégicas. Do ponto de

vista operacional, será estudada a influência do perfil dos professores e da merenda

escolar.

A análise do perfil dos professores será realizada a partir dos dados obtidos no

Departamento de Recursos Humanos para cada professor da rede : cargo, categoria

funcional, formação acadêmica, idade, cursos realizados, tempo de experiência na

SEESP, quantidade de aulas dadas. O banco de dados utilizado para este estudo

relaciona os professores às respectivas escolas, possibilitando um estudo específico da

influência destas variáveis nos resultados indicados pelo SARESP.

Quanto à merenda escolar, a SEESP é responsável pelo seu fornecimento para

cerca de 5,2 milhões de alunos do ensino fundamental da rede pública. Para atender seus

objetivos, a SEESP atua de duas formas (SEESP, 1999) :

1. Atendimento direto para o "Sistema Centralizado"

Esta atividade inclui o planejamento, aquisição, estocagem, distribuição, controle

e avaliação da merenda para cerca de 1.300 escolas da Capital, Grande São Paulo e

Interior, localizadas em 19 Municípios.

2. Atendimento direto para o "Sistema Descentralizado"

Repasse trimestral de recursos da Quota Estadual do Salário Educação (QESE)

para 626 Municípios do Estado (excluídos apenas os do Sistema Centralizado), e repasse

anual de alimentos para cerca de 140 municípios não conveniados com aquela Fundação.

Um dos pontos principais da merenda escolar é o PEME (Programa de

Enriquecimento da Merenda Escolar), projeto implantado em agosto/96 e que consiste
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num repasse mensal de recursos às unidades escolares do Sistema Centralizado para

aquisição de alimentos perecíveis. Estas informações serão levadas em consideração no

estudo

Em termos de projetos específicos, a atual gestão da SEESP atua em três eixos

estratégicos : racionalização organizacional, mudança nos padrões de gestão e melhoria

na qualidade de ensino. Estas diretrizes foram operacionalizadas através de várias ações

em paralelo. Entre as várias ações, vale ressaltar as seguintes, que serão utilizadas no

modelo de data warehouse e posterior aplicação de Data Mining :

1. Avaliação do rendimento escolar

A SEESP implementou, em 1996, o Sistema de Avaliação de Rendimento

Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), com o intuito de avaliar os alunos das redes

estadual, municipal e particular de todo o estado. Dada a importância desta ação como

provedora de informações para o data warehouse e posterior aplicação de Data Mining,

maiores detalhes estão descritos no item 4.3 deste trabalho.

2. Reorganização das escolas

As escolas estaduais foram reorganizadas para atender em prédios diferentes

estudantes de faixas etárias específicas. Desta forma surgiram escolas de 1a à 4a série

para crianças e escolas de 5a série em diante especializadas no ensino de pré

adolescentes e adolescentes. A reorganização foi uma ação que implicou em :

• Maior carga horária para os alunos.

• Disponibilização de um coordenador pedagógico no período diurno e outro no

noturno das escolas, responsáveis pelo projeto pedagógico da Escola.

• Fixação do professor em uma única escola ou classe.

• Adequação das escolas que passaram a ser equipadas com materiais pedagógicos

específicos às faixas etárias de seus alunos. Surgiram os conceitos de Salas-

. Ambiente e os Cantinhos Pedagógicos (maiores detalhes em SEESP, 1999).
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Como no universo de escolas estaduais existem as reorganizadas e as não-

reorganizadas, esta informação será levada em conta no modelo de data warehouse e

aplicação de Data Mining.

3. Desconcentração

A Secretaria repassa recursos financeiros para as escolas utilizarem em

enriquecimento da merenda, manutenção, pequenas reformas, entre outros. Os sistemas

informatizados de repasses de verbas às escolas controlam o uso do recurso, e este dados

serão utilizados na aplicação de Data Mining uma vez que indicam o quanto as escolas

efetivamente fazem uso dos recursos enviados.

4. Recursos pedagógicos

Conforme descrito no item 2 anterior, a reorganização implicou em uma

adequação dos materiais pedagógicos pertinentes às séries atendidas pelas escolas. Neste

sentido, duas ações de adequação serão levadas em conta no modelo proposto :

» Envio de kits pedagógicos: para as escolas da região da Grande São Paulo e Vale do

Ribeira, foram distribuídos kits pedagógicos compostos de materiais didáticos para

uso dos alunos e professores, como por exemplo : microscópios, dorso humano,

blocos lógicos, etc.

» Instalação de salas-ambiente de informática : 2.120 escolas da rede estadual de

ensino receberam equipamentos de informática para montagem de salas-ambiente de

informática (laboratórios). Cada sala é composta, no mínimo, por 5

microcomputadores tipo Pentium®, 2 impressoras tipo jato de tinta, 1 scanner, 1

câmara de vídeo, além de mobiliário apropriado e estabilizadores de tensão. As

escolas também receberam um pacote de 42 softwares educacionais de diversas

disciplinas, para uso pedagógico. Os professores passaram por um processo de
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capacitação não somente nos softwares básicos (Windows, Word, Excel), como

também nos softwares educacionais enviados.

Boa parte do incentivo ao uso destas salas-ambiente decorre de projetos

desenvolvidos pela SEESP que envolvem não somente o uso dos softwares

educacionais recebidos como também a Internet como meio de divulgação (maiores

detalhes em SEESP, 1999).

Novamente a intenção é estudar o grau de influência destas ações nos resultados

obtidos.
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4.3 SARESP

O SARESP - Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São

Paulo - foi criado em 1996 como sucessor de avaliações mais pontuais, como o

Programa de Avaliação Educacional da Rede Estadual, implementado em 1992.

Objetiva avaliar o desempenho dos alunos dos Ensinos Fundamental (1a a 8a série) e

Médio (2° grau) do Estado de São Paulo, visando subsidiar a SEESP nas tomadas de

decisão relativas à política educacional do Estado.

O SARESP propõe a verificação do rendimento escolar dos alunos nos diferentes

componentes curriculares e a identificação dos fatores intervenientes nesse rendimento,

de modo a fornecer ao sistema de ensino, às equipes técnico-pedagógicas das Diretorias

de Ensino e às escolas informações que possam nortear (FDE (1), 1998, p.11) :

>- A capacitação dos recursos humanos do magistério.

>- A reorientação da proposta pedagógica desses níveis de ensino.

>- A articulação dos resultados da avaliação com o planejamento escolar.

>- O estabelecimento de metas para o projeto de cada escola, em especial no que se

refere à correção do fluxo escolar.

Um aspecto importante deste sistema de avaliação é que ele fornece a cada escola

em particular informações específicas sobre o desempenho de seus próprios alunos,

apontando seus ganhos e dificuldades e os aspectos curriculares que exigem maior

atenção. Buscou-se também o estabelecimento de competência institucional na área de

avaliação, a criação e manutenção de um fluxo de informações entre a SEE, as demais

redes de ensino e as escolas de forma a subsidiar constantemente a gestão educacional, e

o estabelecimento de uma cultura de avaliação no Estado de São Paulo.

A implantação e a continuidade do SARESP partem do pressuposto de que a

avaliação é um instrumento a serviço da melhoria da qualidade da Educação. Assim, a

avaliação é um instrumento essencial para uma melhor gestão a nível de sistema
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educacional, na medida em que identifica os pontos críticos do ensino, possibilita à

SEESP apoiar as escolas com os recursos, serviços e orientação, e toma viável o

estabelecimento de um fluxo de informações entre órgãos centrais, diretorias de ensino e

escolas sobre o desempenho do sistema. Auxilia o processo de planejamento escolar,

reflexão acerca do trabalho efetivamente desenvolvido em sala de aula e sua

modificação, a construção de um projeto pedagógico partilhado e o fortalecimento do

próprio trabalho coletivo na escola (FDE (1), 1998, p.12).

Além disto, o SARESP atua como instrumento de combate à repetência, pois

permite a identificação das dificuldades de aprendizagem dos alunos e facilita a detecção

de pontos em que a escola e seu corpo docente apresentam necessidade de apoio técnico

para conseguir superar os problemas de ensino detectados.

A estrutura de implantação do SARESP conta com um colegiado dirigente

(formado pelos dirigentes da SEESP e pela diretora de Projetos Especiais da FDE), uma

equipe de gerenciamento (técnicos da FDE), uma equipe técnico-operacional (equipe de

gerenciamento e técnicos dos órgãos centrais da SEESP), equipes de avaliação formadas

em cada Diretoria de ensino (supervisores de ensino e assistentes técnico-pedagógicos) e

equipes escolares (diretor, professores-coordenadores e professores das disciplinaas

avaliadas). Adicionalmente, conta com assessoria externa especializada em avaliação

educacional.

As equipes formadas a nível central têm como atribuição implementar o processo

de avaliação. As equipes das Diretorias de Ensino são encarregadas de orientar,

supervisionar e acompanhar todas as etapas da avaliação junto às equipes escolares, que

por sua vez têm a incumbência de coordenar todas as etapas de avaliação na escola. Os

professores da própria escola aplicam e corrigem as provas, analisam os resultados e

elaboram o relatório.
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o SARESP realizou três avaliações no Estado de São Paulo, planejadas para

permitir um acompanhamento longitudinal dos progressos dos alunos do Ensino

Fundamental e Médio, envolvendo os componentes curriculares considerados

fundamentais : Língua Portuguesa com Redação, Matemática, Ciências, História e

Geografia.

Ano Ensino Fundamental Ens. Médio

la 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a la 2a 3a

1.996 X X

1.997 X X

1.998 X X

Em 1996 verificou-se o rendimento escolar de todos os alunos matriculados nas

3as e T" séries do Ensino Fundamental de todas as escolas da rede estadual e daquelas

das redes municipal e particular que aderiram à proposta. Realizou-se avaliação sobre

Língua Portuguesa e Matemática para ambas as séries, e Ciências, História e Geografia

apenas para os alunos das 7as séries. Como a avaliação foi realizada no início do ano

(mês de abril), as provas foram feitas com base em conteúdos abordados nos anos

anteriores. A segunda avaliação, realizada em abril de 97, seguiu os mesmos princípios

da primeira, alterando-se as séries avaliadas: 4as e 8as
• Finalmente, a avaliação de 1998,

realizada no mês de junho, foi aplicada para os alunos das Sas séries do Ensino

Fundamental e 1as séries do Ensino Médio.

Nos três anos foram avaliados todos os alunos das séries envolvidas,

identificados a partir de um mapeamento prévio. Cada aluno, entretanto, foi avaliado

apenas em um componente curricular - parte deles respondeu à prova de Língua

Portuguesa, parte à de Matemática e assim por diante.
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A análise dos resultados do SARESP em 1998 foi baseada na aplicação da Teoria

da Resposta ao item (TRI5), com o objetivo de estimar a distribuição das habilidades dos

alunos nas diferentes séries e disciplinas, e na aplicação da Teoria dos Modelos Lineares

Hierárquicos (HLM6) para o estudo das relações entre a habilidade estimada pelo TRI e

as variáveis de aluno e escola obtidas por meio da aplicação de questionários específicos

(FDE (2), 1997, Anexo lI). Esta análise constou das seguintes etapas:

» Calibração conjunta dos itens das provas aplicadas aos alunos da série vigente e da

prova de ligação a um grupo de alunos que cursava, em outubro do ano anterior, a

série anterior, realizada com o programa computacional Bilog-MG (FDE (2), 1997,

Anexo Il), através do modelo de 3 parâmetros para itens de múltipla escolha

dicotômicos ou dicotomizados (do tipo certo/errado).

» Equalização dos resultados da série vigente com aqueles obtidos nos dois últimos

anos da avaliação, através da utilização dos métodos Mean-Sigma e Múltiplos

Grupos. Esta etapa equaliza os resultados de diferentes grupos de alunos em uma

mesma escala de habilidade. Com os itens calibrados, pode-se estimar diretamente os

parâmetros média e desvio padrão da distribuição da habilidade para cada uma das

populações de alunos envolvidas no estudo. Desse modo, e assumindo-se que a

distribuição das habilidades pode ser representada por uma distribuição normal

(gaussiana), pode-se verificar se houve ou não variação no desempenho dos alunos

de um ano para outro. Esta verificação é feita calculando-se a proporção de alunos

que atingem determinado nível da escala de habilidade construída a partir da análise

dos resultados obtidos no processo de avaliação.

» Interpretação das escalas construídas a partir da identificação dos itens âncora. A

escala dos valores dos parâmetros dos itens e das estimativas das habilidades dos

5 Maiores detalhes sobre esta teoria em FDE (2), 1997, Anexo 11.
6 Detalhes em FDE (2), 1997, Anexo 11.
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indivíduos é arbitrária, e o que importa efetivamente é a sua interpretação. Beaton &

Allen (FDE (2), 1997, Anexo II) sugerem algumas formas para a realização dessa

interpretação. Apoiando-se nas sugestões desses autores, pontos na escala,

previamente definidos pela equipe técnica responsável, foram interpretados a partir

da análise dos conteúdos dos itens denominados "itens-âncoras", assim definidos:

um item i é âncora no ponto Y da escala se Pi(Y) ~ 0,65, Pi(X) < 0,50 e Pi(Y) -

Pi(X) ~ 0,30, onde X < Y é um ponto na escala e Pi é dada por um dos modelos

descritos anteriormente, dependendo do tipo do item.

}> Estudo da relação entre a habilidade e as variáveis de interesse de aluno e escola. O

objetivo dessa análise é o de obter indicações para definições de ações que visem a

correção das distorções identificadas e o aperfeiçoamento da qualidade do ensino, A

metodologia proposta é a dos Modelos Lineares Hierárquicos - HLM (FDE (2),

1997, Anexo II) com 3 níveis de hierarquia: aluno, escola e diretoria de ensino. A

estimativa dos coeficientes do modelo permite o estudo da importância de cada uma

das características dos alunos, das escolas e das diretorias na habilidade. O ajuste

desse modelo foi feito através do programa de computador HLM/3L, utilizando-se as

estimativas dos erros padrões das estimativas das habilidades dos alunos como

pesos.

}> Estudo da variação do rendimento dos alunos de 1997 para 1998.

Dada a importância das avaliações realizadas, e do alto grau de profissionalismo

nas análises efetuadas, as notas de habilidade serão um dos pontos mais relevantes no

modelo de dados para aplicação de Data Mining. As notas de habilidade de língua

portuguesa presentes na base de dados representam (FDE (2), 1997) :

}> 25: nesse nível os alunos são capazes de escrever o próprio nome, bem como

palavras, respeitando a ortografia.
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» 40: nesse nível os alunos demonstram escrever corretamente palavras que requerem

um maior domínio das regras ortográficas, como o emprego do "ç", uso do "Ih" e do

"n" precedido de vogal.

» 55 : os alunos reconhecem rimas enquanto ocorrência de sons iguais e/ou

semelhantes ao final das palavras; identificam informações contidas em textos

narrativo-descritivos e nos de natureza institucional; localizam o emissor da

mensagem; reconhecem as marcas lingüísticas presentes nas falas dos personagens,

identificando a função das mesmas; apreendem aspectos mais abstratos do texto,

como sentimentos, causas e conseqüências, idéia central e informações implícitas; e

identificam sinônimos de palavras em função de seu contexto.

» 70: os alunos são capazes de inferir o significado de expressões onomatopaicas, em

histórias em quadrinhos; identificar a estrutura do texto epistolar; identificar o

emissor da mensagem, em textos de natureza literária mais complexos, longos e de

vocabulário mais amplo; reconhecer marcadores temporais; recuperar a seqüência

lógica entre os fatos apresentados; relacionar causas e conseqüências, mesmo quando

estas não se encontram presentes na idéia central do texto; perceber marcas

lingüísticas presentes no texto, identificando sua função em situações nas quais o

vocabulário é mais elaborado; identificar as informações contidas no texto,

estabelecendo relações sinonímicas; compreender informações implícitas, agora em

poesias, recorrendo ao texto original para buscar a resposta correta; utilizar regras

básicas de concordância verbal; e compreender as razões pelas quais se emprega a

pontuação como recurso expressivo.

» 85: os alunos demonstram capacidade de reconhecer recursos gráficos-visuais que

expressam falas, pensamentos e ruídos, em histórias em quadrinhos; apreender o

sentido mais amplo da mensagem de uma propaganda, recorrendo ao apoio de

ilustrações e/ou imagens; identificar, em texto de caráter literário, situações em que o
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narrador é um observador que não participa da história; identificar a idéia central de

um texto epistolar, no qual vários assuntos são simultaneamente tratados; inferir o

sentido de uma palavra a partir de seu contexto; interpretar informações contidas em

texto de caráter informativo, cujo tema é distante do universo em que vivem; e

utilizar informações de um verbete simples de dicionário para chegar ao significado

de uma palavra.

Já para a disciplina de Matemática, as notas de habilidade representam:

» 25: os alunos efetuam operações de multiplicação.

» 40: os alunos revelam familiaridade com atividades que implicam leitura de dados

organizados em tabelas, utilizando essa habilidade na solução de problemas do

cotidiano; e são capazes de solucionar problemas simples, que envolvem as

operações de adição e subtração.

» 55 : os alunos lêem e interpretam um esquema, associando-o com a situação

proposta, bem como identificam as informações necessárias para, por exemplo,

comparar distâncias percorridas em um trajeto representado por desenho figurativo;

solucionam problemas concretos simples, que envolvem valor monetário, aplicando

a operação de adição com reserva na ordem das dezenas; comparam números

racionais expressos sob notação decimal; e resolvem problemas que implicam tanto

leitura de dados organizados em tabelas, como cálculos que requerem a operação de

adição.

» 70: nesse nível os alunos utilizam as regras do sistema de numeração decimal para

leitura, escrita e comparação de números naturais de qualquer ordem de grandeza;

efetuam a divisão exata de um número de 3 algarismos por um de 1 algarismo,

demonstrando domínio sobre a multiplicação e a subtração; dominam o conceito de
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resto; compreendem os conceitos de metade e triplo de um número, solucionando

situação-problema que envolve os diferentes significados da multiplicação e/ou

divisão com números naturais; e resolvem, via multiplicação, problemas que

envolvem o sistema monetário.

» 85: compreendem e utilizam as regras do sistema de numeração decimal para leitura

e comparação de números racionais escritos na forma decimal, revelando domínio do

valor posicional dos algarismos; calculam frações de quantidade, localizam, na reta

numérica, números racionais na forma decimal; resolvem problemas simples do

cotidiano, que envolvem mais de uma operação; identificam, em um grupo de

diversos quadriláteros, os que são losangos; resolvem problemas envolvendo figuras

não planas; interpretam registros de medidas apresentados por meio de símbolos

convencionais, estabelecendo relações entre as unidades usuais de medida de massa;

transformam unidades de medida de comprimento; solucionam situação-problema do

cotidiano utilizando conhecimentos a respeito do sistema monetário brasileiro;

estabelecem relações entre unidades usuais de medidas de capacidade; interpretam

dados ou informações em representações gráficas, para resolver situação problema; e

revelam familiaridade com a leitura de dados apresentados em forma de tabela,

resolvendo problemas mais complexos, que exigem mais de uma operação.

» 100 : os alunos reconhecem e aplicam as propriedades das operações como

facilitadoras na construção das técnicas operatórias, no exercício da estimativa e do

cálculo mental, sem no entanto nomeá-las; comparam e ordenam números racionais

expressos na representação fracionária de uso mais freqüente, como meios, terços,

quartos e décimos; compreendem a representação decimal dos números racionais,

comparando números representados com diferentes quantidades de casas decimais;

resolvem problema que envolve raciocínio combinatório, chegando a determinar sua

solução por representações diversas; resolvem problemas que envolvem medida de

comprimento; descrevem e interpretam a representação da movimentação de um
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objeto no plano cartesiano; calculam a área de regiões determinadas por

paralelogramos, triângulos ou trapézios por redução ao retângulo equivalente,

utilizando a composição e a decomposição; e interpretam tabelas de modo a

identificar regularidades para resolver uma situação-problema.

Os resultados do SARESP obtidos a partir das avaliações de 1996 e 1997 são

ilustrados nas figuras 8 a 11 (SEESP, 1999):

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Nível de Habilidade

1-3asérie-4a sérieI
Figura 8 - Porcentagem de alunos segundo a série e nível de habilidade em Língua Portuguesa
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1-3a série-4a sérieI
Figura 9 - Porcentagem de alunos segundo a série e nível de habilidade em Matemática

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Nível de Habilidade

1-7a série-8a sérieI
Figura 10 - Porcentagem de alunos segundo a série e nível de habilidade em Língua Portuguesa
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

Nível de Habilidade

1-7a série-8a sérieI
Figura 11 - Porcentagem de alunos segundo a série e nível de habilidade em Matemática

Além dos índices de avaliação do SARESP, a SEESP mantém um registro anual

das taxas de evasão, aprovação e retenção dos alunos da rede estadual. Os gráficos de

evolução dos ensinos médio e fundamental são ilustrados a seguir :

90,0
80,0
70,0
60,0

%50,0
40,0

Ensino Médio

L- ./--- ------......••••.

-.......,..- --
~~ - - ...•..•••...

30,0
20,0
10,0
0,0
1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

Ano -Promoção -Evasão-Retenção

Figura 12 - Gráfico de evolução dos índices de Promoção, Retenção e Evasão - Ensino Médio
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Figura 13 - Gráfico de evolução dos índices de Promoção, Retenção e Evasão - Ensino Fundamental
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5 - Aplicação de Data Mining na SEESP
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5.1 Introdução
Os dados de evolução dos índices de promoção, retenção e evasão ao longo dos

últimos anos, juntamente com os resultados do SARESP ilustrados no item 4.3, indicam

melhoras no desempenho da rede estadual de ensino ao longo dos últimos 3 anos,

refletidas sobre os seguintes aspectos:

• melhoria dos resultados do SARESP,

• diminuição dos índices de evasão,

• aumento dos índices de promoção

Através do uso da ferramenta Enterprise Miner, pretende-se ilustrar através de

um exemplo como poderia ser usada a técnica de Data Mining na SEESP. Fixou-se

como objetivo do exercício entender as relações entre as variáveis dos índices descritos

acima e as características próprias em conjunto com as ações efetuadas pela SEESP, ou

seja, busca-se identificar quais fatores mais afetaram os índices de desempenho. Com

isto espera-se descobrir novas informações para tomada de decisão através da aplicação

de Data Mining. Convém ressaltar ainda mais uma vez,· que estamos muito mais

interessados em mostrar a aplicação da ferramenta do que em interpretar os resultados

obtidos.

A aplicação começa pela modelagem e construção de um data warehouse com

dados dos anos de 1996, 1997 e 1998.Os dados utilizados neste modelo foram extraídos

de várias fontes, sendo a maioria dados operacionais e consolidados7 disponíveis na

SEESP em diversos departamentos e diretorias distintas. O período de tempo

considerado para o corte na obtenção dos dados foi abril/maio de cada ano, época em

que foram realizados os testes de avaliação do SARESP.

Para este modelo em particular, a menor unidade de estudo considerada foi a

ESCOLA. Assim, identificaram-se aquelas que participaram do SARESP (sub-

7 Vide conceitos na página 13.
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população considerada para este estudo), e o data warehouse foi construído com dados

relativos às demais variáveis relacionadas a esta sub-população. Cabe ressaltar que uma

aplicação real, implementada como rotina da SEESP, pode ser realizada considerando-se

dados mais abrangentes, como por exemplo a população dos alunos da rede que fizeram

a avaliação e cujos resultados encontram-se disponíveis nas bases de dados da SEESP.

Em seguida os dados serão exportados para um ambiente de data mine, próprio

para a aplicação da ferramenta, já utilizando os recursos disponíveis no Enterprise

Miner. Passa-se então a definir a variável dependente (denominada target) e as

independentes a serem consideradas nas análises de Data Mining, já manipulando os

dados de forma a deixá-los aptos a serem estudados pelas técnicas inerentes ao sistema.

o próximo passo consiste na exploração dos dados, utilizando-se os recursos

estatísticos disponíveis no sistema SAS. Finalmente, define-se a técnica de análise e

aplica-se nos dados contidos no data mine, e os resultados são ilustrados. As etapas de

tomada de decisão e novas aplicações do modelo não serão executadas neste trabalho

por não serem pertinentes aos objetivos aqui propostos.
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5.2 Montagem do Data Warehouse
o Data Warehouse modelado e elaborado para a aplicação da ferramenta de Data

Mining contém os seguintes eixos de informações, contidas em diversos arquivos

associados conforme ilustra a figura 14 :

• Escola : informações sobre as escolas, como número de alunos, tipo da

administração, zona de localização, se é ou não reorganizada, etc.

• Desempenho: índices de evasão, promoção e retenção das escolas, para os anos de

96,97 e 98. Estes índices referem-se aos ciclos de 1a a 4a e de Sa a 8a séries.

• SARESP: médias das notas de habilidades dos alunos das escolas, para os anos de

96, 97 e 98, nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, divididas ainda

pelos períodos diurno e noturno.

• Merenda Escolar: tipo de merenda escolar (centralizada ou descentralizada), e se

há enriquecimento ou não.

• Laboratório de Informática : identificação se a escola pOSsUI laboratório de

informática, e a data de sua implementação.

• Kits pedagógicos : identificação do tipo de kit e a data de recebimento pela escola.

• Verbas recebidas pela escola e sua utilização: identificação dos tipos de verba que

as escolas receberam e sua utilização.

• Professores: descrição do perfil, formação, cursos realizados, quantidade de aulas

ministradas, disciplina de concentração dos professores das escolas avaliadas pelo

SARESP.

\
\
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• Municípios: informações sobre dados econômico-sociais dos anos em análise,

como renda per capita, nível de investimento em educação, taxa de mortalidade

infantil, entre outros.

o dicionário dos dados para cada um dos arquivos do Data Warehouse encontra-

se detalhado no Apêndice 1.

o data warehouse foi construído respeitando-se padrões de modelagem, com os

devidos relacionamentos entre os arquivos e levando-se em consideração a dimensão de

tempo. Algumas variáveis contidas no data warehouse não serão levadas em

consideração na aplicação de Data Mining neste estudo em particular (nome da escola

ou do município, por exemplo), porém encontram-se presentes para futuros estudos que

a base possa vir a ser utilizada. O objetivo é demostrar que os dados efetivamente podem

ser coletados e agregados em um data warehouse, com a tecnologia hoje existente na

SEESP.
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5.3 Montagem do Data Mine
Após a modelagem do data warehouse o próximo passo foi a utilização da

ferramenta Enterprise Miner sobre esta sub-população dos dados da rede estadual de

ensino. Esta ferramenta, por sua metodologia própria, trabalha com o conceito de

aplicação de Data Mining ao lad08 do data warehouse, em um ambiente de Data Mine.

o que se buscou na aplicação foi a descoberta" de novas informações, realizada

através da forma direta a partir da seleção de variáveis do data warehouse.

A aplicação da ferramenta Enterprise Miner seguiu os seguintes passos:

1. Análise do data warehouse

Foram consideradas as variáveis que efetivamente eram de interesse na aplicação do

Data Mining. Muitos dados armazenados no data warehouse possuíam função de

identificação e de conexão lógica entre tabelas, ou por vezes não faziam sentido serem

utilizadas em uma determinada análise (novamente como exemplo, o nome da escola).

Estas variáveis não foram replicadas no ambiente de data mine.

2. Preparação do ambiente de data mine

O Enterprise Miner aplica o Data Mining em um ambiente de data mine ao lado do

data warehouse. Este ambiente pode ser construído diretamente a partir do ambiente

SAS, já dentro do aplicativo, onde os dados do data warehouse são replicados. Este

ambiente consiste basicamente de um arquivo onde as linhas identificam os dados (neste

caso aqueles das escolas que participaram do SARESP) e as colunas identificam as

variáveis. Como o ambiente de data mine não leva em consideração a evolução histórica

das informações, foram elaborados arquivos distintos para cada ano.

8 Vide conceito à página 35.
9 Vide conceito à página 38.
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Dada a falta de familiaridade com o ambiente SAS e sua linguagem própria de

programação, optou-se no caso deste trabalho pela montagem do ambiente de data mine

utilizando-se a própria ferramenta utilizada para a montagem do data warehouse

(Access®, da Microsoft®). Em um primeiro momento foram gerados, a partir do data

warehouse descrito anteriormente, os arquivos preliminares descritos na Tabela 1

Saresp98- 1a Série do Ensino Médio, diurno 04/06/99 14:51 :57Im!. 1098

Im! lN98

Im! 3096

lili} 4097

![ID. 5098

Im! 5N98

Im! 7096

![ID 7N96

tmI. 8097

Im! 8N97

![ID Desemp96F 14 Desempenho na 1a a 4a série 96

![ID Desemp96F58 Desempenho na 5a a 8a série 96.

Im] Desemp97F 14 Desempenho na 1a a 4a série 97

Im! Desemp97F58 Desempenho na 5a a 8a série 97

![ID Indices96 Quantidade de alunos, merenda, kit e APM 96 04/06/99 15: 18: 11

[] Indices97 Quantidade de alunos, merenda, kit, micro e APM 97 04/06/99 15:37:58

Im! Indices98

lilil Prof96

lilil Prof97

Im! Prof98

Saresp98- la Série do Ensino Médio, noturno

Saresp96- 3a Série do Ensino Fundamental, diurno

04/06/9914:52:21

04/06/9914:53:24

Saresp97- 4a Série do Ensino Fundamental, diurno 04/06/9914:55:08

Saresp98- 5a Série do Ensino Fundamental, diurno 04/06/9914:56:48

04/06/9914:57:28Saresp98- 5a Série do Ensino Fundamental, noturno

Saresp96- 7a Série do Ensino Fundamental, diurno 04/06/99 14:53:54

Saresp96- 7a Série do Ensino Fundamental, noturno 04/06/9914:54:32

04/06/99 14:55:45Saresp97 - 8a Série do Ensino Fundamental, diurno

Saresp97 - 8a Série do Ensino Fundamental, noturno 04/06/99 14:56: 17

04/06/99 15:52: 18

04/06/99 15:52:42

04/06/99 15:52:58

04/06/99 15:53:25

Quantidade de alunos, merenda, kit, micro e APM 98 04/06/99 15:51 :06

Professores 96 04/06/99 16:21 :56

Professores 97 04/06/99 16:22:23

Professores 98 07/06/99 10:08:30

Tabela 1 - Arquivos preliminares do ambiente de Data Mine

02/06/99 17:50:45

02/06/99 17:49:36

02/06/99 17:45:46

02/06/99 17:48:43

02/06/99 17:52:28

02/06/99 17:51 :36

02/06/99 17:44:45

02/06/99 17:43:21

02/06/99 17:47:44

02/06/99 17:46: 44

02/06/99 17:40: 06

02/06/99 17:40:45

02/06/99 17:41 :24

02/06/99 17:42:02

02/06/99 17:30:28

02/06/99 17:35:24

02/06/99 17: 37: 40

04/06/99 15:54:23

04/06/99 15:57:23

04/06/99 15:58:32

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Note que os resultados do SARESP foram agrupados em bancos distintos para cada

série e turno avaliados, para os anos de 96, 97 e 98, resultando em 10 arquivos com

médias dos níveis de habilidade de Língua Portuguesa e Matemática, para cada escola

avaliada. Os arquivos Desemp96F14, Desemp96F58, Desemp97F14 e DesempF58

possuem, respectivamente, os dados finais dos índices de evasão, promoção e retenção

das escolas estaduais dos anos de 1996 (la a 4a séries e Sa a 8a séries) e 1997 (idem).
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Os arquivos Indices96, Indices97 e Indices98 possuem várias variáveis utilizadas na

aplicação de Data Mining (como tipo de merenda, se a escola é reorganizada ou não,

entre outros), conforme ilustrado na Tabela 2 (índices de 1996):

............. .. PElr. c.ClPitCl. .
..... .. :N.lIrTlElF.() ).~.Clqr.Cl.Re.r ..C.<lPi~Cl. . ~..gCl.S~()). .

Tabela 2 - Indices de 1996

Finalmente, os arquivos Proj96, Proj97 e Proj98 contém informações sobre os

professores que ministravam aulas nas escolas em 1996, 1997e 1998, respectivamente.

Os arquivos, neste estágio, encontravam-se isolados para facilitar o trabalho de

geração dos dados. O próximo passo foi a agregação de todas as variáveis em um único

arquivo, onde as linhas representam as escolas e as colunas as variáveis contidas nos

campos descritos nas figuras anteriores.

A geração deste arquivo único foi realizada através de uma consulta do próprio

banco de dados. Os diversos arquivos separados possuíam um campo em comum,

denominado de "Código da Escola" (lD_ESC), utilizado para relacioná-las conforme

ilustrado na figura 15 :
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~ Microsoft Access - [96_3a_diurno : Consulta shleçãoJ . . :;". ... ....:.. ..:....:::..::..: .. :.::...;:.::::.::::'-:.

lO_ESC
QT_PROF
QT _ANO _MDIO
QT _PROF _PTG
QT _ANO _MDIO _PTG
QT _PROF _MTM
QT _ANO _MDIO _MTM

A seguir foram gerados 10 arquivos contendo todos os dados em um único banco, já

apropriado para a importação da ferramenta Enterprise Miner. Estes arquivos estão

ilustrados na Tabela 3 :

@ 96_3a_dlurno Dados completos - 96 - 3a série diurno 07/06/99 11: 19:57 07/06/99 10:40:44 Consulta: Consulta seleção

óEP 96_7a_dlurno Dados completos - 96 - 7a série diurno 07/06/99 11:20: 27 07/06/99 10:49:35 Consulta: Consulta seleção

@ 96]a_noturno Dados completos - 96 - 7a série noturno 07/06/99 11:22: 17 07/06/99 11:21 :57 Consulta: Consulta seleção
[jI 97_ 4a_diurno Dados completos - 97 - 4a série diurno 07/06/99 11:24:21 07/06/99 11:23:55 Consulta: Consulta seleção

óEP 97_8a_diurno Dados completos - 97 - 8a série diurno 07/06/99 11:27: 18 07/06/99 11:26: 10 Consulta: Consulta seleção

@ 97_~a_noturno Dados completos - 97 - 8a série noturno 07/06/99 11:32:51 07/06/99 11:31 :53 Consulta: Consulta seleção
[jI 98_1 a_diurno Dados completos - 98 - 1a série diurno 07/06/99 11:37: 54 07/06/99 11:37:34 Consulta: Consulta seleção

óEP 98_1 a_noturno Dados completos - 98 - 1a série noturno 07/06/99 11:45:30 07/06/99 11:45: 12 Consulta: Consulta seleção

~ 98_5a_diurno Dados completos - 98 - 5a série diurno 07/06/99 11:34: 55 07/06/99 11:33:54 Consulta: Consulta seleção
[jI 98 _5a_noturno Dados completos - 98 - 5a série noturno 07/06/99 11:36: 30 07/06/99 11:36:02 Consulta: Consulta seleção

Tabela 3 - Relação dos arquivos finais para aplicação de Data Mining

Para o ano de 1996 foram gerados 3 arquivos:

3a série diurno (96_3a_diurno) : contém 3.608 registros.

7a série diurno (96_7a_diurno) : contém 1.807 registros.
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7a série noturno (96_7a_noturno) : contém 1.054 registros.

Para 1997 mais 3 arquivos:

4a série diurno (97_4a_diurno) : contém 1.901 registros.

8a série diurno (97_8a_diurno) : contém 1.699 registros.

8a série noturno (97_8a_noturno) : contém 1.150 registros.

Finalmente, parao ano de 1998 são 4 arquivos:

5a série diurno (98_5a_diurno) : contém 3.423 registros.

5a série noturno (98_5a_noturno) : contém 770 registros.

1a série diurno (98_la_diurno) : contém 1.514 registros.

1a série noturno (98_1a_noturno) : 2.086 registros.

o número de registros em cada arquivo não significa necessariamente o número total

de escolas avaliadas pelo SARESP, mas sim a sub-população destas escolas que

apresentam informações de todos os campos considerados para a análise (intersecção

dos arquivos apresentados na Tabela 1). Em uma situação ideal, esta intersecção

apresentaria informações de todo o universo das escolas que apresentam notas de

habilidade. Devido à falta de um sistema integrado na presente situação da SEESP,

muitos registros foram eliminados em decorrência da falta de informação disponível.
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5.4 Aplicação da ferramenta
Superadas as duas primeiras etapas, de preparação dos dados através da

montagem do data warehouse e do ambiente de data mine, sucederam-se os seguintes

passos:

3. Importação dos dados

Gerados os arquivos para o ambiente de data mine, eles devem ser importadas para o

Enterprise Miner. Os bancos de dados ilustrados na tabela 3 foram exportados para o

ambiente SAS, prontos para a leitura por parte da ferramenta de Data Mining que

trabalha com dados deste sistema específico.

Realizada esta etapa, o próximo passo foi o início do uso da ferramenta Enterprise

Miner.

4. Aplicação do Enterprise Miner

O objetivo principal da aplicação da ferramenta de Data Mining é a verificação da

influência das variáveis preditoras (ou independentes, input) sobre as variáveis respostas

(dependentes, target), através de técnicas estatísticas.

Para efeito de ilustração da viabilidade do uso de Data Mining na SEESP, será

analisado o arquivo contendo as médias das notas de habilidade do SARESP da 3a série

(arquivo 96_3a_diurno), tomando-se como variável dependente a nota de Matemática.

Outras análises efetuadas encontram-se no Apêndice 2, a título de ilustração dos

recursos e tipos de estudos que o Enterprise Miner permite realizar.

Através do uso das ferramentas internas do aplicativo (vide item 3.6), criou-se um

diagrama de fluxo de processo para a aplicação desejada, como ilustra a figura 16 :
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Figura 16 - Diagrama de fluxo de processo - Análise da 33 série - Matemática

o primeiro passo foi a criação do arquivo de amostragem (denominado de "38 Série

diurno") e sua vinculação aos dados contidos no arquivo de data mine gerado no

ambiente SAS.

Antes da escolha das técnicas de análise dos dados, deve-se definir o papel das

variáveis do arquivo na análise a ser efetuada. Os principais são "input" (variáveis

independentes), ''target'' (variáveis dependentes) ou "rejected" (variáveis não utilizadas

na análise). A tabela 4 ilustra o arquivo utilizado com seus respectivos papéis definidos.

Note que as variáveis contendo as notas do SARESP e os índices de promoção,

retenção e evasão foram consideradas como target. Em especial, a análise ilustrada

levará em conta a nota de Matemática (variável SR3DM destacada na tabela 4). A

variável ADM não foi utilizada pois este arquivo contém somente resultados de escolas

estaduais, o que resulta em um tipo ''unário'' que não afeta o conjunto em termos de

influência por apresentar o mesmo valor. Finalmente, as variáveis relativas às verbas
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consumidas e enviadas (CNS e EVDO, respectivamente) também não foram utilizadas

uma vez que os valores per capita já estão presentes na análise (variáveis CNSPC e

EVDOPC), e são de maior relevância uma vez que leva em consideração o número total

de alunos da escola.
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PROF

Tabela 4 - Definição das variáveis (coluna "Model Role") _

Neste estágio a ferramenta Enterprise Miner já possibilita uma análise do perfil

de distribuição dos dados, em forma de histogramas. Adicionalmente, para cada variável

tem-se disponíveis dados estatísticos como média, desvio padrão, valores mínimo e

máximo, porcentagem de valores inválidos, entre outros (vide tabela 5).
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INotes

PfII'IC 51.12 100 85.229 6.7596 02 -0.544 0.3461
RETC O 33.17 8.3488 4.6053 02 0.8106 1.1339
EVA2 O 29.49 6.4221 4.2684 02 0.9734 1.0125
CH8 2110 55490 17552 7741.1 02 0.9436 0.8422
EWO O 53726 18803 9926.7 02 0.557 -0.185
F14 59 2320 595.79 320.09 ~ 0.9889 1.5986
TOCAL O 3639 951.81 558.31 02 1.1713 1.3154
CNSPC 1.6369 115.72 21.625 10.224 0% 2.4537 10.638
EVDOPC O 119.94 22.929 12.668 ~ 1.7728 6.8829
800PC -41.67 21.022 1.3043 6.0317 ~ -1.731 4.9215
PROF 1 128 36.028 19.009 ~ 0.9673 0.8716
IDADE 23 54.333 39.376 4.2418 ~ 0.1298 -0.19
IDADE_P 23 61 36.523 5.3586 37X 0.4194 0.6908
PROF_P I 19 4.841 3.0295 36% 1.1249 1.2659
PROF_" 1 17 4.2893 2.7502 37X 1.1622 1.4083
IDADE_" 21 66 36.099 5.6905 371 0.5339 0.8263----- ___ c

Tabela 5 - Dados estatísticos das variáveis

Definidos todos os parâmetros do arquivo de trabalho (primeiro passo da

metodologia - ~emma - amostragem), passa-se para a função de exploração (sEmma).

Antes da exploração, porém, detectaram-se a partir da análise dos dados da Tabela 5

que algumas notas de Matemática do SARESP possuíam valores inválidos no banco de

dados (por exemplo, valor mínimo de -21,46, quando este número deve

obrigatoriamente ser positivo). Assim, devido à inconsistências detectadas no arquivo, o

passo anterior foi definir um filtro dos dados (vide figura 16 - Filtro SARESP Mat),

onde restringiram-se os valores das notas de Matemática a resultados válidos (números

positivos e diferentes de zero). Esta etapa, de acordo com a metodologia do fabricante, é

a modificação (semMa), que pode ser aplicada em qualquer fase da análise.

A exploração foi então realizada através da aplicação da ferramenta Insight

(ilustrada no diagrama da figura 16 como "Estudos"). Este recurso possibilita uma

análise dos dados filtrados do arquivo de trabalho. A título de ilustração, foram gerados

gráficos de dispersão levando-se em conta as variáveis das notas de Matemática do
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SARESP e os índices de desempenho das escolas, assim como uma análise através de

uma matriz de correlação, para demonstrar os recursos disponíveis na ferramenta. Os

resultados encontram-se ilustrados na figura 17 e na tabela 6.
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Figura 17 - Gráficos de dispersão - 38 série, Matemática - SARESP x Índices das escolas
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SR3DfII: 1.0000 j 0.1847 j -0.1613 i -0.1184
PRfIIC l 0.1847 i 1.0000 i -0.7825: -0.7393
RETC : -o. 1613 j -0.7825 j 1.0000 i O. 1592

..~~~~ ..L :.~ ..:..~..~.~:!..L...:.~..:.!..~.~.ªL. ~.=..~..~.~.?L. ~..=..~.~.~.~ ..
Tabela 6 - Matriz de Correlação

Estes resultados indicam um baixo grau de correlação entre estas variáveis, tanto

visualmente a partir dos gráficos quanto numericamente a partir dos graus de correlação

(0,18, -0,16 e -0,11), para a amostra em questão. Assim, uma escola que apresenta
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resultados melhores em termos de índices não necessariamente apresenta boas notas de
Matemática no SARESP.

Finalmente, após a exploração dos dados partiu-se para a etapa de modelagem

(seMma). No estudo em questão optou-se pela utilização da técnica de árvore de

decisão, dada a facilidade de sua compreensão. Antes da aplicação da árvore, a empresa

SAS recomendou que os dados fossem particionados utilizando o seguinte princípio :

80% utilizados como treinamento e geração da árvore e 20% como validação da mesma.

Esta aplicação possibilita que as respostas sejam mais confiáveis, e a ferramenta já

ilustra como resultado os ramos da árvore mais significativos de acordo com seus

próprios testes de validação e critérios de parada.

A árvore de decisão requer que somente uma variável seja considerada target

(dependente), e as demais podem ou não ser utilizadas na análise. Nesta aplicação,

considerou-se a nota de Matemática do SARESP (variável SR3DM). A figura 16 ilustra

o diagrama de fluxo de processo, e a tabela 7 mostra a definição do uso ou não das

variáveis na análise em questão (coluna "Status").
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Tabela 7 - Definição das variáveis para análise da árvore de decisão - 38 série - Matemática
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Note que para a análise das notas de Matemática, a quantidade e idade média dos

professores de Língua Portuguesa, por exemplo, não foram levadas em conta, bem como

as variáveis relativas aos índices de desempenho e a nota de Língua Portuguesa do

SARESP.

5. Aplicação do modelo e resultados obtidos:

Gerados os arquivos e configurados os modelos de análise (árvore de decisão,

nesta aplicação), o programa aplica o modelo e gera os resultados. Neste estudo em

particular, a aplicação foi limitada à análise dos resultados da avaliação de Matemática

da 3a série diurno, do ano de 1.996.

Apesar da análise ter sido efetuada para um caso em particular, os dados gerados

pelo data warehouse possibilitam que várias outras análises possam ser realizadas pela

SEESP. O apêndice 2 ilustra alguns resultados obtidos da aplicação de árvores de

decisão para outras variáveis dependentes e independentes.

A árvore de decisão foi gerada para todas as variáveis independentes e que foram

habilitadas para a análise, tomando-se a nota de Matemática como variável dependente

conforme ilustrado na tabela 7. Considerou-se 80% dos dados do arquivo para

elaboração da árvore (o que o sistema denomina como "treino") e 20% para validação

do modelo. A árvore de decisão que resultou deste estudo está ilustrada na figura 18 :
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I~verage ~ "'I:: 50.93532

Figura 18 - Árvore de decisão - 38 série - SARESP - Matemática

Onde:

IDADE _M : média das idades dos professores de Matemática da escola.

F 14 : número total de alunos de r a 4a série.

IDADE: média das idades de todos os professores da escola

A árvore deve ser interpretada da seguinte forma :

• os retângulos maiores apresentam :

o número de observações (N) da amostra utilizada para elaborar a árvore na parte

central superior, e o número de observações utilizada para validar na parte direita

superior (no caso do topo da árvore, 2.862 e 716, respectivamente).

a média da variável utilizada como target, da amostra de elaboração (parte

central) e da amostra de validação (parte direita). No caso do topo da árvore,

50.61682 e 50.93532, respectivamente, como médias da escola obtidas no

SARESP para a avaliação de Matemática.

• os retângulos menores imediatamente abaixo apresentam a variável do ramo de

divisão da árvore, bem como o valor utilizado como corte.
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• a árvore segue subdividindo seus ramos, enquanto as variáveis forem significativas

de acordo com a rotina de parada estabelecida pelo programa.

Assim, para a árvore da figura 18, teríamos a seguinte interpretação :

• do número total de 2.862 registros utilizados para elaboração da árvore, a variável

que mais influiu no que se refere ao comportamento da média da nota de Matemática

do SARESP foi a idade média dos professores de Matemática. Esta variável é a que

mais "separa" as médias do SARESP.

• 44% da amostra (1.262 registros) apresenta professores de Matemática com idade

inferior a 38,85 anos, e a média do nível de habilidade de Matemática neste grupo foi

48,44543. 56% da amostra (1.600 registros) apresenta professores de Matemática

com idade igualou superior a 38,85 anos, e a média do SARESP para este grupo foi

de 52,3295. Esta é a melhor combinação das variáveis preditoras que mais distingue

a habilidade média dos alunos.

• para o 10 grupo, com idade inferior a 38,85 anos, a variável que mais influiu na

separação das médias foi o número total de alunos de la a 4a série, com subdivisão

entre escolas com menos de 532,5 alunos e com mais de 532,5 alunos (ou igual a).

Para o 20 grupo, coincidentemente foi a mesma variável, só que com subdivisão

entre escolas com menos de 983,5 alunos e com mais de 983,5 alunos (ou igual a).

• finalmente, para o grupo de escolas com menos de 983,5 alunos, a idade média total

de todos os professores influiu, subdividindo aqueles com menos e com mais de

37,89 anos.

90



• os ramos que não apresentaram mais ramificações são aqueles em que o modelo não

detectou influência significativa dada a validação e o nível de significância utilizados

como parâmetros na geração da árvore.

• As demais variáveis constantes no arquivo de dados e que não apareceram na árvore

não são relevantes ou são concorrentes com as ilustradas, de acordo com o método

de parada do programa.

Algumas informações geradas por esta análise que podem ser aprofundadas e

levadas em consideração em um modelo de tomada de decisão:

• O grupo que apresentou uma maior média de nível de habilidade (54,06718),

constitui-se das escolas que possuem professores de Matemática com mais de 38,8

anos, em escolas com menos de 983,5 alunos, e ainda que a idade média de todos os

seus professores é maior do que 37,89 anos.

• O grupo que apresentou a menor média de nível de habilidade (46,02459), constitui-

se das escolas que possuem professores de Matemática mais novos (menos de 38,854

anos), e neste grupo com um número de alunos maior do que 532,5.

• A árvore apresentou indícios de que escolas com um menor número de alunos e com

professores mais velhos apresentam médias melhores de Matemática na avaliação do

SARESP.

A ferramenta também permite uma análise do comportamento dos -ramos da

árvore, conforme descrito no gráfico da figura 19. A linha azul representa o

comportamento dos dados de treinamento (80% da amostra), enquanto a linha vermelha

a validação do modelo (20% da amostra). O Entrerprise Miner realiza aleatoriamente a

escolha dos dados e testa a validade do modelo, a partir do grupo de validação. Um corte
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automático da árvore é realizado de acordo com o método de parada da árvore (na figura

19, ramo número 7).

~,t by 8ubtree

130

I +TRAIN • UALID I
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110

100

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Figura 19 - Gráfico dos ramos - 38 série - SARESP - Matemática

Os resultados obtidos nos estudos de Data Mining para a nota de Matemática do

SARESP da 3a série apresentam informações relevantes que devem ser estudadas com

maior profundidade pela SEESP, como por exemplo o grau de influência da idade dos

professores e quantidade de alunos nos resultados do SARESP. Como descrito desde o

início deste trabalho, o objetivo não é o de realizar-se uma análise dos resultados, mas

simplesmente demonstrar a viabilidade do uso desta tecnologia ressaltando as várias

formas possíveis de análises permitidas.
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6 - Considerações finais

t .
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Podemos dividir as conclusões em duas partes:

• uma para a experiência de aplicação da ferramenta de Data Mining na SEESP,

• e outra em relação aos objetivos da dissertação e próximos passos.

Em relação à primeira parte, a aplicação de Data Mining sobre bases de dados da

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo especialmente elaboradas para este

estudo apresentou resultados que devem ser analisados com mais profundidade. Esta

análise pode ser realizada com a própria ferramenta utilizada neste caso (Enterprise

Miner) ou com outras disponíveis no mercado.

A experiência em aplicar os conceitos de data warehouse e Data Mining em uma

organização pública, que passa neste exato momento por uma transformação em termos

de informatização de seus processos, resultou em vários pontos relevantes que devem ser

ressaltados, inclusive como instrumento de referência para futuras aplicações rotineiras:

• A consistência dos dados utilizados para a aplicação do Data Mining foi um fator

crítico no processo de análise. O modelo gerado para este trabalho resultou em um

número reduzido de registros em cada arquivo devido a problemas de cruzamento de

informações. O conceito de Data Mining é de aplicar técnicas de análise em grandes

volumes de dados, o que efetivamente não ocorreu neste exercício dadas as

deficiências durante o processo de coleta de dados. Uma aplicação prática deve levar

em consideração a disponibilização de um número maior de informações através de

data warehouses consistentes, e criados exclusivamente com o intuito de servirem

como instrumentos de tomada de decisão. A SEESP, por contar com uma estrutura

organizacional de grandes dimensões e com um fator relevante de dispersão

geográfica, pois possui mais de 6.100 pontos administrativos em todo o estado, tem a

possibilidade de implementar sistemas centralizados com dados consolidados em

data warehouses para dar suporte aos seus sistemas de informação. A implementação '

I
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deste sistema é um grande desafio a ser vencido antes de uma aplicação rotineira de

Data Mining.

• Um outro ponto importante é o perfil dos profissionais envolvidos em processo de

implementação de Data Mining. Deve-se aliar as habilidades de profissionais com

conhecimento nas técnicas e modelos da ferramenta juntamente com usuários que

conheçam muito bem o negócio da organização, para que os resultados possam ser

validados e utilizados efetivamente em um sistema de informações voltado ao

suporte à tomada de decisão. No caso da SEESP, não há atualmente um profissional

que agregue ambos os perfis, devendo-se partir para um modelo que integre equipes

de informática com profissionais próprios que conheçam os processos da

organização.

• Os resultados gerados pela ferramenta indicam pontos para futuras investigações, no

caso do modelo utilizado neste estudo (análise de descoberta, e não preditiva). Um

refinamento dos dados seria viável no caso da idade média dos professores, levando-

se em conta por exemplo o tempo de experiência para checar a correlação existente.

Como descrito no capítulo 3, a técnica de Data Mining consiste em avaliar várias

vezes os dados disponíveis, buscando-se investigações sob vários aspectos. Como

este trabalho objetivou simplesmente ilustrar a aplicação através de um exemplo, os

resultados não podem ser considerados para tomada de decisão como foram

explicitados. Análises e estudos mais profundos são necessários para efetivamente

"garimparem-se" os dados como a ferramenta propõe.

• A proposta inicial de que uma ferramenta de Data Mining possa ser utilizada por

qualquer usuário de uma organização que tenha conhecimento do negócio deve ser

avaliada com cuidado. O usuário necessita conhecimentos da técnica de Data Mining

a ser utilizada e de informática, caso queira avaliar por inteiro uma base de dados.
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Houve uma grande dificuldade durante a aplicação do software no momento da

parametrização dos dados para execução das árvores de decisão.

• Uma grande vantagem da ferramenta utilizada neste estudo é a disponibilização não

somente de técnicas de Data Mining mas também de ferramentas estatísticas de

análise em um único ambiente. Diversas análise podem ser efetuadas, até mesmo

com graus de complexidade distintos dependendo da aplicação.

• Não podemos desprezar o fato de que, apesar das bases de dados terem sido

montadas especialmente para este estudo, uma aplicação rotineira contará com muito

mais informações o que efetivamente enriquece as análises possíveis. Muitos fatores

não foram levados em conta neste estudo dadas as limitações de tempo e até mesmo

cruzamento de informações.

Do ponto de vista dos objetivos da dissertação, fica claro que existe um espaço

muito extenso a ser explorado em termos de Data Mining na Secretaria de Educação, e

que efetivamente várias informações podem ser geradas para dar suporte à tomada de

decisão. Certamente deve-se aprofundar o nível de entendimento de uma ferramenta de

Data Mining a ser utilizada, porém pelo exercício realizado e principalmente pelos

resultados obtidos percebe-se um poder muito grande de geração de informação. O

objetivo final foi atingido a partir do momento em que demonstrou-se a viabilidade do

uso da ferramenta.

Os recursos atualmente disponíveis no mercado, incluindo as tecnologias de

hardware, software e de telecomunicações, viabilizam o investimento neste tipo de

aplicação, levando-se em consideração os ganhos e a geração de valor obtidos pelos

resultados.
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A parceria entre a SEESP e a SAS prevê que a ferramenta Enterprise Miner será

disponibilizada por um período de tempo suficiente para futuras investigações, e um

grupo de profissionais de informática juntamente com técnicos envolvidos no sistema de

avaliação do SARESP podem continuar as investigações e utilização da técnica para

novas aplicações. A diretoria de Recursos Humanos, responsável pelo gerenciamento de

aproximadamente 290.000 funcionários, já demonstrou interesse em analisar o perfil dos

professores com esta ferramenta, o que abre um espaço considerável para novas

aplicações.
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Apêndice 1 - Dicionário de Dados

a. Escola:
>- ID_ESC: código de identificação da escola.

>- NM ESC: nome da escola.

>- ID_DE: código de identificação da Delegacia de Ensino a que a escola está subordinada.

>- ID_MUN : código de identificação do município em que a escola se situa.

>- ID_DIST: identificação do distrito (bairro).

>- CD_ADM: código do tipo de subordinação administrativa.

>- CD_ZONA: código da zona de localização (rural ou urbana).

b. Delegacia: identifica a delegacia de ensino a que a escola pertence.

>- ID_DE: código de identificação da Delegacia de Ensino.

>- NM_DE: nome da Delegacia de Ensino.

>- ID_COORD : código de identificação da Coordenadoria a que a Delegacia de Ensino está

subordinada (CEI ou COGSP).

c. Coordenadoria: identifica a coordenadoria de ensino a que a delegacia pertence.

>- ID_COORD : código de identificação da Coordenadoria.

>- NM _COORD : nome da Coordenadoria (CEI ou COGSP).

d. Distrito: bairro ou distrito em que a escola está localizada.

>- ID_MUN : código de identificação do município.

>- ID_DIST : código de identificação do distrito (bairro).

>- NM _DIST : nome do distrito (bairro).

e. Aluno: quantidade de alunos das escolas em 1996, 1997 e 1998.

>- ID_ESC: código de identificação da escola.

>- CD_ENS : código de modalidade de ensino.

>- DT MATR: ano da matrícula.

>- QT_ALU : quantidade de alunos.
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f. Município: município em que a escola está localizada.

» ID_MUN : código de identificação do município.

» NM _MUN : nome do município.

» ID_MUN_IBGE: identificação do município segundo IBGE.

» DensDem91: densidade demográfica 1991.

» DensDem96: densidade demográfica 1996.

» DensDem97: densidade demográfica 1997.

» DespEduc92: despesas com educação e cultura em 1992.

» DespEduc95: despesas com educação e cultura em 1995.

» DespEduc96: despesas com educação e cultura em 1996.

» DespMunTot95: despesa municipal total em 1995.

» DespMunTot96: despesa municipal total em 1996.

» ImpMunArr95: impostos municipais arrecadados em 1995.

» ImpMunArr96: impostos municipais arrecadados em 1996.

» IndUrb91: índice de urbanização em 1991.

» IndUrb96: índice de urbanização em 1996.

» IndUrb97: índice de urbanização em 1997.

» PopTot91: população residente total em 1991.

» PopTot95: população residente total em 1995.

» PopTot96: população residente total em 1996.

» PopTot97: população residente total em 1997.

» PopTot98: população residente total em 1998.

» RecFedPC95: receita federal gerada per capita (1995).

» RecFedPC96: receita federal gerada per capita (1996).

» RecF edPC97 : receita federal gerada per capita (1997).

» RecMunProp95: receita municipal própria (1995).

» RecMunProp96: receita municipal própria (1996).

» RecMunTot95: receita municipal total (1995).

» RecMunTot96: receita municipal total (1996).

» RecMunTrib95: receita tributária municipal (1995).

» RecMunTrib96: receita tributária municipal (1996).

» TxCres80 _91 : taxa de crescimento médio da população total entre os censos de 80 e 91.

» TxCres91_96: taxa de crescimento médio da população total entre os censos de 91 e 96.

» TaxMortlnf91: taxa de mortalidade infantil (por 1000 nascidos vivos) em 1991.

» TaxMortlnf96: taxa de mortalidade infantil (por 1000 nascidos vivos) em 1996.

102



}> TaxMortlnf97: taxa de mortalidade infantil (por 1000 nascidos vivos) em 1997.

}> ValAdicPC95: valor adicionado per capita em 1995.

}> ValAdicPC96: valor adicionado per capita em 1996.

}> ValAdicPC97: valor adicionado per capita em 1997.

g. SARESP: notas médias do SARESP da escola nos anos de 1996, 1997 e 1998.

}> ID_ESC: código de identificação da escola.

}> CD_ENS : código de modalidade de ensino.

}> CD_DCPL : código da disciplina.

}> CD_TURN : código do turno.

}> DT_ANO: ano da avaliação.

}> VL_NOTA: valor do nível médio de habilitação.

h. Turno:

}> CD_TURN : código do turno.

}> NM_TURN: nome do turno (diurno ou noturno).

1. ModalidadeEnsino:

}> CD_ENS : código da modalidade de ensino.

}> CD_EDUC : tipo de educação.

}> NM _ENS : descrição do ensino.

J. Disciplina: disciplinas das provas do SARESP.

}> CD_DCPL : código da disciplina.

}> NM _DCPL : nome da disciplina.

k. Desempenho: índices de promoção, retenção e evasão das escolas nos anos de

1996, 1997 e 1998.

}> ID_ESC: código de identificação da escola.

}> CD_ENS : código da modalidade de ensino.

}> DT MA TR : ano da matrícula.

}> PRyRMC :porcentagem de promoção.

}> PR_RETC : porcentagem de retenção.
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» PR_EVAZ : porcentagem de evasão.

1. Professor: dados do perfil dos professores das escolas, incluindo cargo, idade,

tempo de serviço, formação, entre outros, dos anos de 1996, 1997 e 1998.

» RG: identificador do professor, através do RG.

» CD_CARG : código do cargo do professor.

» CD_CATG]CNL : código da categoria funcional do professor

» QT_ANO: idade.

» QT_QUIN : quinquênio.

» CD_SEXT : sexta parte

» ID_UA : identificação da Unidade Administrativa (escola)

» DT ]GMT : data do pagamento (AAlMM)

m. Cargo: arquivo de cargos dos professores.

» CD_CARG : código do cargo do quadro de magistério.

» NM_CARG: descrição do cargo.

» TX_OBS: observações.

n. CategoriaFuncional: categoria funcional dos professores.

» CD_CATG]CNL : código da categoria funcional.

» NM _CATG _FCNL : descrição da categoria funcional.

» TX_OBS : observações.

o. Aula:

» RG: identificador do professor, através do RG.

» CD_CARG : código do cargo.

» CD_DCPL: código da disciplina que o professor ministra.

» QT_AULA: quantidade de aulas da disciplina.

» ID_ESC: identificação da escola, através do código CIE.

» ID_UA : identificação da Unidade Administrativa.

» DT ANO: ano letivo.

104



p. Qualificação: relaciona a formação dos professores.

» RG: identificação do professor, através do RG.

» CD_CURS : código do curso.

» CD_LICC: código da licenciatura.

» DT_INIC : início do curso (AAAAMM)

» DT]IM : fim do curso (AAAAMM)

q. Curso: cursos realizados pelos professores.

» CD_CURS : código do curso.

» NM CURS : nome do curso.

r. LablnformaticaMerenda:

» ID_ESC: código de identificação da escola.

» Merenda: tipo de merenda (E = enriquecida, C = convênio).

» Proinfo: receberam computador em 1996 (sim ou não).

» la etapa: receberam computador em 1997.

» 2a etapa: receberam computador em 1998.

» Kit tecnológico: receberam kit tecnológico (antena parabólica, TV e vídeo em 1996).

s. Reorganização: identifica as escolas reorganizadas.

» ID_ESC: identificação da escola.

» DT_ANO: ano da reorganização.

t. Kits Pedagógicos: identifica se as escolas receberam kits pedagógicos.

» ID_ESC: código de identificação da escola.

» INSTR MUSICAIS: recebeu instrumentos musicais.

» REPROD _OBRA_ARTE _1_4 : recebeu reprodução de obras de arte de 1a a 4a série.

» REPROD _OBRA_ARTE _5_8 : recebeu reprodução de obras de arte de 5a a 8a série.

» MÓDULOS _RURIURB : recebeu maquetes rurais e urbanas.

» TORSO HUMANO: recebeu torso humano.

» INSTR LABORAT: recebeu instrumentos de laboratório.

» ESTÉR _MICROSC : recebeu microscópio.

» PAINEIS _CIENT recebeu painéis científicos.
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u. APM: identifica as aquisições/benefícios que as APM's realizaram para as escolas

em 1996, 1997 e 1998.

}> ID_ESC: código de identificação da escola.

}> DT ANO: ano.

}> VL_CNS: valor consumido (em R$).

}> VL_EVDO: valor enviado (em R$).

v. Administração:
}> CD_ADM : código da dependência administrativa.

}> NM_ADM: nome da dependência administrativa (estadual, municipal, particular).

w. Zona:
}> CD_ZONA: código da zona.

}> NM _ZONA: nome da zona (rural ou urbana).
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Apêndice 2 - Análises diversas

SARESP 97 - 4a série
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Neste caso foram avaliadas simultaneamente as médias de habilidade de Língua

Portuguesa e Matemática em relação aos índices de promoção (PRMC), retenção

(RETC) e evasão (EVAZ). A matriz de correlação entre as variáveis encontra-se

ilustrada na tabela 8 :

[~:.::·:::..:~:-:.:.::·:..·i::·:i~~;:;t ..::·i..::·:~~~~~:~~:~.~j~·~::~p.~:~~:~=:I:-:~:··::;,g.i.·~·:.:~:··:::·:.:j::·::::·:::;,:~:~i:·::·::·::::
! Z40P97 j 1 .0000 j O • 6644: O. 1137: -0.0826 i -0.0844
1Z40M97 \ 0.6644 i 1 .0000 lo. 1305: -O. 1262 j -0.0603
i PRMC ! O. 1137! O. 1305: 1 .0000 i -0.7790 l -0.6814
i RETC ! -0.0826! -0.1262! -0.7790 j 1 .0000! 0.0718
i EVAZ i -0.0844 j -0.0603: -0.6814: 0.0718 i 1.0000

Tabela 8 - Matriz de correlação - 4a série
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Árvores de decisão - Matemática - 48 série:
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Figura 21 - Árvore de decisão - 49 série - SARESP - Matemática
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Nota~se que o corte realizado pelo programa foi no 3° nó, indicando que a-"

o 2 4 6 o
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amostra não apresenta variáveis que tenham tido um grau de influência significativo nos, . \
", !

resultados das notas de habilidade de Matemática. A árvore apresenta somente ramos l;
com influências das quantidades de alunos, não apresentando idade dos professores comr, ~
relevância estatística neste caso, diferente da avaliação do ano anterior. ~ "1\ j

. ) i

\1,

NuIIIbers of Leaves

I~TRAIN ~ VALID I
Figura 22 - Gráfico de ramos - 48 séne - SARESP - Matemática
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Árvores de decisão - Língua Portuguesa - 48 série:

N
Average

1521 380
61.51926

53
58.27

61
59.69164

266
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N N 519
Average 62.63016 63.1234 Average 61.14337 61.82336

Figura 23 - Arvore de decisão - 49 série - SARESP - Língua Portuguesa
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Figura 24 - Gráfico de ramos - 49 série - SARESP - Língua Portuguesa
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Aqui aparece novamente a influência da idade do professor de Língua

Portuguesa, porém com influência menor doque a quantidade de alunos da escola Nota- n
se que os resultados da 3' série diferem dos resultados da 4' série no que se refere ao ~Iõ
grau de influência das variáveis. \; •.
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SARESP 98 - Sa série

Para o ano de 1.998 analisaram-se os dados referentes à 58 série. As árvores de

decisão do período diurno, da avaliação de Matemática do SARESP, apresentam as

seguintes características :

N
Average

2736
60.83355

N
Average

N
Average 63.53704

N
Average

1004
60.9834

N
Average

N
Average

N
Average 60.15644 57.90321

Figura 25 - Árvore de decisão - 58 série diurno - SARESP - Matemática
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Figura 26 - Gráfico de ramos - 59 série diurno - SARESP - Matemática
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Também neste caso a maior influência ocorre com o número total de alunos de 58

a 83 série (F58), seguida da idade média dos professores de Matemática (IDADE_M)

para o grupo de escolas com mais de 382,5 alunos. Em seguida aplicou-se novamente

uma árvore de decisão, porém levando em consideração somente as ações efetuadas pela

SEESP,e não as variáveis inerentes à escola (como professores e quantidade de alunos),

obtendo-se :

N 2736
Average 60.83355

N N
Average L,A.;.;.ve,;.;,ra...;;g:.,e__ •••.•• •••

2537N N
Average 62.59113 62.10386 Average 60.527253 60.79801

Figura 27 - Arvore de decisão - 58 série diurno - SARESP - Matemática - Ações

_t by Stj,tree
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Figura 28 - Gráfico de ramos - 58 série diurno - SARESP - Matemática - Ações
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Esta árvore apresenta resultados novos, como a influência do tipo de merenda

(MERE), subdividindo a amostra analisada em dois grupos: merenda centralizada (C),

para 22,7% da amostra, e descentralizada (D) para 77,3%. Um outro fato importante é o.
surgimento da ação de reorganização das escolas (REOR) como variável relevante no

comportamento das notas.

Os mesmos estudos foram realizados para as notas de Língua Portuguesa :

2150
57.74718

576
e 59.12151

Figura 29 - Árvore de decisão - 58 série diurno - SARESP - Língua Portuguesa
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Figura 30 - Gráfico de ramos - 58 série diurno - SARESP - Língua Portuguesa
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Nota-se que as variáveis exercem pouca influência nos resultados, como pode ser

visto pelo gráfico de ramos da figura 30. Em princípio a única que a ferramenta

considerou relevante foi a idade média dos professores de Língua Portuguesa.

Finalmente, um último estudo levou em consideração os dados dos resultados da

avaliação de Matemática do SARESP para a 5a série, período noturno.

92
61.9125

172 5,
Aver 57.92831 59.69979 .f'Ner 66;61 ..

Figura 31 - Árvore de decisão - 5° série noturno - SARESP - Matemática
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Figura 32 - Gráfico de ramos - 5° série noturno - SARESP - Matemática
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Neste caso as influências detectadas decorrem da quantidade de professores, e

não da idade dos mesmos e da quantidade de alunos como foi o caso do resultado para o

período diurno.
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