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No fantástico SHOW dessa 14a edição da Campus Party em São Paulo nesse no-
vembro.22, é lançada essa Revista para registrar muito além das centenas de pa-
lestras nos palcos, muito além das tecnologias apresentadas nos stands e ainda das 
mentorias e das milhares de conversas nos corredores e salas preparadas ....SIM, 
além disso tudo chegam essas páginas físicas e digitais para carimbar / destacar 
projetos / tecnologias / teses universitárias ... ou a caminho das bancadas de P&D 
daquelas empresas q apostam em inovação, muito além dos seus laboratórios, ou 
das 4 paredes como dizemos, mas buscam no mercado a agregação de inovação em 
seus produtos e serviços. 

E vale lembrar os inúmeros investidores, de todos os tamanhos, verdadeiros olheiros 
q buscam ou farejam sacadas inovadoras q pintam pelos metros quadrados desse 
rico e incrível ambiente de jovens, também em busca de oportunidades ou de firma-
rem parcerias q complementem suas iniciativas.

Essa 14ª edição da Campus decreta um novo rumo para Seus Campuseiros pre-
senciais ou virtuais. Sim, uma nova era para os negócios apresentados e discutidos 
pelos empreendedores participantes e assim provocando os estudantes universitá-
rios a trazerem para o palco da Campus  sua tese de graduação ou mesmo da pós a 
caminho, enfim, trazer para os corredores do Anhembi e para as salas de mentorias, 
super bem preparadas pelos profissionais, destaque aqui para o TIME do  SEBRAE, 
e buscar luzes para as mais diferentes linhas estratégicas à sua tese acadêmica ou 
ao seu canvas ou até ao seu  plano de negócios esboçado.  Sempre reforçando q 
esses DOCS estejam bastante alinhados com as tecnologias da informação e aqui 
um horizonte sem fim com o digital, com a inteligência artificial, robótica, 3 ou 4 D ou 
realidade mista ou tb. com as ciências da vida ou as novas energias e as incontáveis 
outras linhas dos negócios inovadores. 

Atenção para as tendências q vimos acompanhando em nosso País, e pelo mundo, 
e sabendo q elas serão impulsionadas aqui no ambiente da Campus com todo esse 
forte viés empreendedor. Ainda, o momento Brasil e mundo, quanto às tendências q 
todas as tecnologias, sejam de q áreas forem, devam trabalhar o viés E S G – Ações 
ambientais, sociais e de governança. Sim, o ESG com a forte inclinação socioam-
biental e alinhado com a economia circular e, muito importante, com a pegada da 
mitigação de carbono. Enfim, em todos os rumos e atalhos da inovação q VC está ou 
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estará, será primordial a democratização da ciência em todos os seus aspectos para 
a melhoria da qualidade da vida no planeta terra.

Por fim, vale enfatizar que ambientes como esse da Campus, trabalham cooperando 
na transformação para uma sociedade empreendedora e aprendedora, disseminan-
do que empreender não é apenas correr riscos para ganhar dinheiro, mas sim uma 
atitude psicológica para iniciar, desenvolver e concretizar um negócio, mas alicerça-
do tb. num SONHO realizável, claro.  E ainda: o empreendedor não nasce, se faz. Ele 
aprende a ser, com seus erros, com os erros dos outros, com seus acertos e com os 
acertos dos outros e daí a importância do aumento dos ambientes onde a inovação e 
o empreendedorismo acontecem entre pessoas e grupos com formações e negócios 
distintos. O q importa é ser extremamente apaixonado por solucionar problemas e 
melhorar as vidas das pessoas. 

Nessa linha, vale o recado de Malcolm Gladwell no livro Outliers, quando afirma não 
existir fórmulas mágicas de autoajuda, e que o meio onde vamos crescer é que vai 
motivar e criar a nossa história. Arremato com uma das máximas que carrego: “Só QI 
não resolve a vida de ninguém”. O fator emocional conta muito mais do que somente 
a inteligência ou talento. E emocional é soft skills? Sim, pq são aquelas habilidades q 
permitem à pessoa gerenciar emoções, lembrando q hard skills são as capacitações 
que o profissional tem pelos diplomas e certificados de qualificação conseguidos.

Portanto, criar e turbinar espaços onde o fator EMOCIONAL também joga a favor dos 
negócios é tarefa EMOCIONANTE e extremamente gratificante para nós Amigos / 
Parceiros / frequentadores e torcedores fanáticos desse rico espaço da Campus Par-
ty e agora também dessa Revista que chega para colocar mais luzes e conhecimento 
nas teses acadêmicas, mas com a pegada do projeto rumo ao mercado que significa 
INOVAÇÃO gerando notas fiscais e BUSINESS.
swr. 
07.11.22
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Resumo
O presente trabalho analisa potenciali-
dades em síntese criativa a partir do uso 
de inteligências artificiais (IAs) sintetiza-
doras de imagens, com base em experi-
mentações das ferramentas Midjourney, 
Craiyon, Dream e DALL-E, realizadas 
durante debate interativo online com es-
tudantes de Ensino Médio Técnico. Apre-
senta-se um relato da experiência educa-
cional, a qual incluiu divulgação científica, 
letramento digital e computacional e edu-
cação midiática, a partir de discussões 
e reflexões sobre os conceitos de inteli-
gência, IA e inteligência natural (IN). O 
artigo exibe um resumo do evento, das 
impressões e produções do público par-
ticipante, assim como propõe o concei-
to de síntese criativa como a produção, 
por sistemas inteligentes, de respostas 
adaptativas frente às adversidades pos-
tas. A educação sobre e com IA se mos-
tra necessária e urgente, uma vez que as 
disrupções provocadas por seus usos já 
impactam todos os setores estratégicos 
das nações. Os resultados da experiên-
cia relatada indicam interesse da juven-
tude em compreender e se apropriar das 
tecnologias de IA.

Palavras-chave: inteligência artificial; in-
teligência natural; síntese criativa; educa-
ção computacional; educação midiática. 

Introdução
O presente artigo apresenta uma análi-
se sobre o potencial de síntese criativa 
a partir do uso de inteligências artificiais 
(IAs) sintetizadoras de imagens. Sua in-
vestigação articula conceitos de IAs com 
uma experiência educacional online rea-
lizada com estudantes de Ensino Médio 
Técnico, em que foram apresentados es-
tudos de caso sobre o uso das ferramen-
tas Midjourney, Craiyon, DALL-E e Dre-
am, e realizada experimentação ao vivo 
de DALL-E e Dream pelo público partici-
pante (FILIPE RUSSO, 2022). 
A inteligência artificial (IA) enquanto área 
do conhecimento é uma ciência, ou me-
lhor, uma amálgama de ciências que es-
tuda e desenvolve sistemas inteligentes, 
a emergência de inteligência em siste-
mas artificiais e outros conceitos relativos 
a sistemas adaptativos que demonstram 
comportamentos ou desempenhos ditos 
inteligentes, ao compará-los com a inte-
ligência humana. 
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Pei Wang (2019) recupera três definições 
que impactaram profundamente por dé-
cadas a trajetória de grandes pesquisas 
em IA, dadas por quatro pesquisadores 
que entre outros cunharam o termo “Inte-
ligência Artificial” na reunião de Dartmou-
th e lideraram três centros de pesquisas 
na área. Segundo suas investigações, 
Newell e Simon, em 1976, definem “ação 
inteligente geral” como o escopo da in-
teligência como visto na ação humana: 
agir em qualquer situação real de acor-
do com os fins do sistema e adaptável às 
demandas do ambiente, sob limites de 
velocidade e complexidade. Já Minsky, 
em 1985, define inteligência como a ha-
bilidade de resolver problemas difíceis. 
Por outro lado, McCarthy, em 1988, afir-
ma que a IA se preocupa com métodos 
para alcançar metas em situações onde 
a informação disponível possui uma certa 
complexidade, dessa forma os métodos a 
serem usados se relacionam com o pro-
blema em questão e são similares seja o 
resolvedor de problemas um ser humano, 
um extraterrestre ou um computador. Por 
fim, Wang (2019) propõe que inteligência 
diz respeito à adaptação mediante recur-
sos e conhecimento insuficientes e enfa-
tiza que qualquer definição operacional 
de IA possui potências e limites, enten-
dê-los garante uma melhor compreensão 
dos caminhos possíveis a partir de cada 
conceito.
O progresso tecnológico em IA já tem 
impactado o mundo de forma dramática, 
influenciando processos e resultados em 
medicina, engenharia, direito, economia, 
educação, cultura e arte, sendo essas 

três últimas as áreas de enfoque deste 
artigo. Em especial, iremos nos deter nos 
avanços recentes em IAs sintetizadoras 
de imagem.

A síntese de imagem melhorou signifi-
cativamente nos últimos anos devido ao 
crescimento dos algoritmos de Aprendiza-
do Profundo, mais especificamente, Re-
des Generativas Adversárias (GANs, na 
sigla em inglês). O framework das GANs 
combina representação de características 
de alto nível dos dados, provida pelas re-
des neurais profundas, e um procedimen-
to de treinamento adversário para cobrir 
a lacuna entre distribuições complexas. 
Com o uso de GANs, qualquer distribui-
ção desconhecida (por exemplo, imagens 
de pássaros) pode ser mapeada a partir 
de distribuições conhecidas (por exemplo, 
Gaussiana) sem depender de qualquer 
supervisão adicional além de uma quanti-
dade limitada de amostras da distribuição 
alvo. Sem uma representação matemática 
explícita, novos dados indistinguíveis dos 
reais podem ser sintetizados (LOPES, 
2019, p. 25, tradução nossa).

Das tantas IAs sintetizadoras de imagens 
a partir de textos, vale enfatizar Midjour-
ney, Dream, Craiyon e DALL-E, pois são 
algumas das mais atuais, encontram-se 
disponíveis na internet e foram utilizadas 
em estudos de caso no evento escrutina-
do por este artigo.
Midjourney é um laboratório independen-
te de pesquisa que explora novas formas 
de pensamento e busca expandir as ha-
bilidades imaginativas da humanidade. O 
laboratório dispõe de duas maneiras de 
se experimentar suas ferramentas, sen-
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do a primeira pelo Midjourney Bot, robô 
virtual com o qual se pode gerar imagens 
a partir de textos em um canal ou chat do 
Discord. A segunda ferramenta é um apli-
cativo web onde se hospeda as galerias 
de imagens dos usuários (MIDJOURNEY, 
2022). 
Dream, por sua vez, é um aplicativo web 
e mobile que cria obras de arte usando o 
poder da IA; digita-se um dado de entra-
da, seleciona-se um estilo de arte e ob-
serva-se o WOMBO Dream transformar 
com inteligência artificial essa ideia numa 
obra de arte em segundos (WOMBO, 
2022). 
Craiyon, anteriormente DALL·E mini, é 
um modelo de IA capaz de desenhar ima-
gens a partir de qualquer texto de entrada 
(CRAIYON, 2022). DALL-E é um sistema 
de IA desenvolvido pela OpenAI que con-
segue criar imagens originais e realistas a 
partir de uma breve descrição textual, po-
dendo fazer edições realistas e sensíveis 
ao contexto, o que inclui retocar, remover 
e inserir regiões específicas de uma ima-
gem a partir de uma descrição em lingua-
gem natural, suas capacidades também 
lhe permitem tomar uma imagem base e 
produzir novas e criativas variações ba-
seadas na original (OPENAI, 2022).

A síntese de imagem a partir de texto é 
uma tarefa de gerar imagens a partir de 
linguagem natural. A linguagem natural 
provê uma forma fácil, para usuários, ge-
rarem ou manipularem imagens a gosto. 
É uma restrição geral que pode guiar di-
ferentes aspectos de uma imagem. Com 
descrições textuais, pode-se guiar o pro-

cesso de síntese a fim de se obter objetos 
específicos com atributos específicos tais 
como cores, texturas, posição relativa, en-
tre outros (LOPES, 2019, p. 25, tradução 
nossa).

Na sequência desta Introdução, são apre-
sentadas as justificativas e objetivos do 
presente trabalho. O relato sobre a expe-
riência educacional, a qual se pautou na 
experimentação das ferramentas Dream 
e DALL-E pelo público participante, está 
contemplado nas seções referentes à me-
todologia e aos resultados alcançados.

Justificativa
A inteligência artificial (IA) pode ser consi-
derada uma das tecnologias mais disrup-
tivas da contemporaneidade. Soluções 
de IA envolvem agrupamentos de tec-
nologias distintas, as quais conseguem 
simular capacidades humanas relativas 
à cognição. Recentes estudos e discus-
sões sobre as aplicações de IA indicam 
tendências no sentido de uma maior ca-
pilaridade e penetração dessa tecnologia 
nos mais diversos setores estratégicos, 
assim como em atividades operacionais 
e em momentos lúdicos do dia a dia.

A novidade é que esses avanços têm im-
plicações profundas para a economia, 
para a elevação da produtividade, para 
o emprego e o desenvolvimento dos pa-
íses. Mais ainda, a IA tem potencial para 
comandar os processos de inovação e 
remodelar toda a Pesquisa e Desenvolvi-
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mento (P&D) nas empresas. Ou seja, a IA 
que se desenvolve hoje, distinta do pas-
sado, exibe características semelhantes 
às que marcaram a computação digital, a 
eletricidade e a máquina a vapor, que re-
viraram o modo de se produzir, consumir, 
comercializar e viver (AGRAWAL, GANS 
e GOLDFARB, 2018 apud ARBIX, 2021, 
p. 263).
Discussões técnicas e jurídicas acerca 
das potencialidades e transversalidades 
no uso e aplicações de IA suscitaram a 
instituição de políticas como a Estratégia 
Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) 
em 2021, cujo objetivo é “potencializar 
o desenvolvimento e a utilização da tec-
nologia com vistas a promover o avanço 
científico e solucionar problemas con-
cretos do País”. A elaboração da EBIA 
baseou-se em um diagnóstico que con-
siderou políticas, estratégias ou planos 
similares adotados em outros países. Os 
principais eixos identificados nessas ini-
ciativas incluem “pesquisa e desenvolvi-
mento” e “competências profissionais e 
o futuro do trabalho”, que remetem à im-
portância dos componentes educacional 
e profissionalizante. Um dos objetivos es-
tratégicos da EBIA consiste em “capacitar 
e formar profissionais para o ecossistema 
da IA”, e dois de seus eixos são denomi-
nados “educação” e “força de trabalho e 
capacitação” (BRASIL, 2021, p. 5-15).1

1 A EBIA foi elaborada em seguimento à priorização confe-
rida ao tema da IA no âmbito da Estratégia Brasileira para 
a Transformação Digital (E-Digital), de 2018. O documento 
contemplou “educação e capacitação profissional” como 
um de seus eixos, com o objetivo de “formar a sociedade 
para o mundo digital, com novos conhecimentos e tecno-
logias avançadas, e prepará-la para o trabalho do futuro” 
(BRASIL, 2018, p. 58).

Segundo a EBIA, o desafio que se coloca 
no campo da educação é “preparar as ge-
rações atuais e futuras para conviver com 
as mudanças e os impactos da IA, mui-
tos dos quais ainda não são plenamente 
compreendidos” (BRASIL, 2021, p. 29). 
Ainda nesse eixo, o documento faz refe-
rência ao Consenso de Beijing sobre Inte-
ligência Artificial e Educação, cujas reco-
mendações incluem atenção à natureza 
multidisciplinar da IA e seus impactos, 
adoção de abordagens governamentais 
completas, intersetoriais e multissetoriais 
ao planejamento e governança da IA na 
educação, e definição de prioridades es-
tratégicas com base nos desafios locais 
(UNESCO, 2019).
Já no eixo de força de trabalho e capaci-
tação, menciona-se a tendência de cria-
ção de novos empregos e deslocamento 
ou transformação de outros. O crescente 
desenvolvimento de novas tecnologias 
visa solucionar contradições sociais, en-
sejando novos panoramas e, consequen-
temente, “a criação de novas profissões 
associadas a supervisionar, manter e in-
crementar as tecnologias recém-introdu-
zidas” (BRASIL, 2021, p. 33). Contudo, 
informa-se que o número de profissio-
nais da área de IA no Brasil é de apenas 
4.429 especialistas, comparando-se aos 
415.166 empregos em TI no setor empre-
sarial do país.

A realização de um debate interativo so-
bre IA, com foco em tecnologias sinteti-
zadoras de imagens, as quais se encon-
tram em rápida difusão global nas últimas 
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semanas, oportuniza o compartilhamento 
de conhecimentos e estimula reflexões 
sobre impactos presentes e potenciais da 
IA. Trata-se de uma iniciativa de divulga-
ção científica, letramento digital e compu-
tacional e educação midiática, voltada à 
inclusão da sociedade civil, em especial 
as juventudes, no debate sobre um novo 
setor estratégico com impacto na sobe-
rania nacional, na economia e na socie-
dade brasileira, com particular ênfase na 
economia criativa do país.

Objetivos
O principal objetivo do presente trabalho 
é apresentar possibilidades em síntese 
criativa com o uso de inteligências arti-
ficiais (IAs) sintetizadoras de imagens, 
identificadas a partir de articulação entre 
conceitos de IA e uma experiência educa-
cional online envolvendo o uso de ferra-
mentas de IA. Definimos síntese criativa 
como a produção, por sistemas inteligen-
tes, de respostas adaptativas frente às 
adversidades postas.
Outro objetivo consiste em apresentar re-
centes avanços em termos de IAs sinte-
tizadoras de imagens, especialmente no 
que se refere às ferramentas Midjourney, 
Dream, Craiyon e DALL-E, as quais já se 
encontram disponíveis na internet para o 
uso público e, assim, possibilitam novas 
experiências pedagógicas, sociais, cultu-
rais e artísticas.
Ademais, objetiva-se enfatizar as deman-
das sociais por uma educação midiática 
atual e amplamente acessível à popula-
ção brasileira, uma vez que, com o ad-

vento da internet, às mídias físicas foram 
acrescidas as mídias digitais, depois as 
mídias sociais digitais e atualmente as 
mídias digitais sintetizadas por IAs. O 
desconhecimento das características pe-
culiares desses avanços tecnológicos, 
comunicacionais e sociais pode agravar 
o descompasso e a desarmonia interge-
racional, além de submeter a população 
aos riscos imbricados nas novas mídias 
das fake news (FN) e das deep fakes.

As FN atingem, diariamente, milhões de 
pessoas, tumultuando a cultura democrá-
tica e desacreditando o jornalismo. [...] 
Antes de tudo, a expressão fake news não 
poder ser traduzida ao pé da letra, por-
que se são fakes não são news, pois, no 
Jornalismo, em princípio, não existe notí-
cia falsa, tanto que uma das normas é a 
checagem dos fatos antes da publicação, 
conforme evidenciado em estudos ante-
riores (Prado, 2021b, p. 48). Mas é assim 
que são conhecidas as informações, ou 
melhor dizendo, mensagens fraudulentas 
proliferadas na atual era da pós-verdade 
pela qual o mundo vem passando de for-
ma descontrolada. [...] A expressão “fake 
news” (FN) abrange diversas categorias. 
Todas ameaçam a qualidade do jornalis-
mo, seus meios de subsistência e, por 
conseguinte, a formação da opinião cole-
tiva. (PRADO, 2022, p. 25-26)

Ainda, este trabalho tem por objetivo con-
tribuir para maior divulgação e populari-
zação da ciência mediante exposição de 
relato de experiência educacional envol-
vendo debate e experimentação de ferra-
mentas de IA por parte de estudantes de 
Ensino Médio Técnico.
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agosto de 2013 (BRASIL, 2013)3 . A rea-
lização do debate foi divulgada pelo IYD 
Brasil e nas redes sociais e profissionais 
das pessoas organizadoras, que autoram 
este trabalho. Nas peças de divulgação, 
foi ressaltado o foco no público jovem.
O evento foi realizado na plataforma Stre-
amYard e transmitido ao vivo pelo canal 
Filipe Russo da plataforma YouTube. 
Contou com a participação de 11 pesso-
as, em sua maioria estudantes do curso 
de Mecatrônica da Escola Técnica Inte-
grada ao Médio Martin Luther King (ETIM 
MLK). Somadas às pessoas organizado-
ras que apresentaram o evento, contabi-
lizou-se um total de 14 pessoas.

Após a abertura e de modo introdutório, 
foi apresentado um conceito geral de 
IA, definida, a partir das abordagens de 
Newell e Simon (1976), Minsky (1985) e 
McCarthy (1988), tal como apresentadas 
por Wang (2019), como “um sistema de 
computador projetado para interagir com 
3 Para os efeitos da Lei nº 12.852/2013, conforme art. 1º, § 1º, são con-
sideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e 
nove) anos de idade. Para os fins deste trabalho, entretanto, a juventude 
não é limitada pelo critério etário, mas considerada em sua diversidade, 
tendo em vista a heterogeneidade dos contextos e experiências dos sujei-
tos juvenis. 

Metodologia
No contexto das celebrações do Dia In-
ternacional da Juventude, data comemo-
rada anualmente em 12 de agosto, con-
forme estabelecido pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em 1999 (ONU, 
2000)2 , as pessoas autoras do presente 
artigo organizaram o evento online de-
nominado “Inteligências artificial e natu-
ral: debate sobre síntese criativa usando 
DALL-E e Dream”.
O evento, realizado em 20 de agosto de 
2022, foi apoiado pelo IYD (International 
Youth Day) Brasil, movimento brasileiro 
organizado por jovens que, desde 2019, 
apoia a realização de atividades de im-
pacto em todo o país durante o mês de 
agosto, voltadas ao protagonismo das 
juventudes e alinhadas com os 17 Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU (IYD BRASIL, 2022).
O debate interativo alinhou-se com o 
ODS 4, denominado como Educação 
de Qualidade, cujo objetivo é “assegu-
rar a educação inclusiva e equitativa e 
de qualidade, e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para 
todos” (ONU, 2022). Na plataforma do 
IYD Brasil, o evento foi inscrito entre os 
realizados com o propósito de promover 
o “Eixo 2 - Educação”, relativo ao direito 
dos jovens à educação assegurado pelo 
Estatuto da Juventude, conforme Seção 
II do Capítulo II da Lei nº 12.852, de 5 de 

2 A data foi criada por meio da Resolução 54/120 da Assembleia Geral da 
ONU, que declarou o 12 de agosto como o Dia Internacional da Juven-
tude. No Brasil, a data foi instituída pela Lei nº 10.515, de 11 de julho de 
2002 (BRASIL, 2002)

Imagem 1 - Abertura do debate interativo

Fonte: elaboração das pessoas autoras (2022)
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o mundo através de capacidades e com-
portamentos considerados inteligentes e, 
portanto, comumente humanos” (FILIPE 
RUSSO, 2022). Informou-se que a IA, o 
Aprendizado de Máquina e a Visualiza-
ção de Dados pertencem à área do co-
nhecimento chamada Ciência de Dados, 
conforme proposto por Henry E. Brady 
(2019), uma vez que esta é uma das ca-
tegorias mais abrangentes.

Métodos da Ciência de Dados têm origem 
na ciência da computação, estatística, ci-
ência da informação e biblioteconomia, 
com algumas raízes nos esforços de bi-
ólogos em modelar as conexões entre 
neurônios no cérebro humano e no traba-
lho de cientistas da cognição (tais como 
o político polímata Herbert Simon) no 
desenvolvimento de inteligência artificial 
(BRADY, 2019, p. 313, tradução nossa).

Por sua vez, a síntese criativa, conside-
rando o foco do evento nas IAs sinteti-
zadoras de imagens, foi definida como 
um sistema em que a ferramenta de IA 
recebe uma entrada de dados, chamada 
input, e sintetiza uma imagem com base 
no seu treinamento e nos dados inseri-
dos, a qual representa o output.
Em seguida, passou-se a estudos de caso 
sobre o uso das ferramentas Midjourney, 
Craiyon, Dream e DALL-E. Após breves 
explanações sobre cada ferramenta, fo-
ram apresentadas imagens produzidas 
com o uso delas. As pessoas participan-
tes foram convidadas a responder e co-
mentar sobre quais possíveis textos de 
entrada (input) teriam gerado os resulta-

dos imagéticos (output). Posteriormente, 
na sessão chamada “Mão na Máquina”, 
experimentaram o uso das ferramentas 
Craiyon, Dream e DALL-E, com diver-
sas sugestões para textos de entrada. As 
imagens produzidas foram verificadas, 
comentadas e analisadas pelas pessoas 
apresentadoras e participantes.

Após o experimento das mencionadas 
ferramentas de IA, apresentou-se o se-
guinte conceito geral de inteligência na-
tural (IN): “capacidade dos sistemas 
biológicos de interagir com o mundo de 
modo a suprir suas demandas metabóli-
cas, psicológicas e/ou culturais” (FILIPE 
RUSSO, 2022). O conceito foi elaborado 
com inspiração na abordagem de GARD-
NER (2000), para quem a inteligência é 
“um potencial biopsicológico para pro-
cessar informações que pode ser ativa-
do num cenário cultural para solucionar 
problemas ou criar produtos que sejam 
valorizados numa cultura”. No tocante à 
síntese criativa, destacou-se que as INs 
realizam-na tendo as adversidades como 
elemento de entrada e o processo evolu-
tivo como elemento de saída. 

Na sequência, o público foi convidado a 
apresentar suas concepções sobre o ter-
mo “inteligência”, as quais foram incor-
poradas, ao vivo, aos slides da apresen-
tação em realização. Houve mais uma 
sessão de experimentação de DALL-E 
antes da conclusão do debate interati-
vo. Hiperlinks de interesse sobre as fer-
ramentas de IAs e suas documentações 
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foram listados na apresentação realizada 
durante o evento, e todo o material apre-
sentado foi disponibilizado às pessoas 
participantes mediante interesse expres-
so em formulário de participação.

Resultados alcançados
O evento “Inteligências artificial e natu-
ral: debate sobre síntese criativa usando 
DALL-E e Dream” foi marcado por signifi-
cativa interatividade. Todas as 11 pesso-
as participantes apresentaram contribui-
ções na forma de perguntas, comentários 
e/ou sugestões de textos de input para 
experimentação nas ferramentas Dream 
e DALL-E.

Nos comentários, o público considerou 
intrigantes as formas e cores das ima-
gens geradas. As pessoas participantes 
apresentaram referências a seres, obje-
tos e lugares reais e imaginários, bem 
como propuseram textos com carga ora 
filosófica, ora poética. 

Como exemplo dessas interações, em 
resposta ao que poderia ter sido o texto 
de entrada (input) que gerou a imagem 
de saída (output) a seguir na ferramenta 
Midjourney, foram sugeridas as entradas 
textuais “as borboletas iluminam a cidade 
noturna”, “o povo da cidade deixa suas 
ideias brilharem” e “ideias brilhantes ilu-
minam um mundo de trevas”:

Imagem 2 – Output gerado na IA Midjourney

Fonte: elaborado por Filipe Russo (2022)

Revelou-se que o texto de input que havia 
gerado a imagem de output havia sido: 
“Mil fadas chegando em São Paulo”.

Um participante indagou se as imagens 
seriam geradas a partir da concepção hu-
mana ou da interpretação da IA a partir 
do comando. Em resposta, explicou-se 
que os textos propostos são transforma-
dos em espaços vetoriais multidimensio-
nais pela IA, que busca referências pró-
ximas ao texto proposto dentro do que já 
está disponível na Internet e/ou no banco 
de dados da própria IA, e recombina as 
formas de simbolização. 

Na experimentação com DALL-E, duran-
te a sessão “Mão na Massa”, as quatro 
imagens a seguir foram produzidas, dis-
postas lado a lado, a partir do texto de 
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input “viagem no tempo”, o qual foi pro-
posto por um dos participantes. O texto 
foi inserido no idioma inglês – “time travel” 
– em razão de as ferramentas serem es-
trangeiras e otimizadas para esse idioma.

Imagem 3 – Output gerado na IA DALL-E

Fonte: elaboração das pessoas autoras, com contribui-
ções do público participante (2022)

Comentou-se que a primeira imagem do 
canto esquerdo remete a um retorno ao 
tempo de infância, resultado artístico não 
imaginado pelas pessoas apresentado-
ras e participantes. Notou-se que as três 
outras imagens têm em comum planos de 
fundo com referências espaciais. Na se-
gunda, da esquerda para a direita, apa-
recem bonecos humanoides e planetas 
com aparência de olhos gigantes. Já na 
terceira, chamou a atenção uma ampu-
lheta com três segmentos e uma corrente 
ao redor de livros que parecem feitos de 
pedra ou areia. Por sua vez, a quarta e 
última imagem apresenta uma fila de se-
res humanóides que parecem embarcar 
em uma viagem.
Na sessão de debate sobre os possí-
veis sentidos para o termo “inteligência”, 
as pessoas participantes apresentaram 
suas concepções, que foram inseridas na 
apresentação realizada ao vivo, confor-
me imagem a seguir:

Imagem 4 – Conceitos de inteligência

Fonte: elaboração das pessoas autoras, com contribui-
ções do público participante (2022)

Notou-se o uso comum da palavra “ca-
pacidade” no início das cinco definições 
apresentadas e foi destacada a relevân-
cia de um ponto de partida, até mesmo 
arbitrário, para processos numéricos, es-
tatísticos e computacionais. 
Com base nas definições dos inputs 1, 2 e 
3, propôs-se um entendimento dos termos 
“enxergar”, “estudar”, “entender” e “com-
preender” como subprocessos ou inputs 
do processo de “interpretar”. O entender 
e o compreender podem equivaler a in-
serir o que já se conhecia em um modelo 
interpretativo do mundo, como fazem as 
IAs a partir de modelos previamente cons-
truídos. Aplicando-se ao debate criativo, 
entender e compreender representariam 
a leitura dos modelos interpretativos das 
pessoas apresentadoras e participantes, 
ao processarem algo que foi inserido e 
reorganizado em seus sistemas e mapas 
internos, de modo a gerar sentido. 
A partir do sentido utilitarista presente 
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nas definições dos inputs 4 e 5, remeteu-
-se à questão de demandas a serem su-
pridas com o uso da inteligência. Frisou-
-se que a existência de IAs sintetizadoras 
de imagem se deve a demandas sociais 
por novos processos criativos, por inte-
ligências artificiais que possam modelar 
a imaginação humana, acessar e ativar 
o universo simbólico da comunicação 
social, demandas por instrumentos com-
putacionais com potências de realizar a 
síntese criativa apresentada no evento, 
promovida e consumida por pessoas que 
desejam a construção conjunta de conhe-
cimentos sobre inteligência, inteligência 
artificial (IA) e inteligência natural (IN).

Em seguida, foi realizada uma breve dis-
cussão sobre as relações entre IA e co-
nhecimento. O conhecimento de uma IA 
corresponderia ao banco de dados e à 
quantidade de informações que a ela fo-
ram atribuídas. Aspectos a serem pensa-
dos sobre inteligência em sistemas com-
putacionais podem dizer respeito a como 
usar inteligência para representar e ex-
pressar conhecimento, como formar ba-
ses de conhecimento para compreender 
o domínio de questões diversas, como 
agregar conhecimento com o tempo e 
como realizar inferências a partir de de-
terminado conjunto de conhecimentos. A 
questão da utilidade foi retomada no que 
se refere à resolução de vários problemas 
no mundo, os quais demandam novas, 
criativas e críticas articulações das inte-
ligências e das bases de conhecimento, 
sejam essas maquínicas ou humanas.

Antes de o evento ser concluído, o pú-
blico participou de mais uma sessão de 
experimentação de DALL-E, propondo di-
versos inputs e comentando os outputs, 
sendo comparadas expectativas e ima-
gens resultantes. Os temas dos textos 
de entrada variaram entre religiosidades, 
ditados populares, alimentos, heróis de 
quadrinhos, personagens da cultura pop 
japonesa, esportes, lugares concretos e 
abstratos, realidade virtual e a própria IA. 
Notou-se significativo engajamento, com 
participações em tom animado e diverti-
do. A gravação do evento, em vídeo com 
duração de duas horas, cinquenta e três 
minutos e quarenta segundos, foi dispo-
nibilizada no canal Filipe Russo da pla-
taforma Youtube (FILIPE RUSSO, 2022).
 
O material apresentado durante o evento 
foi disponibilizado às pessoas participan-
tes que manifestaram interesse, median-
te preenchimento de formulário de partici-
pação. O formulário também continha um 
campo para que pudessem compartilhar 
seus comentários e sugestões. Nas pa-
lavras do público respondente – sete (7) 
do total de 11 pessoas – a apresentação 
foi considerada informativa, interativa e 
convidativa; quatro (4) pessoas manifes-
taram interesse em aprofundar conheci-
mentos sobre IAs.

Considerações finais
Com este relato de experiência, apre-
sentamos possíveis desenvolvimentos 
em síntese criativa com o uso de inteli-
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gências artificiais (IAs) sintetizadoras de 
imagens. Nesse contexto, observou-se a 
realização de um diálogo criativo entre as 
“bolhas imaginativas” dos participantes e 
o “modelo de imaginação” das IAs sinte-
tizadoras de imagens, uma vez que cada 
output impactou na seleção do próximo 
input.

Pessoas possuem redes intersubjetivas 
que acessam para produzir conteúdo – 
trata-se da imaginação, que só existe no 
atual grau de sofisticação porque existe 
a imaginação de outras pessoas, sendo 
que a imaginação de uma pessoa afeta e 
impacta a imaginação de outras a partir de 
produções e ações sociais. A bolha ima-
ginativa de uma IA é uma rede gigantes-
ca e prontamente acessível, estimulável 
e produtiva, diferentemente da bolha ima-
ginativa de cada pessoa que permanece 
individual e inexoravelmente privada, ín-
tima e inefável. Em outras palavras, as 
IAs sintetizadoras de imagens modelam 
a imaginação humana em seus aspectos 
de simbolismo visual a partir de produ-
ções sociais neste domínio, publicadas 
no ciberespaço, possibilitando o acesso 
e o uso da nossa intersubjetividade ou de 
um modelo operacional desta. A imagina-
ção humana encontra na imaginação ma-
quínica um amplificador e um qualificador 
de seus sinais comunicacionais.

Tendo em vista que os objetivos do evento 
foram alcançados mediante significativa 
interatividade entre as pessoas apresen-
tadoras e o público participante, sobretu-

do nas sessões de experimentação das 
IAs Dream e DALL-E, considera-se que o 
debate contribuiu tanto para a divulgação 
científica, o letramento digital e compu-
tacional e a educação midiática, quanto 
para favorecer o protagonismo das pes-
soas jovens que realizaram e participa-
ram do evento.

Espera-se que o evento inspire iniciati-
vas semelhantes que possam contribuir 
para a popularização da ciência, o debate 
tecnológico e o pensamento crítico sobre 
mídias digitais sintetizadas por inteligên-
cias artificiais.
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Resumo
Esse trabalho apresenta um novo algo-
ritmo para a tarefa de mineração de sub-
grupos com foco em bases de dados de 
cidades inteligentes e de alta dimensio-
nalidade e com grande número de exem-
plos: O SSDPH. Trata-se de uma abor-
dagem híbrida, top-k e mono-objetivo, 
proveniente da integração do SSDP+, 
seu antecessor, com a busca exaustiva. 
Além disso, ele contém um módulo para 
a tarefa de pré-processamento dos da-
dos. Um de nossos objetivos é avaliar o 
impacto dessa hibridização com relação 
a certos critérios como qualidade, diversi-
dade e tempo de processamento. Os ex-
perimentos foram feitos com 10 bases de 
dados (incluindo bases de bioinformática 
e bases que contemplam problemas rele-
vantes no Brasil) e os resultados indicam 
que a solução proposta é promissora em 
problemas envolvendo bases de dados 
de alta dimensionalidade e viável em ba-
ses com muitos exemplos.

Palavras-chave: mineração de subgru-
pos; bases de dados de alta dimensiona-
lidade, cidades inteligentes.

1. Introdução
1.1 Justificativa
A mineração de subgrupos é uma área 
de Inteligência Artificial que utiliza algorit-
mos e dados para encontrar os conjuntos 
de características que concentram a pre-
sença de um grupo alvo (ex.: mulheres 
vítimas de violência, acidentes de trânsi-
to, alunos que evadem da escola) (HER-
RERA, 2011). A mineração de subgru-
pos tem sido aplicada na descoberta de 
conhecimento em diversas áreas, como 
bioinformática (LUCAS, 2019), medicina 
(CARMONA, 2013), marketing (JESUS, 
2007) e acidentes de carros (KAVSEK, 
2002).
No entanto, a mineração de subgrupos 
é uma tarefa desafiadora sob diferentes 
olhares. Bases de dados de alta dimensio-
nalidade (número de atributos na ordem 
de 10² ou 10³), por exemplo, representam 
um espaço de busca desafiador para os 
algoritmos de mineração de subgrupos. 
Já as bases de dados com grande núme-
ro de registros/exemplos, torna a tarefa 
de mineração de subgrupos desafiadora 
em relação ao custo de processamento e 
memória. Um tipo de base de dados que 
pode concentrar todos os desafios apre-
sentados são as advindas de aplicações 
de cidades inteligentes. 
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área. Na Seção 4 o SSDPH é descrito em 
detalhes. As Seções 5 e 6 mostram, res-
pectivamente, os experimentos e os re-
sultados. Por fim, a Seção 7 apresenta a 
conclusão

2. Mineração de Subgrupos
Mineração de Subgrupos (HERRERA, 
2011) é uma técnica da mineração de 
dados focada em descobrir relações/pa-
drões interessantes entre diferentes obje-
tos de uma base de dados com relação a 
uma propriedade de interesse do usuário, 
a variável alvo. Os padrões extraídos são 
normalmente representados em forma de 
regras e são chamados de subgrupos.

Subgrupos podem ser classificados de 
acordo com sua relevância, que é defini-
da pelas métricas de avaliação. Uma das 
métricas mais usadas é a acurácia rela-
tiva ao peso (WRAcc), dada pela Equa-
ção I,  onde TP e FP são os verdadeiros 
e falsos positivos do subgrupo s, |D| é o 
número de exemplos da base de dados e 
|D+| o número de exemplos que é alvo da 
investigação (Flach, 2003).

Equação I
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Dessa forma, essa pesquisa visa testar e 
adaptar algoritmos de mineração de sub-
grupos para lidar com parte dos desafios 
das bases de dados de cidades inteligen-
tes. A pesquisa terá como foco propor um 
algoritmo de mineração de subgrupos 
eficiente para bases de dados diversifi-
cadas, com grande ou pequeno número 
de instâncias, bem como alta ou baixa di-
mensionalidade. 

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral
Propor algoritmo de mineração de sub-
grupos para o contexto de cidades inte-
ligentes com foco em bases de dados de 
alta dimensionalidade e grande número 
de instâncias.

1.2.2 Objetivos específicos
Estudar alternativas promissoras de algo-
ritmos para aplicações de mineração de 
subgrupos em bases e dados de Cidades 
Inteligentes.

Propor algoritmo eficiente para minera-
ção de subgrupos no contexto de bases 
de dados de cidades inteligentes.

Este artigo está organizado da seguinte 
forma. Seção 2 define a tarefa da minera-
ção de subgrupos e algumas métricas de 
avaliação. A Seção 3 fornece uma visão 
geral acerca dos trabalhos relevantes na 
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Outra métrica de avaliação conhecida é 
o Qg, dada pela Equação II, onde g é um 
parâmetro de generalização (HERRERA, 
2011). Existem também algumas métri-
cas globais, cuja finalidade é avaliar um 
conjunto de subgrupos. Uma delas é o 
suporte positivo global SUPP+, que mede 
a porcentagem de exemplos positivos D+ 
cobertos pelo conjunto de top-k subgru-
pos (Lucas, 2017).

Equação II

3. Trabalhos Relacionados
Dependendo do número de atributos, tes-
tar todas as possibilidades de conjunções 
de itens (busca exaustiva) pode se tornar 
computacionalmente custoso ou inviável. 
Por isso, várias abordagens heurísticas 
foram desenvolvidas para a tarefa de mi-
neração de subgrupos. Dentre os algo-
ritmos heurísticos, os que são baseados 
em beam search e computação evolucio-
nária tem se destacado.

Os algoritmos baseados em beam sear-
ch são inicializados a partir de uma lista 
de subgrupos de tamanho w (que corres-
ponde ao valor do parâmetro beamWi-
dth). Novos subgrupos são gerados a 
partir dos w subgrupos da iteração ante-
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rior. Portanto, abordagens baseadas em 
beam serach restringem o uso de memó-
ria explorando apenas parte do espaço 
de busca. Um dos primeiros e mais pro-
eminentes algoritmos para mineração de 
subgrupos baseado em beam search é o 
SD (Gamberger, 2002).

Já o algoritmo FSSD (Belfodil, 2019) 
usa a abordagem de cobertura sequen-
cial e um esquema guloso para resolver 
o problema de mineração de conjuntos 
de padrões. Seu objetivo é fornecer um 
pequeno conjunto de padrões que seja 
diversificado e bem discriminante para a 
classe alvo. No entanto, os testes foram 
realizados com bases de dados de bai-
xa dimensão (10 atributos ou menos). O 
MEFASD-BD (Pulgar-Rubio, 2017) usa o 
paradigma MapReduce para particionar o 
conjunto de dados e uma abordagem de 
sistema fuzzy evolucionário para a tarefa 
de mineração de subgrupos. Embora pos-
sa lidar com mais atributos que o FSSD, 
ainda não pode fornecer um desempenho 
satisfatório com conjuntos de dados com 
mais de 50 atributos.

Posteriormente, algoritmos foram de-
senvolvidos com foco em bases de alta 
dimensionalidade (muitos atributos), 
como o SSDP e o SSDP+. O SSDP (Lu-
cas, 2017) é um algoritmo evolucioná-
rio, top-k e mono-objetivo adaptado para 
problemas de mineração de subgrupos 
envolvendo bases de dados de alta di-
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larity é um limiar definido pelo usuário. A 
similaridade entre dois subgrupos é dada 
pela Equação III, c+(s) são os exemplos 
alvo cobertos por um subgrupo s.

Equação III

O Algoritmo 1 é um pseudocódigo do 
SSDP+. O algoritmo começa gerando a 
população inicial com todos os possíveis 
subgrupos s ϵ I de tamanho size(s) = 1, 
ou seja, todos os subgrupos formados 
por um item (linha 1).
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mensionalidade e que possui apenas 
dois parâmetros externos facilmente 
ajustáveis: o número k de subgrupos que 
são retornados ao fim de sua execução 
e a métrica de avaliação. O SSDP faz 
uso de um conceito semelhante ao do 
SD para os k melhores subgrupos. No al-
goritmo, a população Pk mantém apenas 
os melhores k subgrupos considerados 
relevantes a fim de minimizar redundân-
cia entre os top-k subgrupos. 

Já o SSDP+ (Lucas, 2018) é uma evolu-
ção do SSDP com os seguintes diferen-
ciais: (i) lida de forma flexível com o pro-
blema de redundância, (ii) reduz o risco 
de perda de informação relevante; e (iii) 
gera um conjunto de subgrupos mais in-
formativos para o usuário. Uma descrição 
mais detalhada do SSDP+ será fornecida 
na seção a seguir.

No SSDP+, parte dos subgrupos consi-
derados redundantes são armazenados 
para minimizar o risco de informações 
relevantes serem descartadas e, ao fim, 
fornecer um conjunto de subgrupos mais 
informativos para o usuário. Para isso, 
cada subgrupo s no top-k tem uma cache 
s.cache, cujo tamanho é definido pelo 
usuário. A s.cache armazena os melho-
res subgrupos considerados redundantes 
em relação a s. No SSDP+, dois subgru-
pos s e s’ são considerados redundantes 
se sim(s, s’) > min_similarity, onde sim é 
uma métrica de similaridade e min_simi-
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Então, o Pk e suas caches são preenchi-
das com subgrupos vazios (linhas 2-7). 
Nas linhas 8 a 10, os subgrupos candida-
tos de P passam pela seleção para entrar 
no Pk através da função updateTopK(Pk, 
P[i], min_similarity). Linhas 11 a 13 iniciali-
zam as variáveis que controlam o número 
de reinicializações (reinializationCount) e 
as taxas de crossover (crossoverRate) 
e mutação (mutationRate). As taxas de 
crossover e mutação são definidas dina-
micamente e seus valores são alterados 
por meio da função update(mutationRate, 

crossoverRate) (linha 21) . A taxa de mu-
tação aumenta e a de crossover diminui 
quando não há melhora nos subgrupos 
do top-k. Caso contrário, a taxa de cros-
sover aumenta e a de mutação diminui (o 
valor dessas variações é de 0.2). As duas 
taxas podem assumir valores entre 0 e 1, 
sendo a soma das duas igual a 1.

Das linhas 15 a 22, o algoritmo genético 
realiza a busca gerando novos subgru-
pos candidatos ao Pk, atualizando-o a 
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cada geração. Quando não há mudanças 
no Pk  (nem nas suas caches) por três 
gerações consecutivas tendo mutation-
Rate = 1, a população é resetada (linha 
24). O critério de parada do SSDP+ é a 
estabilização do top-k após a população 
ter sido resetada duas vezes. Finalmen-
te, na linha 26, os top-k subgrupos (bem 
como suas caches) são retornados para 
o usuário.

4. SSDPH: Uma abordagem híbrida
O SSDPH surge para incorporar a busca 
exaustiva ao SSDP+ até uma dimensão 
M, escolhida pelo usuário. Dessa forma 
trata-se de um algoritmo híbrido, que 
garante o melhor resultado até uma di-
mensão M, e passa a usar a heurística 
SSDP+ apenas em dimensões de busca 
mais complexas. Outro ponto de flexibi-
lização do SSDPH foi poder considerar 
apenas parte dos exemplos no processo 
de busca. Ou seja, o usuário tem a opção 
buscar os melhores subgrupos conside-
rando, por exemplo, 10% dos exemplos 
de uma base de dados. O objetivo nes-
se segundo ponto é viabilizar buscas que 
em bases de dados completas seria com-
putacionalmente inviável.
Assim o algoritmo SSPH opera execu-
tando primeiro a busca Exaustiva e, em 
seguida, o algoritmo do SSDP+. A primei-
ra etapa consiste em executar o algorit-
mo exaustivo até uma dada dimensão M 
retornando, ao fim, um top-k que servirá 
como um dos componentes para gerar a 
população inicial (formada por indivíduos 

com número de itens igual a M+1) que 
será utilizada pelo SSDP+. Essa popula-
ção inicial é formada por indivíduos ob-
tidos de 3 maneiras : (i) 80% através da 
geração aleatória de indivíduos utilizando 
quaisquer itens da base; (ii) 5% através 
da geração aleatória de indivíduos utili-
zando apenas os itens do top-k; (iii) 15% 
através da geração aleatória de indivídu-
os utilizando itens escolhidos aleatoria-
mente do top K ou da base completa.
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Após a formação da população inicial, e considerando que nenhum particionamen-
to foi feito, o algoritmo do SSDP+ é executado da mesma forma como foi explicado 
anteriormente. A única diferença seria ao fim, na linha 26, onde o top-k final é adicio-
nado em um array listOfPks. Contudo, como nenhuma partição foi criada e só existe 
um top-k, na linha 28 esse top-k será retornado normalmente
Além disso, para a tarefa de pré-processamento, no SSDPH existem os módulos 
de amostragem e particionamento de base de dados, que são particularmente inte-
ressantes para problemas que envolvem bases com muitos exemplos. O primeiro 
módulo consiste em gerar uma amostra da base conforme um valor percentual de-
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terminado pelo usuário. Nesse processo, 
o usuário configura o tamanho da amos-
tra através de uma porcentagem da base 
original, podendo também inserir a por-
centagem de presença de exemplos po-
sitivos na amostra. Na Figura I, temos o 
exemplo de uma base D com 150 exem-
plos (|D|), sendo 30 positivos (|D+|) e 120 
negativos (|D-|). A partir dessa base, foi 
extraída uma amostra A de tamanho |A| = 
|D| * 0.6 = 90, isto é, equivalente a 60% 
do tamanho da base D. Para essa amos-
tra A, foi considerada uma porcentagem 
de presença de exemplos positivos é de 
30%, ou seja, |A+| = 90 * 0.3 = 27.

Figura I: exemplos de uso do operador de amostragem

A amostra A é armazenada no array Par-
titions, fazendo com que o loop da linha 
02 seja executado uma única vez. Após 
esse processo, o algoritmo do SSDPH 
é executado nessa amostra da mesma 
forma como foi explicado anteriormente. 
Ao fim da execução, o top-k resultante é 
adicionado no array listOfPks (linha 26) 
e, no método makeOneFinalTopK (linha 
28), todos os subgrupos do top-k são 
avaliados em relação à base completa e, 
finalmente, retornados. 
 
O segundo módulo é o de particionamen-
to, no qual a base de dados de entrada 
é dividida em N partições (sendo N um 
valor fornecido pelo usuário) de forma 

que todas as partições sejam conjuntos 
disjuntos e que tenham a mesma propor-
ção entre exemplos positivos e negati-
vos (ver Figura II). A Figura II ilustra um 
exemplo considerando a mesma base do 
exemplo da Figura I e N = 3, o que indica 
que a base original D é dividida em 3 par-
tições: P1, P2 e P3; cada uma delas com 
quantidade de exemplos igual a |D|/3 = 
50. A partição P1, por exemplo, possui 50 
exemplos (|P1|) coletados da base origi-
nal, sendo 10 positivos (|P1+|) e 40 nega-
tivos (|P1-|).

Figura II: exemplo do uso do operador 
de divisão da base de dados

Todas as N partições são adicionadas ao 
array Partitions, fazendo com que o loop 
da linha 02 seja executado N vezes. Após 
esse processo, o algoritmo do SSDPH é 
executado para cada partição da mesma 
forma como foi explicado anteriormente. 
Ao final da primeira iteração, por exem-
plo, teríamos o Pk1, que é o top-k resul-
tante da execução do SSDPH sobre a 
partição P1, sendo adicionado ao array 
listOfPks (linha 26). Da mesma forma, ao 
final da segunda iteração, teríamos o Pk2 
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também sendo adicionado ao listOfPks, 
e assim por diante até que o PkN seja 
adicionado ao listOfPks. Assumindo que 
o usuário queira somente os 10 melhores 
subgrupos (k = 10) , o método makeOne-
FinalTopK irá avaliar todos os subgrupos 
em listOfPks em relação à base completa 
e retornar um top-k final com os 10 me-
lhores desses subgrupos.

5. Experimentos
Para nossos experimentos, usamos 10 
bases de dados de alta dimensionalida-
de, as quais estão descritas na Tabela I. 
O grupo de bases de Bioinformática foi 
obtido a partir do pacote datamicroarray 
(Ramey, 2016) do software R. O grupo de 
Humanidades/Ciências Sociais consiste 
em 4 bases, duas sobre educação e duas 
sobre saúde, todas relacionas ao contex-
to de cidades inteligentes. Para todas as 
bases, os atributos numéricos foram dis-
cretizados e o valor majoritário de cada 
classe foi considerado como alvo.

Tabela I: descrição das bases de dados utilizadas
nos experimentos
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Foram testados os seguintes algorit-
mos e parâmetros nas bases de dados 
da Tabela 2:

• ED ‣ implementação da busca exausti-
va, quando ele for executado para M = 1, 
e ED2, quando for executado para M = 2.

• SSDP+ tradicional 
• SSDPHD1 e SSDPHD2 ‣ SSDPH com 

busca exaustiva executada até a dimen-
são M = 1 e M = 2, respectivamente.

• SSDPHp20aD1 ‣ SSDPH com amostra 
aleatória de 20% da base original e M = 1

• SSDPHp60aD1 ‣ SSDPH com amostra 
aleatória de 60% da base original e M = 1

• SSDPHp20b50D1 ‣ SSDPH com amos-
tra 20%, sendo que 50% dos exemplos 
são positivos e M = 1

• SSDPHp60b50D1 ‣ SSDPH com amos-
tra 60%, sendo que 50% dos exemplos 
são positivos e M = 1

• SSDPHpn5D1 ‣ SSDPH com 5 parti-
ções da base original e M = 1

• SSDPHpn10D1 ‣ SSDP com 10 parti-
ções da base original e  M = 1

Os experimentos consistem em executar 
cada um dos algoritmos nas 10 bases de 
dados para k = 10, min_similarity = 0.5, ks 
= 3, métricas de avaliação WRAcc e Qg. 
Cada experimento foi repetido 10 vezes.
Para nossa análise, direcionamos nossa 
atenção para os seguintes critérios: qua-
lidade média dos subgrupos, suporte glo-
bal positivo e tempo de processamento. 
Todos os experimentos foram realizados 
na mesma máquina com a seguinte con-
figuração: Processador Intel® Core™ i7-
6500U CPU @ 2.50GHz; Memória RAM 
de 16 GB; Sistema operacional de 64 
bits; Windows 10 Home Single Language.
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6. Resultados

As tabelas II e III mostram os valores mé-
dios de Qg, WRAcc, SUPP+, desvio pa-
drão (DP) e tempo dos algoritmos testa-
dos. Em ambos os grupos de bases de 
dados, o uso de amostras, e não do con-
junto de dados todo, reduz de forma sig-
nificativa o tempo de processamento, mas 
frequentemente representa uma perda na 
qualidade da busca. Ainda em ambos os 
grupos de bases, o tempo de processa-
mento ED2 e SSDPH com M=2 são con-
sideravelmente maiores que as demais 
abordagens. Já a divisão da base de da-
dos em N grupos de dados normalmente 
resultou em uma piora na qualidade mé-
dia dos subgrupos, embora nas bases de 
Humanidades/Ciências Sociais tenha ha-
vido uma melhoria para a métrica WRAcc 
como pode ser vista na Tabela III.

Tabela II: resultados dos algoritmos testados
nas bases de Bioinformática

Tabela III: resultados dos algoritmos testados
nas bases de Humanidades

Ainda de uma forma geral, os resultados 
mostram que é comum um algoritmo ser 
melhor em qualidade (ex. Qg) e pior em 
diversidade (SUPP+). Por fim, com rela-
ção a qualidade dos subgrupos, a abor-
dagem proposta SSDPH com parâmetro 
M=2 obteve os subgrupos com qualidade 
média maior ou próximo do melhor em re-
lação ao SSDP+ tradicional e as demais 
abordagens, embora com tempo de pro-
cessamento consideravelmente alto.

Figura III: Box Plot – Valores de Qg x Algoritmos

Giordano Araújo Régis Toscano, Tarcísio Daniel Pontes Lucas

SSDPH: A Hybrid Approach for Top-K Subgroup Discovery in High Dimensional Databases



29

Figura IV: Box Plot – Valores de WRAcc x Algoritmos

Os gráficos das figuras III e IV também 
ilustram uma pequena vantagem do SS-
DPH (M = 2) em relação ao SSDP+, consi-
derando as métricas Qg e WRAcc respec-
tivamente. Aplicamos o teste de Wilcoxon 
a fim de saber se essas diferenças são 
estatisticamente significantes. O teste 
de Wilcoxon é um teste não-paramétrico 
que foi indicado e usado para análise de 
performance entre dois algoritmos (DEM-
SAR, 2006). A hipótese nula é a de que o 
desempenho do SSDP+ é tão bom quan-
to o do SSDPH (M = 2). Tal hipótese foi 
rejeitada tanto considerando o Qg quanto 
o WRAcc. O teste de Wilcoxon foi aplica-
do com 95% de confiança (α = 0.05) e os 
p-values retornados foram de 2.494e-05, 
para a métrica Qg, e de 0.04773, para a 
métrica WRAcc, comprovando uma dife-
rença estatística na performance entre os 
dois algoritmos.
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Figura V: Box Plot – Tempo x Algoritmos (Qg)

Figura VI: Box Plot – Tempo x Algoritmos (WRAcc)

Por outro lado, os gráficos das figuras V e 
VI mostram uma desvantagem do SSDPH 
(M=2) quando comparado com o SSDP+, 
considerando o tempo de execução para 
a métrica Qg. A aplicação de teste Wil-
coxon (α = 0.05) considerando o tempo 
dos algoritmos (para Qg) confirma a sig-
nificância dessa diferença, retornando um 
p-value de 2.2e-16.
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7. Conclusão
Esse trabalho apresentou o SSDPH uma 
nova abordagem para o problema de mi-
neração de subgrupos considerando o 
contexto de bases de dados com muitos 
exemplos e dimensões. O SSDPH é uma 
evolução do SSDP+ por trazer mais fle-
xibilidade ao já bem-sucedido algoritmo. 
Com o SSDPH o usuário pode escolher 
entre: (1) lidar com todo o conjunto de da-
dos ou com parte dele, (2) lidar com todos 
os dados de uma vez ou realizar uma bus-
ca top-k para cada uma das N partes de 
uma base de dados e (3) decidir realizar 
busca exaustiva até a dimensão M e só 
depois aplicar o SSDP+. 

Dessa forma, é normal que o modelo pro-
posto seja competitivo ou mesmo supere 
o SSDP+ tradicional com maior tempo de 
simulação por um lado, e que seja rápi-
do ao utilizar menos dados, mas perden-
do na qualidade dos subgrupos por outro. 
O modelo proposto buscou flexibilizar um 
algoritmo SSDP+ antes focado em bases 
de dados de alta dimensionalidade, ser 
uma solução eficiente também em contex-
tos antes não aplicáveis (bases de dados 
muito grandes) e, no caso de base mais 
simples, trazer a possibilidade de minerar 
subgrupos de forma exaustiva até a di-
mensão 2 ou 3, por exemplo.

Sendo assim, o SSDPH se mostra um pro-
jeto promissor, mas que possui algumas 
limitações (como o fato de não suportar 

atributos numéricos) e várias possibilida-
des de melhorias. Para implementações 
futuras desse projeto, é necessária uma 
investigação acerca dos melhores pa-
râmetros para a formação da população 
inicial, que é um problema não trivial e 
que tem muito efeito sobre a qualidade do 
conjunto final de subgrupos. 
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Abstract. This work reports the results of 
the experience of digital transformation 
using the Internet of Things and techno-
logical resources through the implemen-
tation of modern management to achieve 
quantitative and qualitative goals in the 
ITEGO Network - Network of Technologi-
cal Institutes of the State of Goiás, Bra-
zil - in the cities of Anápolis and Catalão. 
It was possible to prove the relevance of 
planning, monitoring and evaluation to re-
ach qualitative and quantitative goals in 
Technological Development and Innova-
tion actions. Recent historical data obtai-
ned from SIGA - computerized academic 
management system, Q-LINK SENSE - 
BI - computerized system for monitoring 
quantitative goals and monitoring system 
for qualitative goals were analyzed. This 
work concludes with the success of the 
shared management process, even thou-
gh it brings together competitive efforts for 
Vocational and Technological Education in 
parallel with Technological Development 
and Innovation actions.

Keywords: educational management, 
planning, internet of things, technological 
development and innovation.

Resumo. Este trabalho relata os resul-
tados da experiência da transformação 
digital com uso da Internet das Coisas 
e recursos tecnológicos por meio da im-
plantação de uma gestão moderna para 
alcance de metas quantitativas e qualita-
tivas na Rede ITEGO - Rede de Institutos 
Tecnológicos do Estado de Goiás, Brasil 
- nas cidades de Anápolis e Catalão. Foi 
possível comprovar a relevância do pla-
nejamento, monitoramento e da avalia-
ção, para o alcance de metas qualitativas 
e quantitativas nas ações de Desenvol-
vimento Tecnológico e Inovação. Foram 
analisados dados históricos recentes ob-
tidos do SIGA - sistema informatizado de 
gestão acadêmica, Q-LINK SENSE – BI – 
sistema informatizado de monitoramento 
de metas quantitativas e sistema de moni-
toramento de metas qualitativas. Este tra-
balho se conclui pelo sucesso no proces-
so de gestão compartilhada, ainda que 
reúna esforços competitivos para a Edu-
cação Profissional e Tecnológica paralela 
às ações de Desenvolvimento e Inovação 
Tecnológica.
Palavras-chave: gestão educacional, 
planejamento, internet das coisas, desen-
volvimento e inovação tecnológica.



34

Douglas Araújo Falcão

Internet das coisas na gestão educacional:  inovação da gestão acadêmica e desenvolvimento tecnológico na rede itego – Goiás - Brasil

1. Introdução
A Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT), prevista na Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional (LDB) (BRA-
SIL, 1996), deve preparar o cidadão para 
o exercício profissional e, para isso, bus-
ca capacitá-lo e profissionalize-o para seu 
ingresso e permanência no mundo do tra-
balho e da vida em sociedade, mas em 
sintonia com as demandas da industria-
lização e da era da informação (BRASIL, 
2020).

Moura, Filho e Silva (2015) discutem a ex-
pansão dos institutos federais, e aponta a 
presença do Estado brasileiro por meio de 
instituições de educação profissional nas 
periferias das capitais e em regiões mais 
afastadas dos grandes centros urbanos, 
ampliando as possibilidades de muitos 
brasileiros para acessar as habilidades 
necessárias.

Mauro Sérgio (DE et al., 2020) afirma que:

“A ampliação da rede e, por consequência, 
a ampliação da oferta de ensino profissio-
nalizante e superior se baseou na premis-
sa de fornecer instrumentos renovados no 
desenvolvimento local e regional”.

Neste caso de estudo, o Governo do Es-
tado de Goiás sempre implementou políti-
cas públicas de EPT por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento e Inovação (SEDI) 
até 2014, por meio de seus Centros de 
Formação Profissional - CEPA. Em julho 

de 2015, por meio da Lei nº 18.931, o Go-
verno do Estado de Goiás criou os Ins-
titutos Tecnológicos do Estado de Goiás 
- ITEGOS e Escolas Tecnológicas - CO-
TECS, uma rede com 30 (trinta) ITEGOS.

O objetivo deste artigo é analisar a efi-
cácia dos processos de Planejamento e 
Avaliação Educacional, na implementa-
ção da gestão compartilhada em ações 
de DIT, nas unidades da REDE ITEGO, 
nas cidades de Anápolis e Catalão, em 
Goiás, Brasil.

Considerando a complexidade da gestão e 
operacionalização desta rede ITEGOS, o 
Governo de Goiás optou por realizar uma 
Chamada Pública, para que a gestão seja 
compartilhada entre o Parceiro Público - 
SEDI e o Parceiro Privado - Organização 
Social devidamente credenciada pelo Es-
tado de Goiás. Assim, a “Chamada Pública 
07-2016”, regida pela Lei Estadual de Goi-
ás 15.505, de 28 de dezembro de 2005, 
estabeleceu os critérios norteadores des-
sa operação, que consistiu na implantação 
do modelo de gestão compartilhada entre 
a SEDI e uma Organização Social.

Além disso, esse modelo de gestão com-
partilhada foi baseado em critérios claros 
e estabelecidos, como metas quantitati-
vas de cursos a serem ofertados nas cate-
gorias de formação, qualificação, técnico 
e de tecnologia superior nas modalida-
des de educação presencial e a distância 
(EaD).
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Em relação à educação a distância, a 
NASU (2020) destaca que:

“É preciso considerar também o contex-
to da sociedade contemporânea em que 
ocorreram as mudanças na forma de co-
municação representadas pelo fenômeno 
da cibercultura e do ciberespaço em que 
as tecnologias digitais de informação e 
comunicação (TDIC) sustentam novas 
formas de os indivíduos se relacionarem 
em sociedade, também possibilitar novas 
formas de trabalhar, ensinar e aprender”.

Portanto, o escopo do projeto também es-
tabeleceu as Atividades Práticas Acadê-
micas Complementares (APA) como um 
diferencial no projeto pedagógico do ITE-
GO, visando a formação integral do aluno, 
alinhando a teoria prevista nos planos de 
curso, com a experiência com no mundo 
técnico-científico e no trabalho.

Os ITEGOs também devem prestar servi-
ços de DIT, por meio da educação, empre-
endedorismo, pesquisa e extensão das 
atividades de inovação e transferência de 
tecnologia para o setor produtivo. Isso in-
clui atividades de inovação e transferên-
cia de tecnologia, bem como a prestação 
de serviços tecnológicos, com o objetivo 
de promover e fortalecer ambientes de 
inovação em Incubadoras de Empresas, 
Arranjos Produtivos Locais (APLs) e ou-
tros segmentos do setor produtivo (FAL-
CÃO, 2021).

SANTOS (2019) realizou relevante estudo 
da REDE ITEGO na cidade de Catalão, e 
observou que:

“A transferência de tecnologia ocorre por 
meio do conhecimento, do desenvolvi-
mento e da tecnologia pelo ambiente que 
não a gerou. Em decorrência dessa pers-
pectiva, é necessário que a inovação seja 
transferida por meio da ação de transfe-
rência de tecnologia, e os mecanismos de 
inovação oferecem estratégias competiti-
vas para o desenvolvimento das empre-
sas, tornando-as mais competitivas para 
o mercado. As interações entre os dife-
rentes atores (instituições de pesquisa, 
universidades, governo e indústria) são 
fundamentais para o sucesso do modelo 
de inovação”.

Novas tecnologias, tanto para aulas pre-
senciais quanto para educação a distân-
cia, também começaram a ser emprega-
das devido à demanda por cursos mais 
flexíveis, executados a distância e orien-
tados de forma assíncrona, como eviden-
cia Do Nascimento (2020).):

“[...] uma nova era nos processos educa-
tivos, com o crescente desenvolvimento 
de recursos midiáticos para aplicação no 
processo de ensino-aprendizagem, até 
que se desenvolvessem as condições ne-
cessárias para que o próprio processo se 
tornasse plenamente mediado por ferra-
mentas tecnológicas, com o advento de 
Educação a Distância (DE) ”.

Dentre todos os elementos de monitora-
mento e controle das ações de DIT, des-
tacam-se:
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i. As projeções dos planos para atingir 
metas quantitativas e qualitativas; 

ii. Avaliação periódica para atingir metas 
quantitativas e qualitativas.

As metas quantitativas estabelecidas 
para acompanhamento diário, semestral 
e anual computam: matrícula de alunos, 
horas de treinamento de alunos, alunos 
atendidos na APAS, horas de DIT.

Para que a execução das metas quanti-
tativas ocorra de forma sustentável e se 
torne a cultura organizacional da rede 
REDE ITEGO, foram estabelecidas algu-
mas dimensões e aspectos de avaliação 
ou indicadores.

Para garantir que o monitoramento e a fi-
dedignidade dos dados referente à metas, 
sejam de qualidade ou de quantidade, de-
vido ao sue volume a serem cumpridos 
anualmente percebeu-se a necessidade 
da implementação de ferramentas que 
possibilitassem não apenas a consoli-
dação de dados inicialmente geridos em 
planilhas em Excel, mas sistemas que 
fossem inteligentes para colaborar com a 
tomada de decisão na gestão e nos pro-
cessos do projeto. 

Nesse contexto percebeu-se que implan-
tar sistemas baseado no conceito da Inter-
net das Coisas traria um diferencial, con-
siderando que por se tratar de um gargalo 
que era o preenchimento de diário de aula 
por professores por exemplo tal ação pu-

desse ser realizada por smartphone. Ou-
tro aspecto considerado foi o fato da alta 
demanda das matriculas e cursos reali-
zados em EaD que também deveriam ser 
utilizadas em dispositivos móveis. Como 
destaca Sundmaeker et al. 2010:
Ao conectar objetos com diferentes recur-
sos a uma rede, potencializa-se o surgi-
mento de novas aplicações. Neste sen-
tido, conectar esses objetos à Internet 
significa criar a Internet das Coisas. Na 
IoT, os objetos podem prover comunica-
ção entre usuários, dispositivos. Com isto 
emerge uma nova gama de aplicações, 
tais como coleta de dados de pacientes e 
monitoramento de idosos, sensoriamento 
de ambientes de difícil acesso e inóspitos, 
entre outras.
 Assim foram desenvolvidas e im-
plantadas as ferramentas:

• SIGA – Sistema informatizado de Ges-
tão Acadêmica:

• QLink Sense - BI de Monitoramento de 
Metas Quantitativas.

2. Metodologia
A metodologia de pesquisa baseou-se no 
método hipotético-dedutivo, por meio da 
construção de conjecturas (MARCONI & 
LAKATOS, 2017). Foi construído a partir 
de dados relacionados ao DIT, coletados 
no portal da transparência e SER/SEDI, 
no período de 2017 a 2020, com abran-
gência limitada às cidades polo de Anápo-
lis e Catalão, ambas no interior de Goiás, 
Brasil.
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Os dados finais foram coletados nos rela-
tórios anuais de avaliação de metas quan-
titativas e qualitativas que emitido pela 
Comissão de Avaliação das Secretárias 
de Estado Desenvolvimento e Inovação e 
Retomada com base nos dados que fo-
ram alimentados pelos ITEGOS/COTECS 
no SIGA/Q-LINK, e partir de Documentos 
Institucionais, como:

i. Número atual de funcionários;
ii.  Número de alunos matriculados; 
iii. Quantidades do Curso;
iv. Quantidade de alunos atendimentos 

em Atividades Prático Acadêmicas – APA;
v.  Quantidade de Horas de DIT.

Relativo ao primeiro ano de celebração 
do contrato de gestão, em 2017, foi ana-
lisado o Plano de Assunção Imediata, 
apresentado ao Parceiro Público aquan-
do da assinatura do “Contrato de Gestão 
01-2017-SED”. Este Plano foi o primeiro 
planejamento que orientou como seria a 
gestão operacional.

Seguindo o Plano de Assunção Imediata, 
foi elaborado um Planejamento Educacio-
nal e de Avaliação, que também foi objeto 
de análise para este trabalho.

Outro instrumento utilizado para este tra-
balho foi a Pesquisa de Satisfação com os 
alunos, constituindo o instrumento de co-
leta elaborado com base nas dimensões 
e aspectos de avaliação ou indicadores 
já estabelecidos pelo parceiro público no 

“Chamada Pública 07-2016”.

Para melhor acompanhamento, foi esta-
belecido um fluxo de coleta de informa-
ções, e a utilização do SIGA (sistema in-
formatizado de gestão acadêmica), para 
obter dados diários do professor e do alu-
no, e o acompanhamento da evasão es-
colar (DE REZENDE GUEDES & DA VEI-
GA JARDIM FILHO, 2020).

Por fim, os dados estatísticos foram extra-
ídos do SIGA, que armazena e processa 
os históricos acadêmicos de cursos, ei-
xos, componentes, turmas e alunos.

Para facilitar o entendimento desses ob-
jetivos, foi seguido o método Balanced 
Scored Card - BSC. Assim, foi elaborado 
um Manual de Indicadores para capacitar 
colaboradores e gestores, e avaliado seu 
Mapa Estratégico (DE REZENDE GUE-
DES, 2020).

3. Resultados Alcançados
A partir da análise dos Documentos Ins-
titucionais, constatou-se que o planeja-
mento quantitativo da DIT tinha, de fato, 
um viés qualitativo, por exemplo: para 
cada curso planejado, havia uma elabo-
ração de atividades e materiais que eram 
gerados na percepção de alunos, profes-
sores e a comunidade.

Constatou-se que as atividades planeja-
das da DIT buscaram preencher lacunas 
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no ecossistema de inovação local, forma-
do por todas as associações que atuam 
na promoção, apoio, financiamento, exe-
cução de atividades que resultem em pro-
dutos, processos e negócios inovadores.

Com base nos critérios de avaliação, foi 
possível extrair, do SIGA, o atingimento 
de metas quantitativas e qualitativas, con-
forme tabelas abaixo.

Tabela 1: Metas Quantitativas e Qualitativas
de Dez/2017 a Jul/2021.

Fonte: SIGA/ Q-Link Sense, 2021

Tabela 2: Metas Quantitativas e Qualitativas
de Dez/2017 a Jul/2021.

Fonte: SIGA/Q-Link Sense, 2021

É importante destacar que, apesar dos 
esforços do Estado de Goiás  e da Entida-
de Parceira para atingir as metas do EPT, 
que desafiaram os esforços do DIT; houve 
correspondência em percentuais de me-
tas alcançadas, tanto para EPT quanto 
para DIT, inclusive com destaque para as 
atividades da APA.

Percebeu-se que outro desafio das ações 
da DIT, foi a sensibilização para o empre-
endedorismo dos alunos e da comunida-
de atendida, que tinha como finalidade a 
transformação social e econômica dessas 
sociedades.

Como parte importante dos processos de 
gestão a inovação tecnológica alinhada a 
IoT – Internet das Coisas que foram os 
sistemas implantados SIGA – Sistema in-
formatizado de Gestão Acadêmica, que 
não somente foi possível registrar os da-
dos de produção acadêmica e de alunas 
mas também gerar algoritmos para toma-
das de decisão quanto ao planejamento 
de dimensionamento de sala de aula, de-
manda de professores, modelo e formato 
de eventos, perfil dos alunos, essa ferra-
menta de forma inteligente ajudou melho-
rar a performance de trabalho da equipe 
pedagógica e administrativa para a toma-
da de decisões estratégica, principalmen-
te para a redução da evasão escolar é um 
dos maiores problemas deste país, pois 
os modelos matemáticos demostravam 
as tendências.

Figura 1 – Tela de Login SIGA – Sistema Informatizado 
de Gestão Acadêmica

Fonte: Tela login SIGA, 2021
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Figura 4 – Tela QLink Sense - BI de Monitoramento de 
Metas Quantitativas - Painel de Avaliação de Metas

Fonte: Tela o QLink Sense

Constatou-se que foi estabelecido um 
cronograma de atividades de treinamen-
to para colaboradores e técnicos admi-
nistrativos focados. Oficinas e rodadas 
de planejamento de forma sistemática e 
periódica, pois a princípio devido as me-
tas quantitativas serem altas para o pleno 
cumprimento. A Política de Educação Per-
manente e Desenvolvimento de Recursos 
Humanos foi fundamental, para que os 
colaboradores estivessem inseridos nas 
diretrizes e programas a desenvolvidos, 
objetivos a serem alcançados e também a 
atualização permanente nas novas tecno-
logias que foram implementadas durante 
o projeto.

4. Considerações Finais
A partir do estudo dos Documentos Insti-
tucionais, constatou-se que a REDE ITE-
GO promoveu ações e serviços de DIT, 
de forma efetiva e eficiente, para o alcan-
ce das metas estabelecidas, com foco no 
potencial e vocação de cada Arranjo Pro-
dutivo Local (APL) dentro de Goiás, por 
meio de três mecanismos:

Figura 2– Tela de Turmas SIGA – Sistema Informatiza-
do de Gestão Acadêmica

Fonte: SIGA, 2021

Já a ferramenta QLink Sense - BI de Mo-
nitoramento de Metas Quantitativas, além 
do API de integração com o SIGA, ela era 
alimentada diariamente possibilitando aos 
gestores o padrão de comportamento das 
metas quantitativas. Por ser um ferramenta 
com possibilidade de ser acessada de qual-
quer tipo de dispositivo, garantiu um acom-
panhamento sistêmico e integral de toda a 
equipe tática e estratégica, oportunizando 
encontrar possíveis causa raiz, subsidian-
do a tomada decisão para mitigar qualquer 
desvio de rota traçado no atingimento das 
metas propostas no Pacto pela Educação 
Profissional e Desenvolvimento Tecnológi-
co em Goiás.
Figura 3 – Tela o QLink Sense - BI de Monitoramento 

de Metas Quantitativas
Fonte: Tela o QLink Sense

Douglas Araújo Falcão
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i. Transferência de Tecnologia e Inova-
ção: Envolveu atividades de interação e tro-
ca de conhecimento voltadas às empresas 
dos respectivos APLs, com foco nos garga-
los para o desenvolvimento tecnológico e a 
inovação;

ii.  Prestação de Serviços Tecnológicos: 
Oferecer serviços tecnológicos raros ou ine-
xistentes nas regiões atendidas, o que per-
mitiu aos empresários, principalmente micro 
e pequenos, acessar equipamentos e labo-
ratórios de alta tecnologia para realizar ati-
vidades produtivas colaborativas, testes e 
ensaios; 

iii. Fortalecimento de Ambientes de Inova-
ção: Estabelecer espaços propícios à gera-
ção e fortalecimento de negócios inovadores 
nascentes, como Incubadoras de Empresas, 
Startups e Parques Tecnológicos.

Ressalta-se que, diante de todas as ava-
liações, os aspectos fundamentais para o 
sucesso do modelo de gestão comparti-
lhada para a DIT foram:

i. Implantação do sistema informatizado 
de gestão acadêmica SIGA, desenvolvi-
do por empresa contratada e customiza-
do especificamente para uso na rede da 
REDE ITEGO;

ii. Implantação do sistema Q-Link Sense 
de monitoramento de metas quantitativas, 
desenvolvido por empresa contratada e 
customizado especificamente para uso na 
REDE ITEGO;

iii. Padronização de processos e proce-
dimentos, atividades de gestão participati-
va formando Governança;

iv. Treinamento e formação continuada 
de colaboradores;

v. Padronização do acompanhamento 
das metas quantitativas e qualitativas de 
horas de DIT e alunos da APA por meio de 
sistemas informatizados e dashboard; 

vi. Ações corretivas pela gerência de 
controle e avaliação.
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Resumo: O agronegócio é um setor de 
atividade econômica com muito impacto 
no Brasil, movimentando quase 25% do 
PIB nacional, colocando o Estado de Goi-
ás em 9° lugar entre os maiores PIB na-
cional, mostrando a força do setor agrícola 
no Estado. Sendo assim, existe uma ne-
cessidade para que os empreendedores 
rurais tenham em suas propriedades uma 
atenção especial com a gestão financeiro 
da propriedade rural, com ferramentas que 
possam contribuir para a boa administra-
ção. Este trabalho tem como objetivo re-
alizar um levantamento das ferramentas 
básicas de gestão financeira que são uti-
lizadas nas pequenas propriedades rurais 
do município de Pires do Rio/GO. Foi apli-
cado um questionário online e presencial 
para identificar a gestão financeira das 
propriedades rurais da região e para que 
o questionário alcançasse o maior núme-
ro de propriedades, utilizou-se o aplicati-
vo do WhatsApp para a circulação do link 
do questionário. Os resultados mostraram 
que apenas 40% das propriedades rurais 
têm um gerente ou um responsável pela 
propriedade e que as ferramentas mais 
utilizadas são o fluxo de caixa e o con-
trole de custos, mostrando que a gestão 
financeira é carente e que há espaço para 
a qualificação profissional e pessoal dos 
responsáveis pela gestão.

Palavras-chave: agronegócio, adminis-
tração rural, fluxo de caixa.

Introdução
Com o crescimento do agronegócio no 
mundo e a importância indiscutível para 
o comércio nacional com a sua produção 
de alimentos para abastecer a grande ne-
cessidade alimentícias, os governos têm 
investido no setor de agronegócio. Se-
gundo o Ministério da Agricultura e Abas-
tecimento (2017), os grandes e pequenos 
produtores do Brasil movimentaram 24% 
do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro 
em 2016, com perspectivas para ultrapas-
sar um terço do PIB em 2020.

Os dados econômicos mostram que uma 
gestão rural é uma necessidade para o se-
tor, sabendo que grande parte dos peque-
nos e grandes produtores não têm esco-
laridade ou um conhecimento técnico em 
gestão de propriedades rurais, principal-
mente financeira. Segundo Rosa e Garcia 
(2015) há uma necessidade do aprendi-
zado e conhecimento de ferramentas de 
gestão para obter a maximização do re-
sultado de produção e produtividade den-
tro da atividade exercida.
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Segundo Gräf (2016), a administração ru-
ral nada mais é do que o controle e ge-
renciamento das atividades rurais em que 
buscam manter o negócio ativo e lucrativo 
a fim de cobrir os gastos e gerar reservas 
para a renovação de investimentos ne-
cessários à realidade econômica do setor.

Na administração rural uma das partes 
que se deve levar em consideração é a 
questão da utilização de ferramentas fi-
nanceiras. Segundo Frühanf (2014), de-
vido às grandes mudanças ocorridas no 
setor agropecuário nos últimos anos, o 
empreendedor rural precisou passar a se 
preocupar com questões que vão além do 
simples cultivo agrícola ou da produção 
pecuarista. A alta competitividade, as re-
lações trabalhistas, as questões ambien-
tais, a política tributária e as margens de 
lucro cada vez mais reduzidas, fizeram 
com que este setor voltasse sua atenção 
para a gestão da atividade.

No Estado de Goiás a administração rural 
e uma realidade apenas para as grandes 
propriedades onde há exigências contá-
beis para prestação de contas de sócios 
e cotistas, exigindo eficiência na gestão, 
entretanto, para as pequenas proprieda-
des, em sua maioria são compostas pela 
agricultura familiar.

Para Goiás, o setor agrícola é um fator im-
portante na geração de empregos, renda 
e principalmente, contribui com a balança 
comercial do Estado. Para os próximos 
anos, o cenário tende a voltar a ser su-

peravitário, pois de acordo com o mistério 
da agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
espera-se um aumento na produção dos 
principais produtos agrícolas de Goiás, no 
entanto a uma concentração das princi-
pais atividades agropecuárias no Estado 
deixando os demais com um baixo grau 
de produtividade e de geração de empre-
gos e renda oriundos do setor agrícola. 
(ARAÚJO. et al, 2013)

Justificativa
O empreendedor rural goiano, por cultura 
regional e dificuldades no sistema nacio-
nal para acesso a informação, tem como 
característica que essa categoria empre-
endedora possui pouca escolaridade, si-
tuação que pode ter sido gerada pelos 
familiares que não tiveram acesso a infor-
mação e que vão replicando essa situa-
ção ao longo do tempo, chegando a filhos 
e netos, mesmo nos dias de hoje.

Independente do setor, categoria, nível 
empreendedor ou situação econômica, 
existem algumas ferramentas básicas 
que podem auxiliam o empreendedor ru-
ral na gestão do seu cultivo. Muitos em-
preendedores não sabem ao certo qual a 
situação do seu negócio em que gerencia, 
não sabe se está gerando lucro, não sabe 
se está gerando prejuízo, não sabem se 
está  próximo da falência ou até acham 
que está indo muito bem, mas a palavra 
“ACHA” é uma armadilha, principalmente 
para as pessoas que não fazem o míni-
mo de registros financeiros. O primeiro 
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registro que é um mandamento na área 
financeira, é o controle de ENTRADAS e 
SAÍDAS. Essas anotações permitem com 
que a pessoas comece a ter uma noção 
real dos valores que entram para o seu 
bolso e dos valores que saem dele. Pes-
soas que não se atentam para esse deta-
lhe estão fadadas ao prejuízo, lembrando 
que uma situação  financeira difícil não é 
iniciada da noite para o dia, sua trajetó-
ria  para o abismo já começou há 18, 24 
ou 36 meses antes de realmente revelar 
o colapso. O Movimento de Caixa tem a 
finalidade de registrar as entradas e sa-
ídas de dinheiro  com um único objetivo, 
saber o saldo no final do período (dia, se-
mana, mês ou até ano). Essa ferramenta 
é o passo inicial para uma boa adminis-
tração financeira  pessoal, porque através 
das simples anotações de cada centavo 
que entra e que sai,       é que o empreen-
dedor rural poderá chegar ao final do mês 
e fazer a devida avaliação se sobrou ou 
não dinheiro na conta para futuras ações.

Uma outra ferramenta que pode auxiliar o 
empreendedor é o “Contas a Pagar”, ssa 
ferramenta é importantíssima para que 
possa ter em mãos o controle das con-
tas a serem pagas no dia, no dia seguin-
te, na semana seguinte, no mês seguinte 
e até nos próximos 12 meses que ainda 
estão por vir. Essa ferramenta permite ao 
empreendedor rural, a oportunidade de 
visualizar as obrigações do seu negócio 
e da sua vida pessoal em determinados 
períodos e para que isso aconteça é ne-
cessário que suas anotações estejam em 
plena sintonia, como os seus gastos, que 

de fato é o  principal fornecedor de infor-
mações para a sua gestão do contas a 
pagar. Assim como a ferramenta contas 
a pagar, a ferramenta de Contas a Rece-
ber é importantíssima, existem executivos 
que determinam que ela é mais importan-
te que a ferramenta anterior pelo simples 
argumento: “Se não tiver o que receber, 
não tem como pagar”.

A terceira ferramenta fundamental para 
a boa administração financeira do em-
preendedor rural é a de  “Contas a Rece-
ber”, porque nela será possível identificar 
pontos importantíssimos para  a gestão 
do dinheiro que está nas mãos dos clien-
tes, fato a ser trabalhado e analisado com 
muito cuidado, para não prejudicar a sua 
saúde financeira do negócio. O modelo 
de contas a receber, é a ferramenta mais 
particular (personalizada) entre as já ci-
tadas no trabalho. Ela não segue um pa-
drão pré-determinado, isso porque  as 
anotações de contas a receber é de acor-
do com a política de recebimento e paga-
mento de pessoa. 

A quarta, última e mais importante ferra-
menta de gestão financeira para o empre-
endedor rural é o fluxo de caixa, porque é 
a menos operacional ou a junção de todas 
as outras ou simplesmente, o “Fluxo de 
Caixa” de todo o dinheiro que circula no 
negócio. Muito empreendedores confun-
dem, até com uma certa razão o que vem 
a ser a diferença do fluxo de caixa com 
o movimento de caixa, por fim, acabam 
chamando um pel o outro e consideram 
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sendo a mesma coisa, mas não é. Pois 
então, existem grandes diferenças entre a 
primeira ferramenta e a quarta ferramen-
ta. É importantíssimo diferenciar o movi-
mento de caixa de fluxo de caixa. Para 
simplificar, o movimento de caixa são re-
gistros de entradas e saídas do dinheiro 
no tempo presente e o fluxo de caixa é o 
registro das possíveis entradas e possí-
veis saídas de dinheiro no tempo futuro, 
se transformando em uma ferramenta de 
planejamento estratégico.

Com base no que foi citado sobre as fer-
ramentas financeiras básicas para a boa 
administração do empreendedor rural, 
é fundamental que as suas decisões de 
compra, venda, preço, desconto, amplia-
ção e outros, sejam tomadas com base 
em números através do uso de ferramen-
tas financeiras básicas, elevando assim, o 
seu negócio a outros níveis empresariais.

Objetivos
 O trabalho tem como objetivo le-
vantar a gestão financeira dos empreen-
dedores rurais nas propriedades em que 
existem produção e comercialização de 
produtos, bem como, identificar quantas 
propriedades possuem gestores capacita-
dos para tal administração e gestão finan-
ceira do empreendimento,

Metodologia
O presente trabalho foi uma pesquisa 
classificada como descritiva, objetivan-
do identificar as ferramentas financeiras 

utilizadas pelos gestores de propriedade 
rurais, baseado na proposta de Zanella 
(2014).  

Para execução da pesquisa, foi criado um 
questionário e aplicado focado nas ferra-
mentas de gestão financeira das peque-
nas propriedades rurais. O questionário 
possui 20 questões, obtendo-se infor-
mações sobre “o nome da propriedade”, 
“telefone”, “e-mail”, “área total da proprie-
dade”, “principal atividade da proprieda-
de”, “informações sobre os gerentes ou 
responsáveis da propriedade”, questões 
quanto as “ferramentas de gestão finan-
ceiras empregadas na fazenda” e a “forma 
que são trabalhadas” essas ferramentas.

O questionário foi aplicado aleatoriamen-
te chegando aos gestores de pequenas 
propriedades rurais de duas formas: com 
entrevista presencial e com visitas nas 
fazendas, onde coletou-se as respostas 
dos responsáveis presentes. Essas visi-
tas foram sem aviso prévio, de forma que 
o entrevistado não pudesse manipular as 
respostas.

Outro método empregado foi através de 
um questionaria on-line, criado através 
de um aplicativo do endereço de e-mail 
do gmail.com chamado “google formulá-
rio” com acesso ao link em: https://goo.gl/
forms/GxU4gG47nzq2UzGh2, na qual foi 
distribuído através dos próprios empreen-
dedores rurais e em grupos do aplicati-
vo WhatsApp, alcançando 350 gestores.  

https://goo.gl/forms/GxU4gG47nzq2UzGh2
https://goo.gl/forms/GxU4gG47nzq2UzGh2
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As perguntas estabeleceram um perfil de 
gerenciamento financeiro das pequenas 
propriedades rurais.

O questionário foi dividido em 4 sessões. 
Na primeira sessão foram estabelecidas 
questões sobre a propriedade e o respon-
sável que gerencia a mesma; a segunda 
sessão foi estabelecido um perfil para o 
ambiente de trabalho dentro da fazenda 
e o número de funcionários existentes; a 
terceira sessão foi estabelecido um perfil 
das principais atividades da propriedade 
e na quarta e última sessão do questioná-
rio, foi possível estabelecer o perfil da ad-
ministração da propriedade as questões 
abordaram de como é alimentado as fer-
ramentas de gestão financeira utilizadas 
na propriedade rural.

Os resultados apresentados foram tabu-
lados e analisados, não passando por ne-
nhum programa específico de análise de 
dados estatísticos e representação gráfica.

Resultados alcançados
A aplicação do questionário mostrou que 
40% das propriedades possuem um ges-
tor financeiro, sendo 40% desses gesto-
res com ensino superior completo e que 
80% das pequenas propriedades rurais 
possuem de 1 a 3 funcionários.

As propriedades não possuem apenas 
uma atividade, mas a principal que gera 

faturamento é voltada para o gado com 
60%, seguido pelo plantio de soja com 
15% e de milho com 15%, os outros 10% 
estão distribuídos entre o sorgo, cana-
-de-açucar e hortaliça, porém, nenhuma 
pequena propriedade rural tem como sua 
atividade principal o suíno, aves, equinos 
e apicultura.

Quanto a ferramenta financeira “Movimen-
to de Caixa”, 70% fazem uso e registro das 
movimentações de dinheiro diariamen-
te e 30% não a utilizam; as ferramentas 
“Contas a Pagar” e “Contas a Receber” 
são utilizadas por 50% das pequenas pro-
priedades, sendo que 60% registram em 
caderno ou ata, 25% por meio eletrônico 
e 15% de outras maneiras. A ferramenta 
que as propriedades rurais mais utilizam 
é o “Controle de Custo”, sendo validada 
por 85% dos entrevistados.

Considerações finais
O questionário aplicado mostra que as 
pequenas propriedades rurais do muni-
cípio de Pires do Rio/GO negligenciam a 
importância da gestão financeira em suas 
próprias atividades diárias, impedindo o 
crescimento da produção e geração de re-
ceita para a propriedade e consequente-
mente, a oferta de emprego e renda para 
os moradores do município, fortalecendo 
as grandes propriedades rurais, denomi-
nadas como empresas do setor rural de 
grande porte.
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 Os dados afirmam a carência de 
conhecimento técnico e noção financei-
ra dos gestores e dos colaboradores das 
propriedades rurais, mostrando que exis-
te uma demanda grande para qualificação 
profissional dos colaboradores envolvidos 
com as pequenas propriedades rurais.
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Resumo: A tecnologia da informação 
pode representar uma aliada à saúde hu-
mana, além das diversas outras utilida-
des é possível implementar ferramentas 
robustas de análise de dados para pos-
sibilitar decisões assertivas e em tempo 
real. Logo, o objetivo desta pesquisa é 
propor uma solução de Business Intelli-
gence para análise de dados da saúde 
do Estado do Tocantins, com ênfase em 
dados públicos acerca de Síndrome Gri-
pal e Síndrome Respiratória Aguda Gra-
ve. Tal proposta vai de encontro as ne-
cessidades dos gestores e médicos das 
organizações públicas e privadas da área 
da saúde, que precisam tomar decisões 
para expandir o atendimento, adquirir e 
prescrever remédios e vacinas, realizar 
campanhas de orientação, entre outras. 
Para realização da proposta dentre as 
várias soluções de Business Intelligence, 
a que melhor se adequou foi o Microsoft 
Power BI, sendo aplicada ações de ETL 
e esquemas de visualização voltados as 
características das percepções humanas. 
Como resultados foram apresentadas in-
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formações da estruturação dos painéis e 
os insights com informações da Síndro-
me Gripal e Síndrome Respiratória Agu-
da Grave no Tocantins entre 2019 e 2020, 
como: número de mortes, principais sin-
tomas dos pacientes, taxa de pacientes 
vacinados; informações que nem sempre 
estão acessíveis aos gestores e médicos. 
Como trabalho futuro, pode-se incluir a 
aplicação de técnicas e ferramentas da 
Inteligência Artificial para predizer e pres-
crever possíveis acontecimentos, anteci-
pando eventuais ações, uma vez que tal 
análise fornece base para isto.

Palavras-chave: Business Intelligence, 
Análise de Dados, Painel, Monitoramen-
to, Saúde

1. Introdução 
A saúde é um dos assuntos mais relevan-
tes da atualidade e que precisa ser trata-
do com extrema atenção. A tecnologia da 
informação pode representar uma aliada 
à saúde humana, fornecendo ferramentas 
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robustas, garantindo uma melhor perfor-
mance dos médicos e trabalhadores da 
área da saúde, proporcionando rapidez 
nas consultas e cirurgias, proporcionan-
do maior assertividade nos diagnósticos 
e tratamento, prolongando a vida dos pa-
cientes. Os avanços da tecnologia permi-
tiram a criação de diversas ferramentas, 
inclusive as ferramentas de análise de dados.

Sabe-se que dados podem gerar infor-
mações valiosas, e garantir tomadas de 
decisões assertivas quando utilizadas 
com ferramentas capazes de processar 
grandes volumes de dados. Visto isso, as 
ferramentas de Business Intelligence (BI 
- Inteligência de Negócios) voltado à área 
da saúde possibilitam a coleta e análise 
dos dados possibilitando gerar relatórios 
e painéis com análises baseadas em pa-
râmetros observados a partir da extração 
e cruzamentos dos dados. Assim, infor-
mações e dados estatísticos possibilitam 
um entendimento mais preciso sobre o 
cenário encontrado, permitindo tomadas 
de decisões estratégicas a respeito.

Esta pesquisa sustenta-se na coleta e 
análise de dados relacionados a Síndro-
me Gripal (SG) e na Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SRAG) gerando in-
formações importantes sobre o tema e 
possibilitando aos gestores da área da 
saúde uma visão panorâmica do cenário 
referentes ao contexto estabelecido, isto 
com base em dados públicos oferecidos 

pelo Ministério da Saúde do Governo Fe-
deral Brasileiro.

O Ministério da Saúde (2021) define Sín-
drome Gripal em indivíduos com quadro 
respiratório agudo, que apresentam sinto-
mas como febre, calafrios, dor de cabe-
ça, dor de garganta, tosse, coriza, distúr-
bios olfativos ou distúrbios gustativos. Já 
a Síndrome Respiratória Aguda Grave é 
definida em casos de pacientes que apre-
sentam dispneia/desconforto respiratório 
ou pressão persistente no Tórax ou satu-
ração de O2 menor que 95% em ar am-
biente ou colorização azulada dos lábios 
ou rosto. Síndromes essas que estão liga-
das diretamente ao COVID-19, que pos-
suem sintomas semelhantes, como febre, 
tosse seca, dor de garganta e cansaço.

A síndrome gripal e a síndrome respirató-
ria aguda foram responsáveis por várias 
mortes ao longo dos anos, e no cenário 
atual torna-se importante o desenvolvi-
mento e aplicação de estudos utilizan-
do-se de técnicas, com objetivo de agre-
gar valor estratégico para a geração de 
conhecimentos sobre as situações cau-
sadoras de tais síndromes, buscando 
proporcionar avanços nos tratamentos e 
prevenções.

A partir do contexto apresentado esta pes-
quisa foi alicerçada no seguinte questio-
namento: É possível por meio da análise 
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de dados e ferramentas de Business In-
telligence disponibilizar informações para 
decisões estratégicas, a fim de auxiliar 
profissionais da saúde no conhecimento 
sobre as doenças abordadas?

Os dados aliados as ferramentas analíti-
cas possibilitam aos gestores tomadas de 
decisões estratégicas por meio de relató-
rios, gráficos, painéis (dashboards), tabe-
las de uma forma simples e dinâmica, e na 
área da saúde essa técnica pode agregar 
aos médicos e trabalhadores da área uma 
visão panorâmica e mais compreensível 
das informações coletadas através de da-
dos relacionados as doenças em questão.
 
Para isso existem as ferramentas de Bu-
siness Intelligence, que além de permitir 
todo o processo de análise dos dados, 
ainda garante informações importantes 
que ajudam a entender melhor sobre 
os dados. Para Negash e Gray (2008) e 
Davenport (2006), Business Intelligen-
ce consiste em um sistema de coleta e 
armazenamento de dados gerenciados 
por ferramentas analíticas cujo objetivo 
é transformar dado em conhecimento de 
modo a disponibilizar informações com-
plexas para dar suporte ao planejamento 
e à tomada de decisões estratégicas nas 
organizações. 

Logo, Business Intelligence pode ser 
compreendido como um conjunto de con-

ceitos e metodologias voltadas ao apoio 
e tomada de decisão, em que é possível 
transformar dado em informação e da in-
formação em conhecimento (CÔRTES, 
2002). Até chegar ao estado de infor-
mação os dados passam por processos 
conhecidos como ETL (Extração, Trans-
formação e Carga de Dados). “O ETL é 
um processo para extrair dados de um 
sistema de Bases de Dados (BD), sendo 
esses dados processados, modificados, e 
posteriormente inseridos numa outra BD” 
(FERREIRA et al., 2010).

Para quem deseja realizar uma amostra-
gem de dados, deve levar em considera-
ção a criação de painéis (dashboards) e 
gráficos para o processo de visualização. 
Painéis quando bem estruturados forne-
cem um melhor e rápido entendimento 
na visualização dos dados, possibilitando 
uma avaliação tanto geral, como específi-
ca de determinado contexto (FEW, 2005).

Com o aumento de casos de pessoas 
com síndrome gripal e síndrome respira-
tória aguda, e levando em consideração 
o cenário atual envolvendo a pandemia 
causada pelo novo coronavírus, identifi-
cou-se que seria viável realizar pesquisas 
com o intuito de demonstrar a eficácia do 
uso de ferramentas de BI aplicada à saú-
de e sua utilidade à gestores e médicos 
para identificar possíveis informações va-
lorosas que podem estar ocultas no meio 
de tantos dados desorganizados, e até 
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mesmo contribuir para melhores tomadas 
de decisões estratégicas de médicos e afins.

2. Objetivos 
Propor uma solução de Business Intelli-
gence para análise de dados da saúde do 
Estado do Tocantins, com ênfase em da-
dos públicos acerca de Síndrome Gripal e 
Síndrome Respiratória Aguda.

3. Metodologia
Nesta pesquisa buscou-se utilizar os con-
ceitos de pesquisa aplicada, com suporte 
da utilização de pesquisa bibliográfica e 
pesquisa exploratória. Em primeiro mo-
mento utilizou-se como base a pesqui-
sa bibliográfica, que conforme Macedo 
(1995) constitui em buscar fundamenta-
ções teóricas já existentes relacionado 
ao tema proposto, que abrangeu a coleta 
de conteúdos relacionados ao tema des-
te trabalho, que foram pesquisados em 
livros, monografias, teses, dissertações, 
artigos na plataforma Scielo e através de 
pesquisas no Google Acadêmico relacio-
nados aos conceitos de BI (Inteligência 
de Negócios), Saúde e Visualização de 
Dados. Em seguida iniciou-se a coleta de 
dados quantitativos e qualitativos, que fo-
ram coletados a partir das bases nacio-
nais do Ministério da Saúde e da Secreta-
ria da Saúde do Tocantins, este processo 
se deu por meio da aplicação da pesqui-
sa exploratória, que segundo Gil (2002), 
consiste em conhecer sobre o problema 
apresentado, realizar estudos e análises, 

e em cima disso construir hipóteses ou 
intuições. Com a aplicação da pesquisa 
exploratória foi possível encontrar dados 
disponibilizados em formatos de tabelas 
e gráficos, o que possibilitou a manipu-
lação para utilização nas ferramentas de 
Business Intelligence. Para Piovesan e 
Temporini (1995, p.321) a pesquisa explo-
ratória “(...) Tem por objetivo conhecer a 
variável de estudo tal como se apresenta, 
seu significado e o contexto onde ela se 
insere”. A partir disso foi coletado dados 
qualitativos e quantitativos relacionadas a 
síndrome gripal e a síndrome respiratória 
aguda, como proposta de realizar análi-
ses e identificar informações de valor para 
ajuda na tomada de decisões utilizando 
ferramenta de Business Intelligence. Com 
os dados coletados foi feita a análise de 
ferramenta para a análise dos dados, para 
este trabalho optou-se por utilizar a ver-
são gratuita da fermenta Microsoft Power 
BI, criada em 2014 pela empresa Micro-
soft, voltada à inteligência de negócios e 
proporciona ao usuário realizar o trata-
mento de dados com uma visão simples 
e intuitiva dos resultados encontrados. 
Foram encontradas diversas ferramen-
tas para análise de dados, uma delas foi 
a IBM Watson Analytics, uma das gran-
des ferramentas e das mais conceituadas 
no mercado de BI. Trata-se de uma ferra-
menta gratuita, também contendo a ver-
são paga, voltada para a análise de dados 
em massa. O Google também possui uma 
ferramenta para análise de dados chama-
da de Google Data Studio, basta ter uma 
conta no Google para começar a utilizá-
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-la.  O Data Studio é uma ferramenta mais 
simples, gratuita, leve e com uma curva 
de aprendizado relativamente pequena, 
porém possuem algumas limitações como 
a demora para carregar painéis comple-
xos e também o fato da ferramenta está 
disponível somente na versão Web. A 
escolha pelo Microsoft Power BI dentre 
tantas outras ferramentas de Business In-
telligence foi pelo fato ser uma ferramenta 
que pode ser usada gratuitamente, e for-
nece todos os recursos necessários para 
trabalhar com os dados, rapidez ao mos-
trar os painéis, possibilita atualizações di-
nâmicas, além de ser bem-conceituada e 
de simples manipulação.

4. Resultados
Os dados utilizados nesta pesquisa fo-
ram coletados no site do OpenDataSUS, 
departamento de informática do Sistema 
Único de Saúde, onde são disponibiliza-
das diversas bases de dados do Minis-
tério da Saúde e nos diferentes tipos e 
formatos. Criado em 1991, o DataSUS 
fornece dados da saúde que ao serem 
analisados podem ajudar no suporte à to-
mada de decisões de gestores da saúde e 
servir para pesquisadores e estudantes a 
encontrar possíveis informações relevan-
tes que agreguem algum valor posterior-
mente (DATASUS, 2020).

Para esta pesquisa foram utilizadas a 
base de dados da Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SRAG) dos anos de 

2019 e 2020 respectivamente, e a base 
de dados da Síndrome Gripal do ano de 
2019. As bases de dados da SRAG estão 
disponibilizadas em formato CSV, e vem 
acompanhada com um dicionário de da-
dos, que consiste em um documento cujo 
objetivo é descrever as variáveis da base 
dados exportada em DBF, e uma ficha de 
notificação, que é um documento onde 
são preenchidos dados dos pacientes que 
são hospitalizados com caso da Síndro-
me Respiratória Aguda Grave, ambos em 
formato PDF. 

A base de dados da Síndrome Gripal (SG) 
é proveniente do sistema e-SUS NOTIFI-
CA, um sistema que foi criado para o ca-
dastramento de casos de paciente com 
suspeita de COVID-19. Os dados da SG 
estão disponibilizados em formato CSV e 
contam com dados de todos os estados 
brasileiros separadamente, mas para este 
trabalho focou-se somente no Estado do 
Tocantins. 

Assim como nas bases de dados da SRAG, 
a base de dados da SG vem acompanha-
da de um dicionário de dados e uma ficha 
de notificação, ambos em formato PDF, e 
uma API dos dados. O critério para a es-
colha das colunas que foram analisadas 
pela ferramenta baseou-se na quantidade 
de dados e na relevância, as colunas não 
utilizadas foram classificadas como “ina-
tivas”, sendo possível usá-las de acordo 
com a necessidade do gestor.
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Para o cruzamento dos dados, foram 
criadas diversas “Medidas”, uma técnica 
presente no Microsoft Power BI, em que 
é possível criar cálculos lógicos e aritméti-
cos de acordo com a coluna desejada. Fo-
ram feitos cálculos para realizar o soma-
tório de óbitos, curados, taxa de pacientes 
vacinados contra gripe, taxa de pacientes 
que utilizaram algum tipo de antiviral, taxa 
de pacientes internados em UTIs, quanti-
dade de pacientes que possuem fatores 
de risco, casos nosocomiais, casos pro-
venientes da Síndrome Gripal, classifica-
ção final do caso, quantidade de pacien-
tes que tiveram contato direto com aves 
ou suínos, evolução do caso e contagem 
de pacientes de acordo com o seu sexo. 
Para melhor descrição dos resultados fo-
ram criadas 3 seções: Análise descritiva 
das bases de dados, Processo de ETL e 
Painéis e visualizações, que são apresen-
tadas a seguir.

Análise descritiva das bases de dados
Com base na análise dos dados dos pa-
cientes que tiveram SRAG, foi observado 
que no ano de 2019 houve um maior nú-
mero de pacientes curados em relação à 
óbitos, pacientes do sexo masculino obti-
veram um maior índice de mortes em re-
lação ao sexo feminino. O mês de abril 
foi o mês em que foi notabilizado o maior 
índice de pacientes curados, por data de 
internação, já o mês de março se notabili-
zou como o mês que tiveram mais óbitos. 
A faixa etária do paciente é um fator a se 
levar em consideração, pois quanto mais 
avançada a idade do paciente, maior o ris-

co de morte por complicações da SRAG. 
Nos Gráficos da Figura 1 (a) e (b) são 
apresentados os resultados dos pacien-
tes hospitalizados no Tocantins por SRAG 
no ano de 2019 que fizeram e não fizeram 
uso de antivirais e vacinas para gripe.

Figura 1: Percentual de pacientes hospitalizados no 
Tocantins por SRAG em 2019 (a) que fizeram e não 
fizeram uso de antiviral e (b) que tomaram e não toma-

ram a vacina contra gripe
Fonte: Elaborada pelo autor (2022)
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Assim como apresentado na Figura 1 (a), 
cerca de 66,5% dos pacientes não fizeram 
uso de nenhum tipo de antiviral, e a Figura 
1 (b) mostra que 75% não tomaram vaci-
na para gripe, consequentemente, ligados 
a este fato, o número de óbitos foi maior 
em pacientes que não utilizaram nem anti-
virais e nem vacina para gripe.
Dentre as cidades do Tocantins mais afe-
tadas, Palmas-TO foi a que teve mais óbi-
tos e o maior número de curados. Quan-
to a classificação do caso, no Tocantins o 
maior número de casos foram de SRAG 
não especificado com 63% dos casos, se-
guido por SRAG por influenza, casos de 
SRAG por outro vírus respiratório ficou 
com 14,94% dos casos, casos de SRAG 
por COVID-19 não foram descobertos.
Em relação aos fatores de risco que pa-
cientes poderiam ter, foram selecionados 
asma, diabetes e doença cardiovascular 
crônica para a análise. Através da análise 
é possível perceber que 7% dos pacientes 

André Almeida Luz, Ivo Sócrates Moraes de Oliveira, Jeferson Morais da Costa, Ary Henrique Morais de Oliveira, 
Glenda Michele Botelho, André Luis Korzenowski 

Análise de dados da saúde com foco na síndrome gripal e síndrome respiratória aguda

que foram internados por SRAG possuem 
asma, 17% possuem diabetes e 38% pos-
suem doença cardiovascular. O número de 
pacientes que precisaram ser internados 
em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) foi 
de 37%, porém pacientes cuja faixa etária 
entre 0 e 14 anos foram internados cerca 
de 51%. Também foi notar que cerca de 
99% dos casos não foram provenientes da 
Síndrome Gripal. Apenas 6% dos casos da 
SRAG trata-se de infecção adquirida no 
hospital e somente 3,21% dos pacientes 
tiveram contato com aves ou suínos.
Quanto aos casos de SRAG no ano de 
2020 no Tocantins houve um total de 361 
curados e 196 mortos, sendo grande parte 
dos óbitos do sexo masculino e os casos 
de SRAG 62% foram ocasionados pelo ví-
rus da COVID-19. O gráfico apresentado 
na Figura 2 demonstra o número de óbitos 
e curas de acordo com o mês de interna-
ção dos pacientes com SRAG no ano de 
2020 no Tocantins.

Figura 2: Número de óbitos e curas por mês de internação dos pacientes com SRAG no ano de 2020 no Tocantins 
/ Fonte: Elaborada pelo autor (2022)
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Figura 3: Total de óbitos e curados da SG no ano de 
2019 no Tocantins
Fonte: Elaborada pelo autor (2022)

Conforme a Figura 2, o mês de agosto foi 
o mês com mais mortes em decorrência 
da SRAG e o mês de setembro foi o mês 
com mais pacientes curados. A cidade de 
Araguaína-TO foi a que possuiu o maior 
número de mortes decorrente da SRAG 
em 2020, seguida por Palmas-TO. No ge-
ral, somente 18,12% dos pacientes rece-
beram vacina para gripe e 4,38% utiliza-
ram algum tipo de antiviral. 

Dos pacientes internados por SRAG em 
2020 no Tocantins que possuem algum 
tipo de fator de risco, 7,2% informaram ter 
asma, 44,4% diabetes e 52,7% doença 
cardiovascular crônica. Foi possível notar 
um grande número de pacientes que pre-
cisaram ser internados em UTIs por com-
plicações da SRAG em relação ao ano de 
2019. Dos 26,61% dos casos de SRAG in-
ternados em UTI, 65,12% evoluíram para 
óbito e somente 34,88% foram curados. 
Já sobre casos de pacientes que tiveram 
SRAG provenientes da Síndrome Gripal, 
64,35% não foram ocasionados por SG 
e 35,65% de casos provenientes da SG. 
Assim como no ano de 2019, casos noso-
comial tiveram índices baixos, e somen-
te 2,3% dos pacientes que tiveram algum 
tipo de contato com aves e suínos antes 
de serem diagnosticados com SRAG. 

Os resultados referentes a análise dos 
casos de Síndrome Gripal (SG) em 2019 
no Tocantins são mostrados através dos 
gráficos apresentados nas Figuras 3 e 4.
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O gráfico da Figura 3 apresenta um total de 213 mortos e cerca de 16 mil 
curados por SG em 2019 no Tocantins, o percentual de mortes representam 
1,33% do total. Já o gráfico da Figura 4 (a) apresenta que cerca de 68% das 
mortes relacionadas SG em 2019 no Tocantins foram de pacientes do sexo 
masculino, já os curados, Figura 4 (b), houve quase que uma neutralidade 
nos resultados por sexo, sendo 54,4% dos curados da SG foram do sexo 
feminino e 45,6% do sexo masculino. 

Os gráficos das Figuras 5 e 6 apresentam os principais sintomas da Síndro-
me Gripal sentidos pelos pacientes de acordo com o sexo.

Figura 4: Gráficos com (a) quantidade e percentual de óbitos e (b) quantidade e percentual de curados da 
SG no ano de 2019 no Tocantins

Fonte: Elaborada pelo autor (2022)
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Figura 6: Quantidade e Percentual de óbitos por SG no ano de 2019 no Tocantins
Fonte: Elaborada pelo autor (2022)

Figura 5: Total de óbitos e curados da SG no ano de 2019 no Tocantins
Fonte: Elaborada pelo autor (2022)
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De acordo com o gráfico da Figura 5 é 
possível notar que: febre, tosse, e outros 
sintomas não especificados estão entre 
os primeiros sentidos pelo sexo masculi-
no, já de acordo com a Figura 6, em pa-
cientes do sexo feminino é mostrada uma 
alteração: sintomas como dor de gargan-
ta aparece em 5° lugar, diferente do sexo 
masculino, em que dor de garganta apa-
rece em 8° lugar. 

A Figura 7 apresenta uma lista contendo 
a quantidade de óbitos por SG em 2019 
no Estado do Tocantins de acordo com o 
município.

Figura 7: Quantidade de óbitos por SG em 2019 no To-
cantins de acordo com o município
Fonte: Elaborada pelo autor (2022)

  

Figura 8: Número de pacientes curados da SG em 2019 
no Tocantins por mês

Fonte: Elaborada pelo autor (2022)

Figura 9: Número de óbitos pela SG em 2019 no To-
cantins por mês

Fonte: Elaborada pelo autor (2022)

Como é possível notar na Figura 7, o mu-
nicípio de Araguaína-TO foi identificado 
como a cidade com mais óbitos em de-
corrência da SG em 2019 no Tocantins, 
seguida de Palmas-TO e Tocantinópolis-
-TO. Na Figura 8 é possível observar que 
o mês de junho foi o mês com mais pa-
cientes curados da SG em 2019 no To-
cantins e de acordo com a Figura 9, maio 
foi o mês com mais mortes no Tocantins.

O propósito de trazer uma amostragem de 
dados em uma ferramenta de BI é justa-

Já nas Figuras 8 e 9 apresentam uma lis-
ta contendo a quantidade de óbitos por 
SG no Tocantins com base em gráficos de 
área expondo números tanto de óbitos 
quanto de curados de acordo com mês no 
ano de 2019, no primeiro semestre.
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mente por ela dar a liberdade do usuário 
a filtrar os resultados da maneira que ele 
necessita naquele momento, por exem-
plo, caso o gestor deseje descobrir qual 
a faixa etária de pacientes internados por 
SRAG que mais tomaram antiviral no ano 
de 2020: é necessário somente ir ao filtro 
idade, que já foi criado a partir da coluna 
idade, e selecionar a faixa etária até en-
contrar o resultado. 

O Microsoft Power BI possibilita a criação 
desses painéis (dashboards) de filtros, 
gráficos de pizza, dentre tantos outros 
modelos que se encaixe no contexto de-
sejado. Ela conta com um editor chamado 
Power Query, que possibilita a realização 
do que é chamado de ETL, onde é rea-
lizado todo um processo de “preparação 
dos dados” para, assim, poder analisá-los 
em painéis. Um fator que vale a pena res-
saltar a respeito da ferramenta é a capaci-
dade de atualização dinâmica dos dados 
que estão sendo tratados, ou seja, a partir 
do momento em que esta base de dados 
que foi extraída é alimentada com mais 
dados, consequentemente esses dados 
são automaticamente importados pela 
ferramenta, atualizados dinamicamente o 
painel, possibilitando que as informações 
sejam visualizadas em tempo real.

Processo de ETL (Extração, Transfor-
mação, Carregamento)
Assim como apresentado anteriormente 
ETL é o processo que os dados são extra-
ídos das bases de dados, processados, 
e logo após são inseridos em uma nova 

base de dados. Vale ressaltar a importân-
cia de realizar a transformação dos dados, 
pois é nesta etapa em que os dados pas-
sam pelo processo de limpeza, onde são 
identificados possíveis erros, como dados 
nulos, incorretos ou de formato diferente 
do especificado, para garantir uma inte-
gridade e confiabilidade dos dados antes 
de serem utilizados para produzir infor-
mações.

Nesta pesquisa foi-se aplicado o pro-
cesso de ETL nas bases de dados utili-
zadas, com o objetivo de filtrar e utilizar 
somente campos essenciais para gerar 
as informações relevantes ao visualiza-
dor. Inicialmente, foram identificados er-
ros em algumas linhas, colunas com os 
campos completamente nulos, campos 
vazios que não foram preenchidos ante-
riormente na ficha de notificação antes de 
serem cadastrados na base de dados e 
colunas com dados que foram julgados 
como desnecessárias foram removidas. 
Colunas que obtiveram uma taxa abaixo 
de 20% dos dados válidos foram descar-
tadas. Nomes de algumas colunas foram 
renomeadas para melhor identificação do 
campo, para esta atividade foi necessário 
fazer uso do dicionário de dados acom-
panhado da ficha de notificação. O tipo 
de dado de cada coluna não necessitou 
aplicar quaisquer mudanças, pois todos 
foram obtidos no formato adequado.

A base de dados da SG ao ser baixada 
possuía um total de 33 colunas, com as ex-
clusões das colunas “yid”, “cbo”, “PaisO-
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rigem”, “estadoIBGE”, “municipioIBGE”, 
“cep”, “origem”, “cnes”, “EstadoNotifica-
ção”, “EstadoNotificaçãoIBGE”, “munici-
pioNotificação”, “municipioNotificaçãoIB-
GE”, “numeroNotificacao”, “excluído” e 
“validado”, esse valor abaixou para 18 co-
lunas, o nome da tabela que antes era 
“dados-to” foi alterada para SG-to-2019. 
Já a base de dados da SRAG 2019 pos-
suía um total de 140 colunas, e foi dimi-
nuído para o total de 66 colunas, o nome 
da tabela foi renomada de “influd19_lim-
po-27.04.2020-final” para “SRAG-2019”. 
A base de dados da SRAG 2020 possuía 
um total de 140 colunas, e foi diminuída 
para 78 e renomeada “influd19_limpo-
-27.04.2020-final” para “SRAG-2020”. 

Um dos motivos primordiais que ocasio-
nou na exclusão de inúmeras colunas foi 
no intuito de diminuir o grande volume de 
dados que não seriam necessários para 
demonstrar os resultados, ou seja, dados 
que não seriam utilizados. Com essas 
quantidades de colunas reduzidas tornou-
-se possível trabalhar de forma centraliza-
da com os dados essenciais nos insights 
desejados.

Painéis e visualizações
A maneira como os dados são mostrados 
em um painel é indispensável para se ter 
uma boa análise de dados, logo, focou-
-se veemente na melhor forma de trans-
mitir as informações para possibilitar a 
compreensão de forma clara e objetiva 
sobre o que está sendo transmitido inde-
pendentemente do grau de conhecimen-

to técnico do gestor. Inicialmente, para 
trabalhar com os painéis na ferramenta 
de BI, foi escolhido como tela de fundo a 
cor preta, pois a partir de testes realiza-
dos com os gráficos e por pesquisas rela-
cionadas, conclui-se que cores radiantes 
como branco e azul tendem a forçar mais 
a visão, causando desconforto e cansaço 
para o visualizador. Portanto, foi importa-
do o tema denominado de “Nowalls Analy-
tics Theme” em formato JSON através da 
própria biblioteca do Microsoft Power BI. A 
paleta de cores deste tema conta com um 
fundo de tela preto e para a coloração dos 
gráficos possuem tons de branco, preto, 
cinza, verde, azul, vermelho e roxo. Os 
painéis que foram utilizados para a amos-
tragem de dados foram: filtros, KPI, gráfi-
cos de colunas 100% empilhadas, gráfico 
de pizza, tabela, cartões de linha múltipla, 
gráfico de coluna clusterizado, gráfico de 
área, gráfico de rosca, TreeMap, Timeli-
ne 2.1.1, gráfico de barras clusterizado. 
A Figura 10 destaca, de forma genérica, 
os tipos de gráficos aplicados nos painéis 
para a amostragem dos dados.

Figura 10: Tipos de gráficos aplicados nos painéis

Fonte: Elaborada pelo autor (2022)
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Figura 11: Uma das páginas dos painéis propostos
Fonte: Elaborada pelo autor (2022)
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A escolha por cada um desses tipos de gráficos baseou-se em critérios como: faci-
lidade na visualização do receptor, simplicidade e dinamismo. As Informações que 
trazem dados “negativos” como óbitos, pacientes que não tomaram vacina e outros 
semelhantes foram coloridos em tonalidades vermelhas, e informações positivas em 
tonalidades verdes. Informações que são comparativos entre sexo do paciente foram 
definidas como: tons de azul para masculino e tons de roxo para feminino, gráficos de 
filtros foram coloridos com tons de roxo escuro. 

A Figura 11, no canto superior esquerdo mostram 2 dos 14 filtros presentes nos pai-
néis criados, sendo 8 filtros por idade e 4 filtros por sexo. A Figura 11 também apre-
senta de forma ampla um dos painéis relacionados a Síndrome Respiratória Aguda 
Grave do ano de 2019 no Tocantins, em que há diversos gráficos, todos padronizados 
de acordo com as regras apresentadas anteriormente. 
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A padronização das cores nos painéis aju-
da na organização dos painéis, tornando 
a visualização mais compreensível, aju-
dando o cérebro no processo de interpre-
tação e abstração das informações apre-
sentadas.

5. Considerações finais
Esta pesquisa teve como objetivo analisar 
os dados referentes a Síndrome Gripal e 
Síndrome Respiratória Aguda Grave nos 
anos de 2019 e 2020 no Estado do Tocan-
tins, e possibilitar aos gestores da saúde 
e pesquisadores da área uma visão mais 
clara e abrangente dos casos e notifica-
ções dessas duas síndromes. A escolha 
de analisar esses dados pelos anos de 
2019 e 2020 foi devido a pandemia do 
novo coronavírus, que demandou muitas 
informações compiladas para monitora-
mento dos pacientes entre o período pré-
-pandemia e o período pandêmico.

De acordo com os resultados obtidos 
através dos painéis foi demonstrado um 
elevado índice de óbitos em decorrência 
da que evoluíram para Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG) no ano de 
2020 com relação ao ano de 2019. Outro 
ponto a se destacar é que no ano de 2020 
os casos de SRAG em decorrência do ví-
rus da COVID-19 foram cerca de 62,5%, 
diferentemente do ano de 2019, onde os 
índices foram praticamente nulos. Casos 
de Síndrome Gripal (SG) que evoluíram 
para SRAG no ano de 2020 cresceram ab-
surdamente em relação ao ano de 2019. 

Deste modo, conclui-se que o elevado 
número de casos e óbitos decorrentes da 
SRAG no ano de 2020 no Estado do To-
cantins tem como principal fator o início 
da pandemia ocasionada pela COVID-19. 

Diante de todos os resultados encontra-
dos e de todas as etapas realizadas, con-
cluiu-se com êxito que dados ao serem 
trabalhados com uma ferramenta de Bu-
siness Intelligence entregam informações 
de aspectos descritivos relevantes para 
gestores. Trazendo para o contexto do 
trabalho, os dados das SGs e SRAGs uti-
lizando o Microsoft Power BI trouxeram in-
formações, como: número de mortes, prin-
cipais sintomas sentidos pelos pacientes, 
taxa de pacientes vacinados; informações 
essas que não são encontradas antes de 
passar pelo processo de tratamento de 
dados até chegar nos painéis, possibili-
tando gestores da saúde e pesquisadores 
da área resultados íntegros, assertivos 
e uma forma racional para a tomada de 
decisões. Como trabalho futuro, pode-se 
incluir a aplicação de técnicas e ferramen-
tas da Inteligência Artificial para predizer 
e prescrever possíveis acontecimentos, 
antecipando eventuais ações, uma vez 
que tal análise fornece base para isto.
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