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Resumo 

 
 
Palavras-chave: mineração de dados, indução de regras, controle de gastos públicos. 
 
 

Resumo 

 
Considerando que, cada vez mais, tanto a sociedade como as instituições da esfera 

governamental, vêm exigindo dos órgãos responsáveis uma atuação de controle de gestão 

mais eficiente. Resta, a essas instituições, a difícil missão de realizar suas tarefas que são 

fortemente dependentes de informações e de recursos adequados para tratamento das mesmas. 

A mineração de dados como parte de processo de descoberta de conhecimento em bases de 

dados vem se consolidando como opção para o tratamento de grandes volumes de dados, no 

sentido de extrair conhecimento dos mesmos. 

Essa dissertação apresenta, como principal contribuição, investigar uma solução de mineração 

de dados fundamentada na metodologia Cross-Industry Standard Process for Data Mining 

(CRISIP-DM), metodologia não proprietária que define um processo de mineração de dados 

de forma estruturada e não linear, e em indução de regras de associação como apoio à decisão 

no controle da gestão pública, mais especificamente controle de gastos públicos. Os recursos 

estudados e avaliados foram dispostos em conformidade com uma metodologia específica 

para processo de mineração de dados. Na investigação do problema, a escolha da técnica de 

inteligência artificial, baseada na extração de regras de associação e seus respectivos 

algoritmos, teve o foco na questão da utilidade do conhecimento adquirido com os dados para 

os processos concretos de tomada de decisão inerentes às atividades de controle interno. 

Os experimentos realizados através de um estudo de caso, baseados nos algoritmos de 

indução de regras APRIORI e TERTIUS, com dados reais da Secretaria da Fazenda de 

Pernambuco (SEFAZ-PE), representaram uma confirmação do modelo escolhido como um 

recurso adequado no apoio às atividades de controle de gestão pública. 
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Abstract 
 
 
Key-words: data mining, rules induction, public expenditures control 
 

Abstract 
 

Considering that, now more often, society and government institutions demand from 

responsible entities a more efficient action in controlling management. Thereafter these 

entities have the difficult mission to fulfill their tasks, all strongly dependent on quality of 

information and proper resources to treat those data. 

Data Mining how part of knowledge discovery in databases to becoming stable in a way to 

extract information that is there, somewhere hidden in the records and fields of the databases, 

but it’s not reachable, unless with help some technology in the process of discovering it. 

This dissertation presents, as main contribution, the investigation of a data mining solution 

founded in the Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) methodology 

as in association rule inductions as a decision aid in controlling public management, more 

specifically public expenditures. The resources studied and evaluated were treated in 

conformity to a specific methodology in data mining processes. In the problem investigation 

was implemented a technique based in artificial intelligence on association rules extraction, 

and respective algorithms, focused in the issue of acquired knowledge utility as data to real 

decision making processes inherent to internal control activities. 

The experiments made on a case study, were bases in rule induction algorithms APRIORI and 

TERTIUS, using real data from Pernambuco State Treasure Secretary (SEFAZ-PE), represent 

a confirmation of the chosen model as a proper resource in controlling public management 

activities.
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Capítulo 1 - Introdução 
Esse capítulo apresenta a motivação e os objetivos para o 

desenvolvimento desse trabalho de mestrado. Na Seção 1.2 são 

descritos os objetivos gerais e específicos da pesquisa e a Seção 1.3 

apresenta a estrutura da dissertação. 

 
 
1.1. Motivação 
 
A perspectiva atual sobre o novo ambiente organizacional da administração pública, abordada 

por [Sousa Silva, 2007], mostra que cada vez mais a sociedade vem demandando dos órgãos 

de controle governamental informações mais objetivas sobre aspectos como economicidade, 

eficiência, eficácia e efetividade das operações financiadas com recursos públicos. 

 

Para a realização dessas ações, os órgãos de controle dependem das informações, ou melhor, 

do tratamento das mesmas que estão armazenadas em bases de dados volumosas e que 

requerem o uso de técnicas complexas. Com essas técnicas, após o processo de análise dos 

dados existentes nas bases, podem ser disponibilizadas informações necessárias ao controle de 

recursos públicos. 

 
 
Alguns conceitos, abordados a seguir, expressam a definição e o foco de atuação do que seria 

o controle interno no âmbito da administração pública brasileira. 

 

[Pascoal, 2004, p.183] menciona que : 

Controle Interno é todo aquele realizado pelo órgão ou entidade no âmbito da própria 

Administração. A Constituição Federal (CF), artigo 74, exige que os Três Poderes da 

República – Executivo, Legislativo e Judiciário – mantenham de forma integrada, 

sistemas de controle interno com a finalidade de avaliar as metas previstas nas leis 

orçamentárias, os resultados obtidos, bem como a legalidade, a eficiência e a eficácia 

da gestão de recursos públicos aplicados pela Administração ou por particulares ... E 

ainda, enfatiza que os responsáveis pelo Controle Interno, ao tomarem conhecimento 

de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, 

sob pena de responsabilidade solidária. 
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[Oliveira et Al, 2007] diz que os modernos conceitos de administração e gerência, enfatizam 

que uma eficiente e eficaz  Controladoria deve estar capacitada a: 

• Organizar e reportar dados e informações relevantes para a tomada de decisões; 

• Manter permanente monitoramento sobre os controles das diversas atividades e do 

desempenho de outros departamentos; 

• Exercer uma força ou influência capaz de influir nas decisões dos gestores da entidade. 

• Além de não deixar de cumprir, com a eficiência e eficácia , suas responsabilidades na 

execução das chamadas tarefas e atribuições regulamentares, ligadas aos aspectos 

contábeis e a observância das legislações. 

 

Em [TCE-RS..., 2003] é citado que: 

Controle Interno é o conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria 

gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, 

fraudes e ineficiência. 

 

Observando os conceitos que envolvem as atribuições essenciais dos órgãos responsáveis pelo 

controle interno da Administração Pública, também chamados de Controladoria, percebe-se 

que o desempenho das suas atividades apresenta forte dependência do tratamento das 

informações geralmente distribuídas entre: diferentes processos, que acontecem em diferentes 

órgãos públicos, que atualizam diferentes bases de dados e que compõem grandes volumes de 

dados. Dessa forma a consolidação dessas informações, ao convergir para uma base de dados, 

necessita de procedimentos que invistam na integridade dos dados, sendo esse um pré-

requisito para a elaboração de soluções capazes de contribuir com a qualidade no apoio às 

tomadas de decisões. 

 

Têm-se, então, o cenário propício à aplicação das técnicas de inteligência artificial para a 

aquisição de conhecimento existente em bases de dados, uma vez que se tem a disponibilidade 

de grandes volumes de dados somada à necessidade de transformar esses dados em 

conhecimento útil ao suporte de decisões gerenciais. Eis aqui a motivação para realização 

desse trabalho de dissertação. 

 

Baseando-se nas idéias de [Brasiliano ,2003], onde são mencionados os efeitos positivos 

advindos das ações de determinar, avaliar e administrar os riscos, presentes em atividades de 
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qualquer natureza, é que instituições como as Controladorias contam com recursos como o de 

administração de riscos para direcionar suas ações de controle. 

 

O grande desafio dessa tarefa de gerenciamento de riscos é buscar um grau de certeza, 

baseado em tecnologias e metodologias adequadas, para melhor utilizar efeitos positivos do 

tratamento dos riscos. 

 

Por outro lado, a Mineração de Dados faz parte de um processo de descoberta de 

conhecimento conhecido como KDD – Knowledge Discovery in Database, que significa 

Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados. KDD pode ser entendido como um 

conjunto de procedimentos, dispostos em etapas, que se apóiam em técnicas automáticas de 

extração de dados. Nesse processo, os dados são inicialmente analisados e transformados em 

conhecimento que se revela através de padrões interessantes. 

 

Um processo de KDD, resumidamente, envolve as seguintes partes : um problema a ser 

submetido o processo de KDD, os recursos disponíveis para a solução do problema e os 

resultados obtidos a partir da aplicação dos recursos em determinado conjunto de dados 

inicial. Os elementos que compõem o problema a ser resolvido são: o conjunto de dados 

inicial, o especialista de negócio e os objetivos da aplicação. Os recursos disponíveis são 

compostos de métodos, ferramentas, plataforma computacional, procedimentos e tecnologias 

para aplicação na base de dados inicial com foco no objetivo de negócio. E os resultados 

obtidos compreendem o modelo de conhecimento descoberto ao longo da aplicação de KDD e 

o histórico das ações realizadas.  

 

Segundo as idéias de [Han & Kamber, 2001] e [Fayyad et Al, 1996] pode-se definir as 

seguintes etapas para o processo de KDD: 

• Integração de Dados - É a reunião das informações distribuídas em diversas fontes 

entendendo e tratando suas peculiaridades visando a composição da base de dados inicial; 

• Seleção - Destacar entre as informações disponíveis quais devem ser efetivamente 

consideradas durante o processo de KDD; 

• Transformação dos Dados – Adequação dos dados ao formato apropriado à etapa de 

mineração. Aqui ocorrem tratamentos nos dados tais como a redução do número de 

valores distintos em determinados atributos, visando melhor desempenho no processo de 

mineração; ocorre a limpeza de informações ausentes que pode ser feita com 



 12

preenchimento de valor manual, valor constante ou simplesmente excluir o dado; ocorre, 

também, a realização de alguma codificação necessária para atributo específico. Nessa 

etapa, ainda, são criados novos atributos pertinentes ao contexto do problema e que são 

derivados de transformações dos dados originais. 

• Mineração dos Dados - Extração de padrões de comportamento que representem novos 

conhecimentos através da aplicação de técnicas de computação inteligente; 

• Avaliação – Identificação de padrões interessantes, a partir do confronto entre o modelo 

de conhecimento gerado e as expectativas traçadas no objetivo do projeto; 

• Apresentação – Dar visibilidade ao conhecimento adquirido com adoção de técnicas de 

visualização e representação do conhecimento. 

 

Na etapa de mineração, existem disponíveis para aplicação algumas técnicas cuja seleção se 

relaciona, entre outros fatores, com as características dos dados e com o entendimento do 

problema que se quer resolver [Berry & Linoff, 1997]. 

 

[Harrison, 1998] afirma que não existe uma técnica para resolver todos os problemas de 

mineração, pois várias técnicas servem a diferentes aplicações. 

As mais usadas, no entanto, são: regras de associação, árvores de decisão, algoritmos 

genéticos e redes neurais artificiais. 

 

Assim, o processo de Mineração de Dados se apresentou como um possível instrumento para 

a geração de informações que servem de insumos para a função de gerenciamento de riscos 

das instituições. Em especial, nos órgãos que controlam a gestão pública, podem ser 

levantados, como riscos, os indícios de má utilização de recursos públicos com o apoio de 

tecnologia adequada . 

 
Sendo assim, será abordada nessa dissertação a seguinte formulação de problema : de que 

forma o processo de mineração de dados pode apoiar o controle interno de gastos públicos ? 

 

1.2. Objetivos 
 
Como objetivo principal, essa dissertação visa a investigar uma solução para o apoio às 

decisões sobre os gastos públicos no âmbito dos órgãos de controle interno. O enfoque dessa 

investigação diz respeito à viabilidade do uso de técnicas de mineração de dados para 
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identificação de padrões através de regras de associação extraídas das bases de dados que 

armazenam informações sobre as despesas. 

 

Como segundo plano, o estudo sobre os métodos disponíveis na literatura se propõe à 

elaboração de num modelo proposto com capacidade de agregar benefícios aos órgãos da 

administração pública responsáveis por planejar ações de controle. Benefícios esses advindos 

do adequado uso dos padrões obtidos através das regras de associação geradas na mineração 

de dados. 

 

Como forma de validar a consistência do modelo proposto, experimentos foram realizados, 

através de um Estudo de Caso com dados fornecidos pela SEFAZ-PE - Secretaria da Fazenda 

do Estado de Pernambuco. 

 
1.3. Estrutura da Dissertação 

 
O Capítulo 2 apresenta uma contextualização em torno do tema extração de 

conhecimento em bases de dados, onde são abordados conceitos sobre inteligência 

artificial, mineração de dados, funcionalidades e técnicas do processo de mineração de 

dados e algumas questões sobre Data Warehouse. 

 

O Capítulo 3 visa levar ao leitor noções introdutórias relacionadas ao negócio Controle 

Interno na Administração Pública, considerando essa atividade governamental no 

contexto da mineração de dados. 

 

Conceitos sobre a técnica de mineração de dados escolhida na dissertação, Extração de 

Regras em Bases de Dados, bem como as características dos algoritmos relacionados são 

relacionados no Capítulo 4. 

 

O Capítulo 5 apresenta uma proposta de modelo, contemplando uma solução eficiente 

como forma de apoio às decisões na área de controle dos gastos públicos, baseada na 

investigação e estudo sobre os métodos disponíveis na literatura. 
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Como forma de validar o processo de investigação realizado nessa dissertação, o 

Capítulo 6 relata todo o procedimento aplicado em estudo de caso com dados reais 

fornecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. 

 

O Capítulo 7 apresenta as conclusões gerais acerca da dissertação, contendo as principais 

contribuições, as limitações e os possíveis trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 - Extração de Conhecimento em Bases de 

Dados 
Esse capítulo apresenta a fundamentação teórica e os estudos 

relacionados ao tema que nortearão todo desenvolvimento do 

trabalho. Na Seção 2.1, conceitos sobre inteligência artificial são 

abordados. Na Seção 2.2, o processo de mineração é apresentado. 

Na Seção 2.3, o detalhamento sobre as funcionalidades da 

Mineração de Dados é relacionado. Na Seção 2.4, são destacadas as 

principais técnicas de Mineração de Dados. Na seção 2.5, conceitos 

sobre Data Warehouse são discutidos e na Seção 2.6 questões acerca 

de Mineração de Dados são abordadas.  

 

2.1. Inteligência Artificial 
 
 
O conceito de inteligência artificial (IA) é uma noção que dispõe de várias interpretações. 

Segundo [O’Brien, 2002] a IA é uma área de pesquisa da ciência da computação dedicada a 

buscar métodos computacionais que possam adotar comportamentos inteligentes. 

Consideram-se comportamentos inteligentes: 

• Pensar e raciocinar; 

• Utilizar a razão para desenvolver problemas; 

• Aprender e compreender a partir de experiências; 

• Adquirir e aplicar conhecimento; 

• Demonstrar criatividade e imaginação; 

• Lidar com situações complexas ou desconcertantes; 

• Responder pronta e eficazmente a situações novas. 

 
 
De acordo com as idéias de  [Norvig, 2004] e [Luger, 2002] pode-se dizer que a  IA é a área 

da ciência que se dedica à formulação e implementação de teorias e modelos computacionais 

de funções cognitivas, sendo assim a IA não se limita ao campo da ciência da computação, 

interagindo com outras disciplinas como filosofia, lingüística, psicologia, biologia e lógica.  

 

Em sentido abrangente, são relacionadas algumas áreas fundamentais da IA: 

• Representação do Conhecimento – que trata de modelos e técnicas para representação e 

manipulação de conhecimento em sistemas computacionais. 
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• Automatização do Raciocínio – que envolve a obtenção de novos conhecimentos a partir 

do conhecimento disponível com o uso de métodos de inferência. 

• Resolução de problemas – que abrange o estudo e criação de algoritmos com capacidade 

de resolver problemas que não podem ser resolvidos pela computação convencional. 

• Aprendizagem automática – que se dedica ao desenvolvimento de métodos de aquisição 

autônoma de conhecimento. 

• Percepção – que envolve o desenvolvimento de sistemas capazes de transformar, em 

dados, as informações do meio ambiente. São exemplos desses os sistemas de 

reconhecimento de voz, odores ou impressões digitais.  

• Linguagem natural – que compreende o estudo e desenvolvimento de técnicas e teorias de 

interpretação e geração automática de textos em linguagem natural. 

 

A IA possibilita a sistematização e automatização de tarefas com vistas na solução dos 

problemas complexos e vem ganhando relevância e se firmando com uma atuação num campo 

universal. 

 

São algumas aplicações típicas de IA os sistemas especialistas, sistemas de reconhecimento de 

voz e imagem, jogos, sistemas tutoriais inteligentes, robótica, tradutores automáticos, 

mineração de dados, recuperação de informações, interfaces adaptativas entre outros.    

 

Dentre outras, a mineração de dados surge como uma das importantes áreas de aplicação da 

IA cujas principais idéias relacionadas são descritas a seguir. 

 

2.2. Mineração de Dados 
 

[Han & Kamber, 2001] [Fayyad, 1996]   apontam que a maior motivação para a Mineração de 

Dados é a necessidade de tratar a enorme quantidade de dados disponíveis transformando em 

informação útil e gerando conhecimento. 

A informação adquirida pode ser usada em diversas áreas de aplicação como: gerenciamento 

de negócios, controle de produção, análise de marketing, projetos de engenharia e na 

exploração da ciência. 

Inicialmente o termo mining estava relacionado ao processo de extração ou mineração de uma 

grande quantidade de dados, este termo, para alguns estudiosos é impróprio, o mais adequado 

seria Knowledge Mining, extração do conhecimento. 
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Algumas pessoas tratam data mining como sinônimo de KDD, outras consideram como um 

passo do processo de KDD que apresenta as seguintes etapas: 

• Limpeza dos Dados – É comum encontrar dados incompletos, inconsistentes ou muito 

divergentes do padrão esperado. Esse passo cuida em adotar alguns procedimentos para 

remover as impurezas e inconsistências dos dados; 

• Integração dos Dados -  Onde múltiplas fontes de dados podem ser combinadas; 

• Seleção dos Dados - Onde os dados relevantes para a análise são recuperados; 

• Transformação dos Dados - Onde os dados são transformados no formato apropriado para 

realização de operações de agregação ou sumarização; 

• Mineração dos Dados -  Processo essencial onde os métodos inteligentes são aplicados em 

ordem para extração de padrões. Esses métodos podem necessitar interação com o usuário 

ou com bases de conhecimento ou com os dois; 

• Avaliação - Para identificar o modelo realmente interessante para representar o 

conhecimento; 

• Apresentação - Onde a visualização e técnicas de representação de conhecimento são 

usadas em modelos de sistemas de negócios e em futuros processos de mineração. 

 

Segundo [Groth, 1998] a mineração de dados pode ser adotada como um processo de 

verificação, onde o usuário lança uma idéia a respeito da relação entre dados e busca a prova 

com o uso de técnicas estatísticas, ou como um processo de descoberta, onde não há 

suposição antecipada e novos padrões são esperados. 

 
2.3. Funcionalidades no Processo de Mineração de Dados 
 

Sobre as funcionalidades da Mineração de Dados, [Han & Kamber, 2001] menciona que, em 

geral, as tarefas são divididas em duas categorias: 

Descritiva – Caracteriza as propriedades gerais dos dados na base de dados. Nesse caso, 

busca-se um modelo que descreva de forma compreensível o conhecimento existente em um 

conjunto de dados; 

Preditiva – Realiza inferências sobre os dados correntes a partir de um histórico de casos 

anteriores. Nesse caso busca-se um modelo de conhecimento que permita prever os valores de 

determinados atributos em novas situações. 

As principais funcionalidades são: 
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• Caracterização e Discriminação de Dados –  Os dados podem ser associados a classes 

através de um processo de caracterização ou discriminação. A caracterização é a 

sumarização de um atributo em análise por uma característica de um ou mais atributos. 

Por exemplo pode-se caracterizar as empresas filiais de um grupo pelas suas despesas 

anuais, identificando faixas de agregação mensal de suas despesas em baixa, média e alta. 

A discriminação se caracteriza pela atribuição de valor a um atributo em função de um ou 

mais atributos existentes nos dados. Por exemplo pode-se classificar as despesas de uma 

empresa por tipo como: urgentes, necessárias e normais, a depender do produto e da 

finalidade da despesa efetuada. 

• Análise de Associação  - Largamente usada na análise de transação de dados. É a 

descoberta de regras de associação, mostrando condições de atributos que ocorrem 

freqüentemente juntas num determinado conjunto de dados; 

• Classificação e Predição - É o processo de encontrar um conjunto de modelos ou função 

que descreva e diferencie classes de dados ou conceitos, com o propósito deste modelo ser 

capaz de “predizer” a classe de objetos desconhecidos; 

O modelo derivado pode ser apresentado de várias formas: regras de classificação do tipo 

“IF-THEN”  , árvores de decisão, fórmulas matemáticas ou redes neurais; 

• Análise de Agrupamento - Ao contrário da classificação e predição, a análise de 

agrupamento ocorre sem considerar a semântica dos objetos. Os objetos são agrupados 

baseados no princípio da maximização da similaridade “intraclasse” e da minimização da 

similaridade “interclasse”. Cada grupo formado pode ser visto como uma classe de 

objetos, da qual regras podem ser derivadas. 

• Análises de Elementos não pertencente ao domínio do atributo - Uma base de dados 

contém objetos de dados que não se enquadram no comportamento geral ou modelo de 

dados geral. Esses objetos, em muitos data mining, são descartados do processo, porém 

em projetos cujo objetivo seja a detecção de fraudes, os eventos raros podem ser mais 

interessantes que os de regular ocorrência. Os outliers, como são chamados esses 

elementos, podem ser detectados usando testes estatísticos que usam distribuição e 

probabilidade ou usando medidas de distâncias onde os objetos que estão 

substancialmente distante de qualquer grupo são considerados outliers. 

• Análise da Evolução dos Dados  - Descreve e modela regularidades ou tendências de 

objetos cujo comportamento se modifica ao longo do tempo. Isto pode incluir: 
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caracterização, discriminação, associação, classificação ou agrupamento de dados 

relacionados ao tempo e análises de séries temporais. 

 

2.4. Técnicas de Associação de Regras 
 

O processo de Mineração de Dados adota diversas técnicas, que detectam padrões 

automaticamente, adicionando inteligência à análise de dados tornando-a independente do 

usuário. Descreve-se a seguir a técnica adotada nessa dissertação.  

 

 [Wesley,2002] define técnicas de associação de regras como um modelo matemático 

introduzido em 1993, por Agrawal, onde se busca encontrar nos bancos de dados, que 

armazenam milhares de itens, conjunto de itens que ocorram simultaneamente e de forma 

freqüente. É uma técnica amplamente utilizada em estudos de mineração de dados, onde os 

motivos estão relacionados à facilidade de compreensão e sua capacidade de manipular 

volumosas bases de dados. As regras de associação são mecanismos de identificar e 

representar dependências entre valores de atributos dos objetos contidos nos bancos de dados. 

 

Segundo o modelo matemático proposto, as regras devem atender a um suporte e confiança 

mínimos definidos pelos usuários.  

Suporte é a freqüência com que os termos de uma regra se encontram nos dados. 

Considerando uma regra X � Y, o suporte  S  corresponde ao número de transações 

existentes no conjunto de dados, que contém todos os itens de  X  U  Y.   

Confiança é a proporção de exemplos cobertos pela premissa que também estão cobertas pelo 

conseqüente da regra em relação ao número total que satisfaz a premissa.  

È dada por:  Conf ( X � Y ) =  S (X  U  Y) /  S ( X ). 

Além disso, a tarefa de associação deve garantir a condição de descarte das regras 

consideradas óbvias. Considerando a implicação X � Y, a intersecção de X e Y tem que ser 

um conjunto vazio, para garantir essa condição. 

 

[Goldschmidt & Passos, 2005] Essa técnica também pode ser definida como a busca por 

regras de associações freqüentes em um banco de dados a partir da especificação dos 

parâmetros de suporte e confiança mínimos. 
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Existem diversos algoritmos desenvolvidos especificamente para aplicação de descoberta de 

associações, alguns desses que foram objeto de estudo dessa dissertação e estão relacionados 

em capítulo posterior. 

 

2.5. Conceitos sobre Data Warehouse ( DW) 
 

[DWBRASIL, 2004] cita que, hoje em dia, todo o acervo de informações de qualquer 

organização está contido em repositórios de dados. 

Sendo assim, a administração desses dados que implica em conceituar, estruturar, organizar, 

documentar, disponibilizar e manter íntegro todo acervo de dados de uma instituição, passa a 

ser de fundamental importância. 

 

Através de recursos como dicionário de dados, metodologias e padrões o processo de 

administração de dados consegue mapear todas as estruturas de dados, garantindo utilização e 

reutilização adequada, integração e integridade, cumprindo uma tarefa essencial da instituição 

que é tornar a informação disponível. 

 

A tarefa de administrar os dados conta com alguns recursos tecnológicos já consolidados, 

como a modelagem relacional de dados, recursos de indexação e partição para melhoria de 

performance e outros que vêm se confirmando como tendência e oferecendo vantagens 

competitivas através de instrumentos considerados estratégicos. 

 

Cita-se como exemplo dessa tecnologia de tendência o Data Warehouse (DW) que é um 

conjunto de diversas tecnologias, como ferramentas de extração e conversão, banco de dados 

especificamente criados para consultas complexas com garantia de boa performance na 

execução, ferramentas inteligentes de prospecção de cenários e análises de dados e ainda 

ferramentas de administração e gerenciamento. 

 

Segundo [Inmon, 1997], data warehouse é “um conjunto de dados baseado em assuntos, 

integrado, não volátil e variável em relação ao tempo, de apoio às decisões gerenciais”.  

 

Por “baseado em assuntos” se quer dizer que o data warehouse diz respeito às informações 

estratégicas do negócio e não sobre os processos de negócio. 
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Sobre “integrado”, há uma preocupação de se eliminar redundâncias, de se garantir boa 

performance e se manter a integridade das informações. 

 

Sobre “não volátil”, revela a idéia de que uma vez armazenados os dados no DW, não mais 

sofrerá alterações. 

 

Sobre “variável em relação ao tempo” entende-se a possibilidade de análises de regressões e 

tendências que dependem do elemento tempo. 

 

De acordo com [Inmon, 1997] e [Kimball et Al, 1998], o funcionamento de um data 

warehouse é composto dos seguintes processos básicos: 

• Extração  -  Envolve tarefas de coleta, limpeza, transformação emigração dos dados 

operacionais para o DW; 

• Armazenamento – Entende-se a concepção do repositório de dados; 

• Apresentação – Entende-se a concepção ou aquisição e parametrização das aplicações 

clientes no sentido de disponibilizar as informações. 

 

No processo de apresentação, tendo os dados armazenados no data warehouse, a análise dos 

mesmos ocorrerá através de instrumentos que ofereçam a análise OLAP - Online Analytical 

Processing. 

 

Trata-se de recurso que permite aos usuários o estudo dos dados de forma multidimensional 

de tal maneira que possam ser “adentrados” até níveis mais aprofundados de detalhes, função 

conhecida como drill-down. Ou, ainda,  ver porções sumarizadas conforme suas necessidades, 

função conhecida como slice-and-dice. Essa análise oferta ao usuário uma visão sob várias 

persperctiva ( dimensões ) 

 

A utilização de data warehouse como ferramenta de BI- Business Intelligence, ou seja, 

inteligência dos negócios, vem ocorrendo de forma crescente. 

 

Assim como o data warehouse a mineração de dados também vem surgindo como opção 

estratégica para o uso das informações através de descobertas de tendências e outros 

conhecimentos. 
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Vale ressaltar que os dois recursos podem e vem sendo adotados, muitas vezes de forma 

complementar. É possível se ter um processo de mineração de dados gerado a partir de dados 

contido em numa base de data warehouse. Por outro lado, também é possível se construir um 

data warehouse a partir de informações oriundas de um processo de mineração de dados, 

funcionando como guia para análises mais aprofundadas e minuciosas. 

 

Similarmente ao processo de mineração de dados, o processo de elaboração de um DW, é 

considerado complexo, envolvendo desde questões ligadas a  bancos de dados e processadores 

paralelos até questões de planejamento e modelagem. Os aspectos citados são considerados 

como fatores críticos de sucesso, daí a recomendação de alguns especialistas, em se adotar 

uma metodologia no processo de construção. 

 
 
2.6. Questões sobre Data Mining 
 
 
Considerando os avanços e a relevância que a área da descoberta de conhecimento em bases 

de dados vem obtendo no contexto mundial, são descritas a seguir alguns desafios e 

tendências envolvidos no processo de mineração de dados que é parte do KDD, descoberta de 

conhecimento em bases de dados. 

 

[Han & Kamber, 2001] aborda que as maiores demandas e desafios para evolução da 

tecnologia de Mineração de Dados se relaciona com  os temas abordados a seguir: 

• Metodologias e as questões de interações - Envolve mineração de diversos tipos de 

conhecimentos; interativas extrações em múltiplos níveis de abstração; incorporação na 

base de conhecimento para guiar o processo de descoberta; apresentação e visualização do 

resultado o mais interativa possível e a evolução do “modelo”. O uso de metodologias e o 

comprometimento dos envolvidos nas interações demandadas são fatores decisivos para o 

sucesso no projeto de mineração de dados. Existem diversos estudos sobre metodologias. 

Como exemplo: [Klementtinen et Al, 1997], [Feldens , 1998] e a metodologia CRISP-

DM, sendo essa última a mais amplamente adotada. 

• Performance – Envolve eficiência, escalabilidade e algoritmo incremental, distribuído e 

paralelo. Nesse sentido, vários estudos são desenvolvidos, na atualidade, com foco na 

avaliação de performance dos algoritmos existentes, tanto em relação a novos algoritmos 

criados como aos já disponíveis porém com pequenas alterações. 
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• Diversidade de tipos de Base de Dados – Sendo o Data Mining um apoio para revelar um 

alto nível de regularidade nos dados de múltiplas bases heterogêneas e prover informações 

para a interoperabilidade dessas bases. Trata-se de um grande desafio pois envolve a 

integração de dados. 

  

As questões de Mineração de Dados não se encerram aqui. [Fayyad et Al, 1996] aborda que 

como qualquer aplicação de tecnologia avançada, os projetos de mineração de dados devem 

considerar também aspectos que influenciam as suas aplicações tais como: 

• Privacidade e legalidade:  

Dependendo do assunto (negócio), que está sendo analisado no projeto, a privacidade e 

legalidade dos dados e informações disponíveis para geração do conhecimento precisam 

ser garantidas; 

• Disponibilidade de dados:  

Em geral, se existem muitos campos mais padrões complexos são perseguidos e mais 

dados são necessários. Essa complexidade precisa ser bem gerenciada; 

• Atributos relevantes: 

São eles que vão definir a qualidade da descoberta; 

• Baixo nível de ruído:  

Entende-se por dados ruidosos aqueles que apresentam valores com erro ou que 

contenham valores considerados divergentes do padrão esperado. Alto nível de ruído pode 

tornar difícil a identificação de padrões; 

• Conhecimento prévio:  

É bastante útil conhecer o domínio em estudo, que envolve campos, relacionamentos e 

funções importantes além de padrões já existentes, pois certamente reduzirá o número de 

casos gerados pelo processo de mineração, contribuindo para uma maior produtividade.  

 

Ainda, [Goldschmidt & Passos, 2005] menciona que podem ser consideradas tendências para 

a área de mineração de dados, a área de Mineração de Textos e de Mineração de Dados 

Paralela e Distribuída. A necessidade desses estudos vem se confirmando a medida que  as 

bases de dados aumentam exponencialmente seu volumes e algoritmos mais robustos e 

escaláveis se tornam essenciais. 
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Capítulo 3 - Controle Interno na Administração 

Pública 
Esse capítulo introduz conceitos relacionados a visão de negócio 

associada ao problema de investigação da Mineração de Dados 

proposta nesse trabalho. Na Seção 3.1, o cenário para Gestão do 

Controle Interno na Administração Pública é apresentado e na Seção 

3.2, considerações sobre a gestão do controle interno são realizadas 

dentro do contexto da mineração de dados. 

 
 
3.1. Cenário para Gestão do Controle Interno na Administração Pública 
 

[Silva, 2006] menciona que, no Brasil, o Controle Interno na Administração Pública teve 

início com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP, em 1936, 

com atribuições de racionalizar a administração mediante simplificações, padronizações e 

aquisição racional de materiais, revisão de estruturas e aplicações de métodos na definição de 

procedimentos. 

 

O fundamento do Controle Interno na administração Pública Brasileira está no artigo 76 da 

Lei 4.320/64, o qual estabelece que o Poder Executivo exercerá os três tipos de controle da 

execução orçamentária: 

1) legalidade dos atos que resultem arrecadação da receita ou realização da despesa, o 

nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; 

2) a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores 

públicos; e 

3) o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e realizações 

de obras e serviços. 

 

A Constituição Federal estabelece o escopo do Controle Interno nos seguintes dispositivos: 

Art. 70- A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União 

e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada 

poder; 
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Art. 74- Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema 

de controle interno com a finalidade de: 

I- avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas 

de governo dos orçamentos da União; 

II- comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgão e entidades da administração federal bem 

como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III- exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e 

haveres da União; 

IV- apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 

A fiscalização contábil pode ser  definida como os procedimentos necessários para avaliação e 

certificação de que a contabilidade do órgão/entidade registra adequada e fidedignamente os 

atos e fatos que envolvem os sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial, bem como a 

validação das transações registradas, os registros completos. A contabilidade representa o 

instrumento essencial em todos os enfoques de controle. 

 

Uma definição para a fiscalização financeira pode ser a atividade que verifica se a 

administração dos recursos financeiros está  sendo realizada de acordo com as normas e 

princípios da administração pública, não apenas o que está relacionado com a arrecadação, 

gerenciamento e aplicações de recursos, mas também em relação a regularidade das renúncias 

e concessões de auxílios e subvenções. 

 

Para a fiscalização orçamentária tem-se uma necessidade de se verificar se as despesas estão 

prevista no orçamento anual e se foram fielmente executadas, além de confronta-las com as 

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e o Plano Plurianual – PPA com objetivo de garantir 

o cumprimento dos programas de governo. 

 

A fiscalização operacional é o acompanhamento e avaliação das ações empreendidas pelo 

órgão/entidade para alcançar seus objetivos, considerando os aspectos de economia, eficiência 

e eficácia.  
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A fiscalização patrimonial diz respeito não só ao controle de bens móveis ou imóveis, mas 

também de créditos, títulos de renda, participações e almoxarifados, além das dívidas e de 

fatos que, direta ou indiretamente possam afetar o patrimônio. 

 

Segundo as idéias de [Pessoa et Al, 1997] [Neto & Vieira, 2006] [Planejamento ..., 2004], 

percebe-se que, em termos legais, devem prestar contas todos aqueles que utilizam, 

arrecadam, gerenciam, guardam ou administram bens, valores e dinheiros públicos. 

 

De forma natural e legal, existe a necessidade da fiscalização e controle dessas ações que 

envolvem o uso de recursos públicos, sendo esse controle de responsabilidade de 

órgãos/entidades com finalidade especificamente voltada para esse fim. 

 

O controle interno pode, então, ser resumido como: Controles compostos pelo plano de 

organização e todos os métodos e medidas pelas quais uma organização controla suas 

atividades, visando a assegurar a proteção do patrimônio, exatidão e fidedignidade dos dados 

contábeis, e eficiência operacional como meios para alcançar os objetivos globais da 

organização. 

 

Na administração pública brasileira esse controle ocorre no âmbito central, geralmente através 

de órgão específico e no âmbito descentralizado através de cada órgão/entidade pública que 

tem o controle como uma de suas atribuições institucionais. Dessa forma, existem as 

Controladorias nas esferas federal, estadual e municipal que desempenham esse papel. 

Os modelos de gestão, adotados pelos órgãos de controle, para cumprimento de sua missão 

são bastante variados e guardam suas peculiaridades inerentes às suas respectivas esferas, 

porém os mesmos apresentam necessidades semelhantes que são destacadas a seguir e 

servirão de referência para validação do modelo proposto na dissertação como um modelo de 

abrangência genérica: 

 

• Adoção de metodologia para gestão de risco, que possibilita ao gestor identificar para 

quais riscos são necessárias ações de melhoria de controle, contribuindo para otimização 

da aplicação de recursos; 

• Realização de auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial  em 

atendimento às ações de fiscalizações mencionadas anteriormente; 

• Elaboração de sistema de racionalização de Despesas; 
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• Realização de monitoramento, no sentido de acompanhar os itens de despesas públicas 

bem como as entidades responsáveis pela realização de gastos públicos; 

• Elaboração e distribuição de informações como orientação e que venham a atuar como 

medida preventiva no controle de gastos públicos. 

 

Em atendimento às necessidades citadas, surge como essencial a existência de instrumentos 

automatizados que venham a apoiar o processo decisório cujo objetivo passa a ser : 

• Priorizar as atividades de controle e; 

• Otimizar a alocação e uso da força de trabalho, que conta com recursos 

quantitativamente limitados, em relação ao universo que precisa ser monitorado. 

 

3.2. Considerações sobre o Controle Interno no Contexto de Mineração de 
Dados 
 

Numa visão mais detalhada, pode-se dizer que a priorização das atividades e a otimização de 

recursos estarão garantidas através dos processos de: 

• Seleção de áreas e processos a serem auditados ( Podem ser priorizados, por exemplo, de 

acordo com uma matriz de risco que conta com as seguintes indicadores: materialidade, 

relevância, vulnerabilidade, risco e criticidade pretérita; 

• Seleção dos itens de gastos a serem monitorados; 

• Seleção dos órgão/entidades a serem monitorados; 

• Seleção do tipo de fiscalização; 

• Descoberta de padrões que ocorrem em repositórios com informações dos gastos públicos, 

direcionando o trabalho de orientação e racionalização. 

 

É fundamental que a execução desses processos seja facilitada contando com o apoio de 

instrumentos seguros e adequados que venham contribuir com o alcance dos objetivos 

pretendidos. 

  

Tanto a finalidade como a natureza desses processos, relacionados ao controle de gastos 

públicos, se assemelham, guardando as devidas proporções, em qualquer esfera de governo e 

podem ser representados graficamente de forma resumida através da Figura 1. 
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A Figura 1 mostra que as atividades de controle podem ser agrupadas  em : processos de 

auditoria, monitoramento dos gastos, medidas de racionalização e medidas de orientação. 

Essas ações por não poderem abranger a totalidade das despesas controladas em determinada 

instituição, precisam ser priorizadas através de uma seleção. Essa seleção poderá ocorrer por 

intermédio de solicitações explícitas, por exemplo:  fazer uma determinada auditoria em um 

processo licitatório, por orientação do Tribunal de Contas da União – TCU; ou  poderá ser 

feita a partir do levantamento de indícios. Nesse contexto, entenda-se indícios como supostas 

evidências de má utilização de recursos públicos. As tarefas de priorizar as atividades e 

otimizar os recursos são de responsabilidade da área de planejamento do órgão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Uma Visão da Gestão do Controle Interno 
 

Dentro do problema em estudo que está sendo investigado a saber: de que forma o processo 

de Mineração de Dados- MD pode apoiar o controle de gastos públicos ?  uma abordagem 

possível, que é a que está sendo seguida para a linha de pesquisa desse trabalho, sugere o 

apoio do processo de MD na tarefa de extração de regras de associação no levantamento de 

indícios para o planejamento das ações de controle interno relacionadas às despesas públicas. 
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A Figura 2 mostra graficamente a abordagem seguida nessa dissertação, onde as regras 

resultantes do processo de mineração de dados são entregues ao ambiente propício à avaliação 

das mesmas no que tange aos aspectos subjetivos, sendo essa atividade desempenhada pela 

equipe responsável pela geração e análise de informações sobre despesas. Após a avaliação da 

equipe, surgem os indícios que possibilitam a área de planejamento selecionar as ações de 

controle e o suas respectivas abrangências.  

 

Figura 2 – Processo de MD x Planejamento de Controle Interno 
 

Então, surge a pergunta: O que pode ser entendido como indício de má utilização de recursos 

públicos? 

 

Se existe uma regra de associação extraída do processo de mineração que diz:  

A e B e C � D e G , ou seja, A e B e C implicam em D e G; 

• Considerando que é uma regra segura, segundo os critérios das medidas objetivas ( 

suporte, confiança, lift  ) uma vez que foi selecionada para o ambiente de análise;  

• Considerando que atende aos atributos subjetivos importantes dentro da análise do 

especialista avaliador;  

• Considerando que em relação ao histórico de regras geradas, essa regra sugere algum 

conhecimento escondido apontando para estudo mais aprofundado. 

 

Então, é possível que se está diante de um indício. 

 

Uma vez confirmada como indício, dois caminhos podem ser tomados: 

Processo 
de 

Mineração 
de 

Dados 
REGRA

S 

Planejamento 
Controle 
Interno INDÍCIOS 

 Ambiente 
de 
Análise 
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O primeiro seria ter a incorporação desse indício às atividades de planejamento do controle 

interno de forma automatizada dentro da instituição. Então, através de parâmetros o 

conhecimento seria absorvido pelo processo automático, oferecendo condições suficientes 

para a seleção dos contratos de despesas que atendem às condições levantadas com o indício, 

como objetos de atenção para o controle. Esse caminho se mostra apropriado às instituições 

que já tenham um sistema de apoio, responsável pela seleção ações de controle, pois seria 

possível uma integração entre o processo de mineração de dados e o sistema de apoio à 

decisão.   

 

O segundo seria se a atividade de seleção de processos não for automatizada, nesse caso, o 

conhecimento obtido, ou seja, as condições apontadas nas regras, seriam repassadas ao 

processo de seleção de contratos de despesas existente servindo de instrumento de suporte. 

 

De uma ou outra forma o processo de mineração de dados – extração de regras de associação 

estará apoiando o levantamento de indícios para o planejamento das ações controle interno do 

órgão que desempenha essa missão. 
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Capítulo 4 - Extração de Regras em Bases de Dados 
Esse capítulo detalha a técnica de mineração de dados empregada no 

trabalho, bem como a justificativa para sua escolha (Seção 4.1). A 

Seção 4.2 aborda alguns conceitos envolvendo a técnica selecionada. 

A Seção 4.3 apresenta alguns conceitos básicos sobre algoritmos de 

extração de regras e alguns algoritmos disponíveis na literatura com 

suas principais características, bem como apresenta as razões para a 

escolha dos métodos adotados nos experimentos. 

 

4.1. Técnica Selecionada 
 

Como foi abordado no Capítulo 2.5, existem várias técnicas de mineração de dados para as 

diversas aplicabilidades de negócios. 

Para [Harrison, 1998], a escolha da técnica de mineração dependerá da tarefa específica a ser 

executada e dos dados disponíveis para análise.   

 

As tarefas podem ser classificadas em:  

• Classificação: Há a construção de um modelo capaz de ao ser aplicado a dados 

categoriza-los em classes; 

• Estimativa (ou Regressão): Usada para definir um valor para alguma variável contínua 

desconhecida; 

• Associação: Usada para determinar os termos que tendem a ocorrer conjuntamente em 

uma mesma transação; 

• Segmentação (ou Clustering): Há um processo de partição de uma população 

heterogênea em grupos homogêneos; 

• Sumarização: Envolve métodos para encontrar uma descrição compacta para um 

subconjunto de dados; 

 

[Berry e Linoff 1997], sugere que a escolha da técnica de mineração de dados deve ser 

dividida em dois passos. O primeiro tem o papel de traduzir o problema a ser resolvido em 

séries de tarefas de mineração. O segundo o de compreender a natureza dos dados disponíveis 

em termos de conteúdo e tipos de campos de dados e estrutura das relações entre os registros. 

 

Segundo [Taha & Ghosh 1999], os principais fatores que devem ser considerados durante a 

escolha da técnica de extração de conhecimento são: 
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• Precisão; 

• Formato de representação; 

• Tipos de dados que podem ser manipulados; 

• Compreensibilidade do conhecimento extraído; 

• Granularidade ou nível de detalhes de explicação; 

• Transparência ( como as conclusões podem ser explicadas ); 

• Complexidade e escalabilidade ( aspectos relevantes para problemas de larga escala ); 

• Portabilidade ou generalidade ( capacidade de ser aplicada em diferente tipos de modelo ) 

 

Considerando essas visões a respeito da escolha da técnica de mineração, o presente trabalho 

vem a abordar a técnica de Descoberta de Regras de Associação . 

 

A razão da escolha se fundamenta nas suas características peculiares tais como: possuir a 

representação do conhecimento de forma compreensível; ser reconhecida como uma das 

técnicas mais utilizadas, sendo encontrada em diversas pesquisas; ser capaz de oferecer 

resultados precisos e seguros através do uso adequado de métricas objetivas e subjetivas; ser 

escalável em relação à base de dados, não se limitando a tamanhos reduzidos e, ainda, ser uma 

técnica de aplicabilidade genérica, sem depender de procedimentos especiais.  

 

Embora as regras de associações representem um recurso valioso, em termos de ofertar 

padrões através de identificação das dependências entre os atributos das bases, elas 

apresentam restrições que podem ser agrupadas de duas formas: a primeira refere-se à 

quantidade de regras geradas que pode ser muito grande e a segunda é que nem sempre todas 

as regras são interessantes para o problema em questão. 

 

As características das técnicas de associação de regras, acima citadas, mesmo considerando as 

suas limitações, estão alinhadas com a natureza do problema em estudo cujo objetivo é a 

exatamente a descoberta de padrões que descrevam dependências significativas entre eventos 

que ocorrem conjuntamente. Quanto às restrições apresentadas, podem ser minimizadas 

através de recursos técnicos disponíveis como aplicação de medidas de avaliação e técnicas de 

pós-processamento.  
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Como há uma necessidade reconhecida da área de planejamento das Controladorias em 

levantar e analisar informações sobre as despesas e o modo de gerir as despesas públicas, os 

padrões relevantes descobertos através das regras poderão apoiar todo o processo e 

planejamento das ações de controle das instituições que detém essa competência. 

 
4.2. Abordagem Conceitual  
 

Normalmente utiliza-se a Mineração de Dados para encontrar dependências significativas 

entre eventos que ocorrem conjuntamente. Essa técnica de exploração de dados é empregada 

em um grande número de aplicações em áreas de negócios bem como de pesquisas. Desde a 

análise das preferências dos consumidores, gestão de recursos humanos até a própria história 

da linguagem, estas técnicas permitem aos analistas e investigadores descobrir padrões 

escondidos em grandes conjuntos de dados. 

 

A apresentação de alguns conceitos básicos se faz necessário para o entendimento das 

explanações que se seguem ao longo desse capítulo.  

• Um conjunto de Itens é dado por I = {x1, x2, ......, xy} ; 

• Um subconjunto de I é definido por N , onde N c I Esse subconjunto é definido como 

Itemset ; 

• Uma tupla T = ( Tid, N ) , onde Tid  é uma determinada transação e N é um itemset ; 

• Uma Tidlist é definida como uma lista de identificação de transações; 

• Uma transação T = ( Tid, N ) é dita que contém o itemset Y se e somente se Y c N; 

• Uma base de dados é o conjunto de transações T; 

• Suporte de N é o número de transações na base de dados que contém o itemset N; 

• Dada uma base de dados e um limite definido para o suporte, diz-se que um itemset N é 

um padrão freqüente se e somente se o suporte de N for maior que o mínimo de suporte. 

 

[Pei et Al, 2001] menciona que o problema de minerar padrões freqüentes é encontrar o 

conjunto de padrões freqüentes numa base transacional que atenda a um dado limite de 

suporte. 

 

Do processo de mineração de conjuntos freqüentes surgem as regras de associação que 

relacionam variáveis na forma if-then ( Se-Então ), estando dispostas em duas partes: o 

antecedente, que é a premissa da regra e o conseqüente da regra. 
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De acordo com [Agrawal & Srikant, 1994], dado um conjunto de transações X, o problema de 

mineração de regras é gerar todas as associações que tenham suporte e confiança superiores a 

um valor mínimo especificado. Entendendo-se que suporte é uma medida que avalia a 

freqüência com que os termos de uma regra se encontram nos dados e confiança é a proporção 

de exemplos que atendem à premissa da regra e também estão cobertos pelo conseqüente da 

regra. 

 

O problema de descoberta de regras de associação pode ser decomposto em dois 

subproblemas: 

O primeiro é encontrar todo o conjunto de itens itemsets que tem suporte da transação acima 

do mínimo. Suporte para itemset é o número de transações que contém o itemset. Itemsets 

com mínimo suporte são chamados large itemsets e os outros small itemsets. O segundo é o 

uso do large itemsets para gerar as regras desejadas. 

 

Do produto resultante do processo que utiliza técnicas de mineração de dados espera-se 

algumas características: 

• Ser consistente, característica geralmente garantida pelas medidas objetivas, porém 

precisam ser complementadas pela avaliação subjetiva; 

• Ser compreensível; 

• Ser útil ou surpreendente. 

 

Uma questão que surge no tratamento das regras é a decisão de adotar a abordagem do pré-

processamento, onde se escolhe menos regras para avaliação e o filtro acontece através dos 

parâmetros utilizados no próprio processo de mineração ou a abordagem do pós-

processamento onde são escolhidos recursos para avaliação das regras após a execução das 

técnicas de mineração e nesse caso o universo de regras a ser tratado é geralmente maior.  

 

Nesse trabalho, a solução proposta se baseia nas duas abordagens na de pós-processamento, 

na medida em que propõe um ambiente flexível para análise subjetiva das regras e também 

trabalha a abordagem do pré-processamento, na medida em que propõe a escolha dos 

parâmetros focando em medidas objetivas. 
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4.3. Algoritmos de Associação de Regras 
 
4.3.1. Introdução 
 
Os algoritmos são os recursos através dos quais as regras de associação são geradas e 

consegue se obter de automatizada a descoberta de padrões. 

 

Segundo [Fayyad,1996], existem três componentes básicos para construção de qualquer 

algoritmo de mineração de dados: 

1) modelo de representação – linguagem usada para descrever a descoberta de padrões; 

2) modelo de avaliação – podem ser modelos preditivos e modelos descritivos.Os primeiros 

são freqüentemente julgados pela certeza de predição empírica de algum conjunto de teste. Os 

segundos podem ser julgados pelas dimensões: certeza de predição, novidade, utilidade e 

capacidade de generalização; 

3) pesquisa – consiste em encontrar os parâmetros e modelos que otimizem o resultado 

segundo os critérios de avaliação. 

 
[Agrawal & Srikant, 1994] menciona que, de uma forma resumida, os algoritmos para 

descoberta de itens freqüentes percorrem a base de dados diversas vezes. No primeiro passo, 

contam com o suporte de cada item individualmente e determinam dentre eles quais são 

freqüentes, considerando um valor de suporte mínimo determinado. Utilizando os itens 

freqüentes do passo anterior e algumas peculiaridades do algoritmo, em cada passo 

subseqüente são gerados os novos potenciais itens freqüentes, chamados de conjunto de itens 

candidatos. Para cada um dos conjuntos candidatos, o suporte é calculado ao percorrer a base 

de dados novamente. No final do passo, são determinados quais itens candidatos são 

realmente freqüentes. Estes, por sua vez, servirão para a geração dos novos candidatos. Esse 

processo continua até que não exista mais nenhum conjunto de itens freqüentes. 

 
Métodos para mineração de padrões freqüentes, vem sendo objeto de extensivos estudos e 

pesquisas na atualidade. Os diversos métodos de mineração existentes se deparam com vários 

aspectos, que de alguma forma se relacionam com as características de cada um, tais como: 

bases de dados com diferentes propriedades densas ou esparsas; capacidade limitada de 

processamento de máquina; limitação do espaço disponível para o tratamento das estruturas 

de armazenamento de dados entre outros que precisam ser avaliados tanto no momento da 
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criação dos algoritmos de mineração como no momento de utilização dos mesmos com vistas 

na obtenção de mais eficiência no processo. 

 

Segundo [Pei et Al, 2001], existem muitos algoritmos desenvolvidos para mineração de 

padrões freqüentes que podem ser divididos em duas categorias: A primeira categoria adota a 

abordagem de geração e teste de candidatos, característica própria do algoritmo APRIORI, 

que será melhor detalhado nas próximas subseções. Esses algoritmos se baseiam na 

propriedade anti-monotônica, que propõe o seguinte: “Se um conjunto com k itens  não é 

freqüente, qualquer um de seus super-conjuntos  com  K + 1 itens ou mais não podem ser 

freqüentes”. Essa propriedade garante uma redução no tamanho de conjunto de dados 

candidatos. 

 

A segunda categoria adota o método pattern-growth representado pelo algoritmo FP-Growth. 

Os algoritmos desse grupo usam a mesma propriedade empregada no APRIORI que também é 

conhecida como downward clausure relation, a mesma diz que um itemset só pode ser 

freqüente se todos os seus subconjuntos são freqüentes também. Porém ao invés de gerar 

conjuntos candidatos, como ocorre na categoria anterior, o que acontece é que a base de dados 

é recursivamente dividida em subconjuntos de acordo com os padrões freqüentes encontrados. 

 

Os diversos algoritmos existentes, na sua execução, precisam lidar com o espaço de busca dos 

itens freqüentes. Para tanto contam com as seguintes estratégias: 

 

• Busca em profundidade : De acordo com [Fernandes, 2005], entende-se por Busca em 

Profundidade aquela que explora o caminho para o objetivo, dando preferência aos nós 

que estão na raiz da árvore de busca. É aplicável quando as soluções são total e 

igualmente desejadas ou quando, em uma varredura prévia, direções incorretas são 

detectadas. Também são denominadas depth first, ou seja, primeiro em profundidade. 

 

• Busca em largura : Entende-se por Busca em Largura, em oposição a busca em 

profundidade, aquela onde todos os nós de certo nível da árvore são examinados antes do 

nível abaixo. Trabalha sob o critério FIFO – first in first out  e também é denominada 

“busca em amplitude” ou  “breadth first”. 
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• Busca pela melhor escolha: De acordo com [Russel & Norvig, 2004], entende-se por 

Busca pela melhor escolha  aquela que tenta expandir o nó mais próximo à meta, supondo 

que provavelmente levará a uma solução rápida. Desse modo ela avalia  nós usando 

apenas a função heurística: f(n) = h(n). Também chamada busca gulosa pela melhor 

escolha. 

 

[Ribeiro, 2004] Os algoritmos também necessitam determinar o suporte do itemset, podendo 

ser feito através de : 

• Contagem direta do suporte: Através de um contador, que inicializado com zero para cada 

itemset candidato. Enquanto as transações são percorridas, esse contador, relativo a um 

itemset, é adicionado toda vez que esse item set for reconhecido como um subconjunto de 

uma transação da base de dados. 

• Interseção de tidlist: Vale lembrar que uma Tidlist é definida como uma lista de 

identificação de transações. O referido processo tem o objetivo de determinar o suporte do 

itemset a partir das interseções das tdlist que contém subconjuntos de elementos desse 

determinado itemset . Por exemplo, se a tidlist de um itemset X=Y U Z é dada por: 

Y.tidlist ∩ Z.tidlist, O suporte do itemset X é dado pelo número de elementos do 

subconjunto  X.tidlist. 

 

A seguir serão explanados alguns algoritmos de extração de regras com suas características e 

principais contribuições que foram investigados na presente pesquisa e estão dispostos de 

forma cronológica de acordo com a sua criação. 

 

4.3.2. Algoritmo APRIORI 
 
 
Proposto por  [Agrawal & Srikant, 1994], ganhou popularidade pela sua característica de 

reduzir, eficientemente, o espaço de busca a ser avaliado na identificação dos conjuntos 

freqüentes, principalmente no que dia respeito à performance e estratégia de solução. 

Apresenta a idéia inovadora ligada à propriedade de antimonotonicidade. Essa propriedade 

diz que um determinado conjunto k somente pode ser freqüente se todos os seus subconjuntos 

forem freqüentes. Sendo assim, se o suporte de um conjunto está abaixo do suporte mínimo, 

pode-se ignorar todos os seus subconjuntos, obtendo-se, assim um ganho de performance. Isso 

se constitui em uma propriedade do algoritmo, porém ela sozinha não é suficiente para 
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resolver os problemas de contagem de conjuntos frequentes em tempo razoável para todos os 

casos.  

 

Esse algoritmo apresenta um ponto crítico que é a procura de candidatos em cada transação e 

por isso adota uma estrutura de dados hash-tree. Essa estrutura de dados é adotada para 

facilitar o acesso a um itemset com objetivo da determinação do seu suporte. Com esse acesso 

facilitado o processo de encontrar os itemset frequentes se torna mais rápido. 

 

É um algoritmo clássico, do qual foram originados vários outros. 

 

Na fase de determinação de items frequentes os algoritmos variam a sua estratégia.  O 

APRIORI utiliza as estratégias de busca em largura e contagem direta de suporte para 

determinar o conjuto de itemsets frequentes.  Na fase de geração das regras a partir dos 

itemset frequentes os passos adotados pelo APRIORI  estão  abaixo descritos : 

1. Para cada itemset X є L  faça 

2.            Para todos os subconjuntos  Y  є X 

3.                  Se Y � ( X – Y ) satisfaz a confiança mínima 

4.                          Adicione  Y � ( X – Y ) ao conjunto de saída  C 

5.                  Fim Se 

6.            Fim Para 

7. Fim Para 

 

O APRIORI é um algoritmo iterativo cujo funcionamento pode ser entendido através da 

Figura 3 que mostra a sua execução considerando : 

Lk = Conjunto dos  itemsets-K frequentes 

Ck = Conjunto dos itemsets-K candidadtos 
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Figura 3 – Execução do algoritmo Apriori 
 
Para a geração do conjunto de candidatos C1, calcula-se a freqüência (suporte) dos 
subconjuntos, com um elemento, dos itens da base de dados. Esse passo possibilitará a 
obtenção do conjunto L1 contendo os itemsets freqüentes de um elemento, eliminando-se os 
itemsets que não atingirem determinado suporte, no exemplo, é o itemset D.  
 
Para a geração do conjunto de candidatos C2, considera-se a combinação dos itensets 
encontrados em L1, formando subconjuntos com 2 elementos. Em seguida, calcula-se o 
suporte desses subconjuntos. Eliminam-se os itemsets que não atingirem determinado suporte, 
no exemplo são A,B e A,E, obtendo-se o conjunto L2 com os itemsets freqüentes de 2 
elementos. 
 
Na geração do conjunto de candidatos C3 são repetidos os mesmos passos para geração do 
conjunto C2 e L2. 
 
 
4.3.3. Algoritmo ECLAT  

 

De acordo com [ Zaki et Al, 1997], o algoritmo ECLAT ( Equivalence Class Transformation ) 

apresenta algumas características que estão descritas a seguir. 

 

Utiliza uma técnica de segmentação para agrupar itens freqüentes, visando a obtenção de 

superconjuntos dos itemsets freqüentes máximos. Essa técnica é denominada de  Segmentação 

por Classe de Equivalência. 

 

Itemset 
A,B 
A,C 
A,E 
B,C 
B,E 
C,E 

Suporte 
1 
2 
1 
2 
3 
2 

Itemset 
B,C,E 

Itemset 
A,B 
A,C 
A,E 
B,C 
B,E 
C,E 

Suporte 
2 
3 
3 
1 
3 

Itemset 
A 
B 
C 
D 
E 

Suporte 
2 

Itemset 
B,C,E 

Suporte 
2 

Itemset 
B,C,E 

Suporte 
2 
2 
3 
2 

Itemset 
A,C 
B,C 
B,E 
C,E 

Suporte 
2 
3 
3 
3 

Itemset 
A 
B 
C 
E 

C2 

C3 

Base de Dados D C1 

C2 

C3 

L2 

L1 

L3

Itens 
A,C,D 
B,C,E 
A,B,C,E
B,E 

Tid 
t1 
t2 
t3 
t4 



 40

Considerando que o processamento simultâneo de todos os conjuntos de itemsets candidatos 

demanda tanto quantidade de memória como poder de processamento impeditivos, o 

algoritmo adota o recurso de dividir o espaço de busca original em partições menores, 

denominadas classes de equivalência, com vistas no ganho de eficiência. 

 

A Figura 4 mostra o exemplo de 3 classes de equivalência, com prefixo de tamanho 1, quais 

sejam: {1}, {2}, {3}. Pode-se perceber que {1,2}, {1,3} e {1,4} pertecem a uma mesma 

classe de equivalência pois compartilham o mesmo prefixo {1}. 

 

 
Figura 4 – Classes de Equivalência 

 
 

O ECLAT usa como estratégia uma projeção vertical da base de dados composta por uma lista 

de itemsets, com suas respectivas tidlist, como demonstrado nas Tabela 1 e  Tabela 2. 

 

Tabela 1 – Exemplo de Base de Dados 

 

Id Transação Itens 
T1 1, 2, 4 
T2 1, 2, 3 
T3 1, 3, 4 
T4 1, 4 
T5 1, 2, 4 
 
 
Tabela 2 – Exemplo de Base de Dados ( projeção vertical ) 

 

{1} {2} {3} {4} 

{1,2} {1,3} {1,4} {2,3} {2,4} {3,4} 

{1,2,4} 
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Itemset Tidlist 
1 T1, T2, T3, T4, T5 
2 T1, T2, T5 
3 T2, T3 
4 T1, T3, T4, T5 
 

O funcionamento do ECLAT inicia com um acesso à base para determinar os itemsets-1, quer 

dizer, itemsets de tamanho 1 e construir sua Tidlist. 

Os itemsets-1 frequentes são usados para gerar o conjunto de itemsets-2 candidatos. Os 

itemsets de tamanho 2 que não forem freqüentes são descartados e os freqüentes são usados 

para criar as classes de equivalência com prefixo de tamanho 1. 

Para cada classe de equivalência gerada na etapa anterior, o ECLAT gera os itemsets 

candidatos de tamanho 3. 

Repete-se esse processo, com o conjunto de itemsets-K – 1 frequentes sendo usados para criar 

o conjunto de itemsets-K candidatos, até não existir mais itemsets-K candidatos. 

 

Em seu processamento, o algoritmo ECLAT combina as estratégias de busca em profundidade 

com intersecção de conjuntos para obtenção dos padrões frequentes. 

 

4.3.4. Algoritmo FP-Growth 

 
Segundo as idéias de [Borgelt, 2005] e [Conen et al, 2004] pode-se definir que o FP-Growth 

é um dos algoritmos mais rápidos e populares para itens freqüentes. Baseado em uma 

estrutura de representação chamada FP-tree, que pode armazenar informações sobre as 

transações na memória de forma considerável.  

 

A idéia básica pode ser entendida como um esquema de eliminação recursiva, que extrai os 

conjuntos freqüentes sem a geração de candidatos a partir da estrutura fp-tree ( Frequent 

Pattern Tree ). A Fp-tree  representa a base de dados de forma compactada e é acompanhada 

de uma estrutura auxiliar chamada tabela de cabeçalho header-table. 

 
Apresenta as vantagens de oferecer um ganho no processo de ordenação, que reduz o overall, 

tamanho dos conjuntos de dados de entrada, pois os itens únicos não suportados, são 

eliminados.  e reduzir o tempo de processamento, pois a maioria dos itens comuns são 

processados mais eficientemente. 
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A primeira vantagem só será significativa se o conjunto de dados for esparso e/ou para altos 

limites de suporte. 

 

Como desvantagem pode se considerar a produção de forma recursiva muitas estruturas de 

dados ( fp-tree ) que requer muita memória.  

 
4.3.5. Algoritmo TERTIUS 

 
Como descrito em [Flach & Lachine, 2001], o algoritmo TERTIUS foi proposto por Flach em 

2001. 

• Não tem a sua estrutura baseada no APRIORI; 

• Adota um mecanismo de descoberta de lógica de primeira ordem para encontrar cláusulas 

lógicas na base de dados, onde são criadas todas as possíveis instâncias das cláusulas e 

testadas nos dados; 

• Através de um algoritmo A* é realizada uma busca no espaço de probabilidades das 

regras de associação; 

• O algoritmo executa a busca através de uma heurística e uma função de estimativa 

otimista. [Russel & Norvig, 2004] diz que a forma mais amplamente conhecida da busca 

pela melhor escolha é chamada busca A*. A função heurística é denotada por h(n) = custo 

estimado do caminho mais econômico do nó “n” até um nó objetivo. Se “n” é um nó 

objetivo então h(n) = 0. O algoritmo é uma especialização do algoritmo busca-em-árvore , 

no qual um nó é selecionado para expansão com base na função de avaliação f(n), 

tradicionalmente, o nó com avaliação mais baixa é selecionado para expansão, porque a 

avaliação mede a distância até o objetivo; 

• O algoritmo aplica a busca pela melhor escolha, best-first-search (A*), selecionando as 

“k” hipóteses mais confirmadas. Inclui um refinamento de operadores não redundantes 

para anular buscas desnecessárias. 

• Segue a descrição do algoritmo que deu origem à implementação para a linguagem Java: 

 

Agenda <== {regra vazia} 

Enquanto a agenda não está vazia 

       Regra < == primeira regra da agenda 

       Se regra pode ser refinada 

                Refina regra 
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      Para cada filho 

                        Calcule a estimativa otimista 

                        Se filho pode ser explorado  

                               Se filho pode ser armazenado na agenda 

                (1)                       Adicione filho na agenda 

                              Calcule a confirmação 

                              Se filho pode ser armazenado em resultados 

                 (2)                      Adicione filho a resultados 

              Ordene agenda conforme estimativa otimista 

                           

• Existe uma implementação para linguagem “C”.  as duas implementações apresentam 

pequenas diferenças. Para implementação em “C” os passos (1) e (2) ficam juntos. Para os 

dois algoritmos o número de regras geradas é o mesmo, mas um número menor de regras 

é explorado na versão em Java. Explorar regras significa considerar para refinamento e 

para adicionar em resultados. 

Como conseqüência da diferença dos dois algoritmos tem-se que, na versão Java, 

consegue-se saber mais rapidamente as regras que não vale a pena manter e podem ser 

“cortadas” no caminho. 

• Segundo [Deltour, 2001],  as estruturas de dados são usadas para armazenar resultados, 

nós para executar a tarefa de explorar, contadores de instâncias. Entenda-se “nós para 

explorar” como a “agenda” definida no algoritmo. 

A escolha de uma boa estrutura é fundamental, pois suas propriedades interferem no 

desempenho do algoritmo. 

Na operação do algoritmo existe a necessidade de, na lista de nós, adicionar nós e obter o 

primeiro deles. Os filhos gerados dos nós devem ser armazenados na mesma estrutura, 

pois existe a necessidade de realizar iterações e classificações. E ainda realizar um 

“merge” com a “agenda” e os filhos classificados. 

O uso de listas com links surgiu como opção mais eficiente. Para resolver a desvantagem 

de uso de memória, esse recurso foi adotado para lista de contadores de instância, porém 

se apresenta mais lento na ocasião de remoção de elementos da lista. 

• Apresenta-se como desvantagem o tempo computacional, podendo, ainda, esgotar o tempo 

de memória para problemas de grande escala. 
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• A interrupção da execução ocorre em dois casos. O primeiro por solicitação do usuário e o 

segundo quando houver estouro de memória. 

 
 
4.3.6. Algoritmo H-Mine 

 

Segundo as idéias de [Pei et Al, 2001], o algoritmo H-Mine apresenta as seguintes 

características: 

• Tem alto desempenho em bases de dados de vários tipos; 

• Adota como recurso uma estrutura de dados, chamada de H-struct, que é uma estrutura 

baseada em memória usada para organizar as projeções dos itens freqüentes. Considere-se 

que se as projeções dos itens freqüentes das transações podem ser mantidas em memória 

principal podem ser organizadas conforme demonstrado na Figura 5, onde cada ocorrência 

de item freqüente é armazenada em uma entrada e mais dois campos ( o identificador do 

item e o respectivo link )  e  a Tabela header apresenta: identificador do item, o suporte e o 

link ; 

• É reconhecido como um eficiente algoritmo da categoria pattern-growth. Isto é, adota a 

metodologia “dividir para conquistar” sem a geração e teste de conjuntos candidatos. 

Entretanto, diferentemente do FP-Growth, não cria estrutura física para projeção da base 

de dados. 

• O H-Mine não se limita a estrutura H-struct. Ao contrário, percebe as mudanças das 

características dos dados durante a mineração e dinamicamente direciona para estrutura 

FP-Tree, que representa a base de dados de forma compactada, juntamente com o 

algoritmo FP-Growth, quando os dados se tornam densos e o número de freqüentes fica 

pequeno. Portanto, o H-Mine é tido como escalável para minerar grandes bases de dados, 

uma vez que se integra com o FP-Growth de forma dinâmica. 

• A eficiência do algoritmo decorre da estrutura de dados usada, H-struct, e do ajuste 

dinâmico dos links no processo de mineração.  
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Figura 5 – Representação da H-Struct 
 

  

4.3.7. Algoritmo OP ( Opportune Project ) 

 

Conforme abordagem de [Liu et Al, 2002],  pode-se destacar o seguinte: 

• O algoritmo Opportune Project realiza a mineração de itens freqüentes através da 

projeção do crescimento da base usando uma estrutura que representa o conjunto de itens 

freqüentes; 

• Para o processo de mineração utiliza a estratégia de busca em profundidade; 

• A principal diferença dos demais algoritmos é a capacidade de oportunamente escolher 

entre duas diferentes estruturas: uma baseada em array e outra baseada em árvore, com o 

objetivo de representar o subconjunto de transações projetadas. O OP decide 

heuristicamente se constrói uma projeção sem filtro baseada em array, ou uma cópia com 

filtros baseada em árvore, a depender das características do subconjunto em questão. 

• Essa proposta de método para construir as projeções da base  oferecem um desempenho 

eficiente no que se refere a tempo de CPU e armazenamento em memória. 

 

4.3.8. Algoritmo KDCI 

 
Segundo as idéias de [Lucchese et Al, 2003] tem-se :  

a c

3 3

d e g

4 3 2
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• A principal contribuição do KDCI reside numa recente estratégia de inferência de 

contagem; 

• É um algoritmo híbrido de múltiplas heurísticas capaz de adaptar seu comportamento 

durante a execução, que é uma característica desejável de todos os algoritmos de itens 

freqüentes; 

• A eficiência alcançada está relacionada a dois aspectos: O primeiro diz respeito à seleção 

dinâmica do tipo de dados que é realizada para decidir qual a melhor representação dos 

tipos de dados para os identificadores dos itens freqüentes e suas contagens. Por exemplo: 

se o suporte máximo da base é igual a 12345, então pode ser usado o tipo de dado 

shortint. Essa seleção é de suma importância pois os dados são extensivamente acessados 

durante a execução do algoritmo e uma seleção adequada pode resultar em otimizações; 

• O segundo é a possibilidade de armazenar o conjunto de dados freqüentes na memória 

principal no formato vertical, adotando uma estrutura compacta. A estrutura compacta é 

composta por três arrays conforme demonstrado na Figura 6 e pode reduzir a necessidade 

de memória para armazenar os itemsets. 

 

 

            

 

Figura 6 – Estrutura compacta do KDCI 
 

 

• O KDCI aplica várias heurísticas para determinar a mais eficiente estratégia para 

mineração de itens freqüentes, distinguindo as características das bases se são esparsas ou 

densas e se aplica o procedimento de inferência de contagem, que pode ser definida como 

A B C D 
A B C E 
A B C F 
A B C G 
A B D H 
A B D I 
A B D L 
A B D M 
B D F I 
B D F N 

D 
E 
F 
G 
H 
I 
L 
M
I 
N 

3
7
9

A B C 
A B D 
B D F 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Não Compactada 
Memória = 4 x 10 = 40 

Compactada 
Memória = 9 + 3 + 10 = 21 
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uma técnica baseada na noção de “padrões chaves” ( key-pattern ) que em muitos casos 

permitem inferir o suporte de um itemset sem qualquer contagem. 

• A estratégia de múltiplas heurísticas pode ser apresentada na seguinte forma resumida: se 

a otimização de “padrões chaves” pode ser realizada, então o método de inferência de 

contagem pode ser adotado, pois permite evitar o tratamento de muitas interseções de 

listas. Para as interseções que não podem ser evitadas, bem como os casos em que a 

inferência  de “padrão chave” não pode ser aplicado, então a opção é distinguir se as bases 

de dados são esparsas ou densas e aplicar os métodos apropriados quais sejam: Método de 

Classificação das Projeções considerando o descarte dos zeros ( 0’s ), para o caso das 

bases esparsas. O Procedimento de Poda, isto é, remoção dos itens não freqüentes, 

representados na estrutura dos arrays, também para o caso das bases esparsas. E o método 

da reordenação da representação da base de dados na estrutura vertical, evitando a 

repetição de interseções para elementos idênticos, para o caso das bases densas.  

 

 

4.3.9. Algoritmo FP-Split 

 

[Lee & Tsai, 2007]  menciona que o algoritmo FP-Split foi proposto em 2005 por Lee & Shen 

e apresenta as seguintes características: 

• Constrói a árvore FP-Split, adotando a estratégia conhecida como “dividir para 

conquistar” por meio de interseções e diferenças de itemsets.  É um melhoramento do 

algoritmo FP-Growth. 

• O melhoramento refere-se ao fato dessa abordagem rapidamente gerar o conjunto de 

padrões associados a partir da árvore FP-Split, através da exploração na base sendo 

executada em apenas uma vez. 

• O tempo de construção da árvore e custo de I/O é bem menor que o da FP-tree, pois o FP-

Growth requer a busca na base por duas vezes [Han & Kamber, 2001]. 

• O FP-Split foi unicamente aplicado a mineração de dados estática, no entanto, na 

ocorrência de atualização na base de dados, a base poderia ser reexplorada para 

construção de uma nova árvore FP-Split. 
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4.3.10. Algoritmo TM ( Transaction Mapping ) 

 
A idéia central do algoritmo TM, mencionada por [Song & Rajasekaran, 2006], consiste em 

compactar as Tids , que são os identificadores de transações de cada itemset em intervalos 

contínuos através de um mapeamento de transações-id dentro de uma estrutura chamada 

transaction tree, árvore de transações. 

Na estratégia do algoritmo TM, os itens freqüentes são encontrados pela interseção desses 

“intervalos de listas”, ao invés das “interseções das listas” de transações-id como é o caso do 

algoritmo ECLAT. 

 

A estrutura do transaction tree é similar ao FP-tree e traz a representação compacta de todas 

as transações da base de dados. 

 

A interseção entre intervalos é mais eficiente, pois quando o intervalo é construído ele não 

pode conter parcialmente nem estar contido parcialmente em outro intervalo, dessa forma a 

média de números de comparação entre dois intervalos é igual a dois (02). 

 

Durante a execução do algoritmo TM , após um certo nível em que se percorre a árvore, as 

listas de intervalos podem se tornar dispersas com apenas um (01) Tid. É nesse ponto que a 

representação perde vantagem. A partir desse fato, surgiu a necessidade de direcionamento 

para essa situação. 

 

Para tratar o direcionamento foi estabelecido um critério por meio de um determinado 

coeficiente ( coef ). Considerando que para a interseção de 2 listas de intervalo a média de 

comparação é igual a dois (02), ocorrerá o chaveamento para a representação de “lista de 

transação” ao invés de “intervalo de transação”, quando o coeficiente for menor que dois (02), 

isto é , coef < 2. 

 

4.3.11. Análise dos Algoritmos 

 

Com  objetivo de conferir uma maior validade aos resultados encontrados a partir da 

modelagem de mineração de dados eleita foram realizadas, além das análise de métricas 

objetivas e subjetivas, algumas análises comparativas entre os comportamentos dos 

algoritmos utilizados nos experimentos e outros  relacionados na literatura, são eles:  FP-
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Growth [Borgelt, 2005] e [Conen et al, 2004], H-mine[Pei et Al, 2001], Opportune 

Project[Liu et Al, 2002], KDCI [Lucchese et Al, 2003] , FP-Split[Lee & Tsai, 2007] e TM-

Transaction Mapping[Song & Rajasekaran, 2006]. 

Sobre os diversos trabalhos acerca dos algoritmos anteriormente citados, que vieram a somar 

nessa tarefa de comparação os seguintes foram aqui evidenciados: 

• [Pei et Al, 2001] com a comparação entre APRIORI , FP-Growth, H-Mine: 

Para bases esparsas, observando o desempenho sobre o aspecto do uso de espaço versus 

limite de suporte, foi encontrado desempenho similares para o H-Mine e FP-Growth em 

relação ao APRIORI, isso deve-se ao fato dos dois primeiros usarem o método pattern-

growth (dividir para conquistar) que não necessita armazenar qualquer conjunto de 

candidatos e essa é uma das limitações do algoritmo APRIORI. Observando o desempenho 

sob o aspecto do tempo que é atribuído versus o limite do suporte quando diminui 

gradativamente, obteve-se que apesar de o APRIORI trabalhar bem em bases esparsas, na 

sua execução apoiada numa estrutura de manipulação dos dados há uma necessidade de 

comparar e atualizar os contadores dos itens candidatos para cada busca, sendo esse o 

maior custo do APRIORI. Percebeu-se ainda, que, no caso do FP-Growth, a performance é 

similar ao do APRIORI pois sendo a base esparsa não se consegue comprimir os dados de 

forma efetiva para se ter benefícios. Mas, no caso do H-mine a eficiência do algoritmo é 

maior em relação aos outros dois pois decorre da estrutura de dados usada h-struct e do 

ajuste dinâmico dos links da estrurtura no processo de mineração. 

 

Para bases densas, considerando desempenho como o tempo para retornar itens freqüentes, 

observou-se o H-mine como o mais rápido e o APRIORI e o FP-Growth com resultados 

similares. 

 

Para grandes bases de dados, a análise considerou  o desempenho do H-mine maior que o 

do APRIORI, sendo a eficiência observada da seguinte forma:  o crescimento do número 

de transações com o decorrer do tempo tendo como referência determinado percentual de 

uso de memória. Essa análise engloba ( uso do espaço x nº de transações x tempo ). 

• [Luchese et al, 2003] com a comparação entre KDCI, Opportune Project, Eclat, Fp-

Growth: 

Para grandes bases de dados o KDCI maior eficiência em relação aos demais devido à sua 

capacidade de se adaptar às condições dos vários tipos de bases de dados. 
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Para bases de pequeno e médio porte, os KDCI e OP se apresentaram mais rápidos em 

relação ao Eclat e FP-Growth, mas quando a base de dados dar origem a um conjunto de 

itens candidatos significativo, o desempenho do OP e FP-Growth apresenta-se melhor que 

o do KDCI, pois aqueles não têm que se preocupar com a geração e tratamento de 

candidatos. 

 

• [Song & Rajasekaran, 2006] com a comparação entre TM, FP-Growth 

O TM apresentou na maioria das execuções, porém não em todas, a condição de mais 

rápido, considerando a evolução do tempo a medida que o suporte diminui. 

 

• [Liu et Al, 2002] com a comparação entre Opportune Project, APRIORI, FP-Growth, H-

Mine 

Houve uma variação de desempenho, considerando esse como o tempo de execução versus 

o aumento do limite de “suporte” , porém o OP se destacou nas diversa execuções, onde 

podemos sintetizar uma primeira situação onde o desempenho foi: Op > FP-Growth > H-

Mine > APRIORI e uma segunda situação onde se obteve  Op > H-Mine > APRIORI > 

Fp-Growth. 

 

A partir das informações relatadas sobre experimentos que trazem comparação entre técnicas 

de regras de associação, percebe-se uma preocupação constante, que se refere ao quesito 

desempenho. Desempenho nesse contexto é a capacidade de usar menos recursos de tempo e 

de espaço de memória ao longo da evolução do algoritmo enquanto se varia os limites da 

métrica conhecida por “suporte” , sendo essa execução experimentada em vários tipos de base 

. 

 

Em relação a esse item de eficiência, que também engloba o aspecto de escalabilidade, os 

resultados não apresentam uma resposta única que consiga representar uma visão consolidada, 

ou seja, não se pode com precisão afirmar qual deles garante o melhor desempenho. 

 

Com relação aos demais aspectos que envolvem as regras de associação como: formato de 

representação; precisão; tipos de dados que podem ser manipulados; compreensibilidade do 

conhecimento; nível de detalhe; transparência; complexidade e escalabilidade; portabilidade 

ou generalidade, os algoritmos apresentam similaridades com exceção aos dois últimos 

fatores, onde o H-Mine, KDCI e TM se destacam em razão das suas características 
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relacionadas às estruturas e métodos adotados para a tarefa de busca de padrões, com 

característica própria a atender os aspectos de escalabilidade e portabilidade. 

 

Vale ressaltar que o para o presente trabalho o aspecto de desempenho não tem tanta 

relevência em relação ao aspecto subjetivo, através do qual o resultado é analisado com foco 

nos padrões mais interessantes e úteis à solução de negócio, sendo essa a principal motivação 

do uso do processo de mineração. Some-se a esse o fato das características da base de dados 

em estudo não requerer tanto investimento na questão de dempenho para ofertar os resultados 

esperados.  

 

4.3.12. Algoritmos Selecionados 

 

A lista de algoritmos disponíveis para o processo de descoberta de regras de associação é bem 

ampla, aqui foram detalhados apenas alguns, que pelas características que apresentam, 

oferecem importantes contribuições para o processo de mineração de itens freqüentes. 

 

Ao longo das explanações dos algoritmos pode-se perceber, como uma constante, a 

necessidade de garantir a eficiência dos algoritmos quanto aos aspectos de desempenho tanto 

em relação ao tempo de processamento como em relação ao  uso adequado de memória. 

 

Sem dúvidas que esses são aspectos cruciais para a maioria das aplicações que lidam com 

bases de dados reais, porém, em relação ao presente trabalho, o foco está na motivação de 

novos entendimentos dos dados e novas formas de aplicações das regras descobertas em lugar 

da avaliação de desempenho presente na maioria dos trabalhos envolvendo algoritmos de 

mineração. 

 
Nessa linha, os algoritmos que se constituem derivações de outros, com fins de 

aperfeiçoamento de performance, não foram selecionados para o procedimento experimental. 

Contudo, os aspectos relacionados a desempenho para garantir um nível razoável de aceitação 

não deixaram de ser verificados nas execuções dos algoritmos escolhidos. 

 

Considerando características como forma de representação dos resultados de fácil 

compreensão; a possibilidade de avaliação de resultados através de métricas objetivas 

reconhecida pelos especialistas como padrão de referência para escolha de regras úteis; e , 
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ainda, características específicas de cada algoritmo, apontadas pelos pesquisadores na 

atualidade, dentre os algoritmos estudados foram escolhidos o APRIORI(1994), que é uma 

solução seguramente já consolidada e o TERTIUS(2001) como uma opção que pudesse 

ofertar uma maior quantidade de regras que atendessem ao critério de “imprevisibilidade” no 

processo de mineração, conforme indicado em trabalho anterior [Flach & Lachine, 2001]. 

Como os demais algoritmos investigados foram desenvolvidos visando uma evolução de 

performance em relação aos pré-existentes e o foco desse trabalho não está associado a 

desempenho, os mesmos não foram escolhidos como ferramenta para análise dos 

experimentos. 

 

Melhor detalhando as razões para a escolha do APRIORI, destacam-se as seguintes: 

• Foi proposto por [Agrawal & Srikant, 1994] com o objetivo de minerar grandes e 

complexas bases de dados;  

• É amplamente difundido em regras de associação;  

• Apresenta como diferencial sua simplicidade original e versatilidade em bases de dados 

volumosas. 

 

Com relação ao TERTIUS, tem-se que:  

• Esse algoritmo apresenta características bem distintas do APRIORI, podendo assim trazer 

alguma contribuição importante na utilização em bases de dados sobre despesas públicas, 

uma vez que em trabalho anterior [Gillmeister & Cazella, 2007], apresentou algumas 

regras surpreendentes, apesar da base de dados apresentar uma quantidade de atributos 

pequena, apenas três, mas a quantidade de registro da amostra era bem semelhante ao 

volume de dados disponível para análise nessa dissertação. Sabe-se que a existência de 

regras atendendo a requisito “surpresa” é um dos atributos que se persegue no processo de 

extração de regras de associação;  

• Adota o algoritmo A* no seu processamento, que segundo [Russel & Norvig, 2004], entre 

os algoritmos que estendem os caminhos de busca a partir da raiz, o A* é otimamente 

eficiente para qualquer função heurística dada. Ser completa e otimamente eficiente não 

significa que seja resposta para todas as necessidades de busca, pois existe o erro da 

função heurística a considerar. Na prática, para todas as heurísticas em uso o erro é pelo 

menos proporcional ao custo do caminho percorrido na busca. O custo do caminho, 

geralmente, depende do número de nós gerados durante a busca. Sendo assim, para o 
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problema em questão desde que o custo do caminho não seja tão elevado se terá um erro 

aceitável. 

• Além das justificativas de natureza técnica, tem-se ainda que para avaliação das despesas 

públicas, que é o contexto do problema formulado nessa dissertação,  existe uma forte 

necessidade de novos conhecimentos, tendo sido essa característica evidenciada para o 

algoritmo TERTIUS em trabalho anterior.  

 

Vale ressaltar que o resultado da execução dos algoritmos selecionados, através do estudo de 

caso, revelou execuções com desempenho aceitáveis e vieram a fundamentar a opção de 

prevalência do uso de técnicas que trouxesse informação “útil” sobre as técnicas que 

apresentassem variações positivas em termos de desempenho. 

 

Em relação ao aspecto desempenho, o APRIORI apresentou melhor eficiência no que diz 

respeito ao tempo de execução versus a diminuição do limite de “suporte”. Porém com 

relação à medida subjetiva que avalia as regras tidas como “contraditórias”, que sempre 

interessam aos avaliadores, o algoritmo TERTIUS apresentou mais regras com essa 

característica. 
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Capítulo 5 - Modelo Proposto para Apoio à Decisão 

na Gestão de Gastos Públicos 
Esse capítulo apresenta o modelo para apoio à decisão com 

informações distribuídas nas seguintes seções: a Seção 5.1, 

apresenta o fluxo das atividades em forma de metodologia como 

Modelo Proposto em duas (02) visões, uma resumida e outra 

detalhada; a Seção 5.2 relaciona as características do modelo 

proposto; a Seção 5.3 descreve sobre a abrangência do modelo 

proposto e a Seção 5.4 apresenta considerações sobre o mesmo. 

 

Esse trabalho propõe um modelo de fluxo de atividades como uma metodologia para criação 

de um ambiente capaz de disponibilizar, de forma ágil, segura e íntegra os resultados do 

processo de KDD para análises exaustivas por parte do especialista de negócios oferecendo 

subsídios às suas decisões gerenciais. 

 

O modelo proposto se fundamenta em aproveitar todos os benefícios de um processo de 

mineração de dados, disponibilizando o conhecimento sobre as despesas na administração 

pública, através de um processo de mineração de dados. Faz parte do modelo, tornar visível 

esse conhecimento atendendo aos requisitos de produtividade e flexibilidade necessários ao 

processo de análise do conhecimento adquirido, tarefa executada pelo especialista do negócio. 

 

Em atenção aos requisitos necessários às tarefas desempenhadas pelos analistas de negócio, 

está inserida no modelo uma etapa específica que propõe uma alternativa para um melhor 

tratamento dos resultados do processo de mineração de dados. A sugestão é o uso de uma 

solução tecnológica apropriada ao acesso de informações analíticas, que permita análises 

históricas, projeções, comparações, agregações e detalhamento de informações de forma ágil. 

Essa solução se baseia em disponibilizar consultas OLAP em repositórios com estruturas de 

modelagem dimensional conforme a abordagem dos conceitos de data warehouse 

apresentados no Capítulo 2.  

 

 

5.1. O Modelo Proposto 
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Dar visibilidade ao conhecimento adquirido é uma tarefa complexa da Mineração de Dados, 

podendo então ser considerada como um projeto.  Além da necessidade de garantir a 

qualidade das várias etapas com seus vários sub-processos, existe outra razão para dedicar 

atenção especial ao processo de mineração que é o uso de documentos, legislações, pareceres, 

informações consolidadas, base de dados e questionários nas atividades de mineração que se 

administrados dentro de um fluxo de processos poderá  oferecer um resultado com maior 

qualidade. 

 

Sendo assim, surgiu a necessidade de selecionar uma metodologia para definir e detalhar 

através de um modelo as tarefas de mineração para apoio ao controle de gastos públicos. 

 

Na elaboração do modelo proposto foi adotada a metodologia, amplamente utilizada em 

soluções de mineração, CRISP-DM Cross-Industry Standard Process for Data Mining 

[CRISP-DM..., 2008], metodologia não linear para processo de mineração de dados.  

 

Baseando-se nas idéias de [Vargas, 2005], para a construção do referido modelo, foram 

relacionadas as diversas atividades envolvidas no processo de KDD, sendo essas decompostas 

em partes menores, as partes menores foram detalhadas como passos onde estão presentes os 

seguintes objetos, que também podem ser chamados de artefatos: as entradas, as saídas e os 

instrumentos adotados em cada passo.   

 

Para representar graficamente os passos envolvidos na tarefa complexa de dar visibilidade ao 

conhecimento adquirido na mineração de dados, a metodologia sugerida, deu enfoque a 

criação de um fluxo de atividades onde ficam reunidos os elementos (processos, atores, 

entradas, saídas e instrumentos), acrescentando a visão dos atores envolvidos.  

 

O modelo proposto pode, então, ser definido como: 

• Um processo de mineração de dados, que usa a técnica de extração de regras de 

associação com os algoritmos TERTIUS e APRIORI; 

• Um processo que se apóia numa metodologia consolidada CRISP-DM e tem a sua 

representação através de um fluxo. São acrescidos a esse fluxo alguns elementos com o 

objetivo de tornar mais completa a representação tais como documentos de entrada, 

documentos de saída e responsáveis pelas tarefas. Quanto aos documentos podem também 

ser chamados de artefatos;  
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• Na fase da metodologia que corresponde à entrega do resultado da mineração, o modelo 

adota uma tecnologia de DW; 

• Ser definido como um processo de apoio, para problemas de Controle de Gastos Públicos 

mais especificamente às funções de planejamento do Controle Interno. 

 

A seguir são apresentadas duas visões para o fluxo de processo sugerido: a visão resumida e a 

visão detalhada. 

 
 
5.1.1. Visão Resumida 
 

A representação gráfica resumida do fluxo foi construída considerando os conceitos da 

Metodologia CRISP-DM que apresenta um processo não linear, composto de 06 (seis) fases: 

entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação dos dados, modelagem, 

avaliação e desenvolvimento. Essa seqüência não é rigorosa e depende do resultado de cada 

fase [Dias & Pacheco, 2005]. Segue um resumo de cada uma das fases. Vale lembrar que, 

nessa metodologia, os processos de mineração de dados posteriores se beneficiam com 

experiências anteriores, característica que está representada através do círculo externo da 

Figura 7: 
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Figura 7 – Fases da Modelagem de Processo do CRISP-DM [CRISP-DM..., 2008]  

 

• Business Understanding é a fase de Entendimento do Negócio. Nessa etapa o problema do 

projeto é definido e o plano preliminar é traçado, visando o entendimento dos objetivos do 

ponto de vista do negócio. Por exemplo, aqui, devem ser compreendidos todos os 

parâmetros do projeto como : os requisitos do projeto; os pressupostos estabelecidos para 

o projeto; a forma que os resultados serão entregues; sob que condições se fará o projeto 

entre outros. 

• Data Understanding é a fase de Entendimento dos Dados. Nessa etapa busca-se o 

conhecimento dos dados a partir de uma coleta inicial e posterior exploração dos dados. 

Ocorre, nessa fase, a descrição dos dados  além de se conhecer os problemas de qualidade 

dos mesmos. Para a descrição pode-se obter uma espécie de fotografia dos dados contendo 

formato, número de registros e atributos e outras características que interessem, 

assegurando que esses dados conseguem representar o problema em análise.  

• Data Preparation é a fase de Preparação dos Dados. Essa tarefa, geralmente ocorre várias 

vezes e engloba todas as atividades necessárias a geração da base de dados de entrada para 

o processo de mineração. São exemplos dessas atividades: seleção de tabelas, registros e 

atributos, bem como transformações e limpeza de dados. Essas atividades visam a 
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melhoria na qualidade dos dados originais e para realizá-las existem ferramentas de 

mineração de dados que dispõem de funcionalidades específicas que garantem agilidade 

nas operações. 

• Modeling é a fase de Modelagem. Aqui, ocorre a seleção da(s) técnica(s) a ser(em) 

utilizada(s), como também a elaboração e execução da modelagem com o conjunto de 

dados preparado para esse fim. Retornar à fase de preparação é bem freqüente e necessário 

nessa etapa. 

• Evaluation é a fase de Avaliação. Nessa fase se tem a certeza que a modelagem representa 

os objetivos do negócio, no sentido de verificar se alguma questão importante do negócio 

não foi considerada. 

• Deployment é a fase do Desenvolvimento. Nessa etapa o usuário pode recomendar ações a 

serem tomadas baseando-se na visão da modelagem e de seus resultados como também 

aplicar a modelagem especificada a diferentes conjuntos de dados, objetivando a melhor 

utilização do conhecimento adquirido, que está contido nos resultados do processo de 

mineração de dados. 

 

Adequando as fases da metodologia CRISP-DM na visão de processo de apoio às funções de 

controle de gastos públicos, tem-se a seguinte representação gráfica demonstrada na figura 8. 
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Figura 8 – Crisp-DM  x Processos de Apoio ao Controle Interno 
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5.1.2. Visão Detalhada  
 

O modelo proposto está refletido, de forma detalhada, na metodologia descrita nas Figuras 9 a 

14. No estudo de caso, descrito no Capítulo 6, as etapas foram seguidas com êxito o que 

serviu como forma de validação. 

 
Nessa visão detalhada, são apresentadas as seis fases que compõem a metodologia CRISP-

DM, necessárias à execução do processo de mineração de dados, decompondo as suas 

respectivas atividades e demonstrando os recursos humanos envolvidos, numa representação 

gráfica que, apesar de estar numa forma seqüencial para efeito de melhor compreensão, 

mantém a característica cíclica mencionada anteriormente.  

 

Considerando as Figuras 9 a 14, tem-se que em cada retângulo está evidenciada uma atividade 

que compõe uma fase da metodologia.  

 

Vale destacar que nas cinco (5) primeiras fases do modelo proposto, os passos que fazem 

parte de cada etapa seguiram fielmente a metodologia CRISP-DM. A novidade recai sobre a 

fase seis (6), que é a etapa de desenvolvimento e propõe um ambiente com dados 

armazenados num Data Mart composto pelas regras extraídas no processo de mineração.  

 

A seguir são apresentadas as descrições das atividades de cada etapa, estabelecendo a relação 

com o problema proposto que é a mineração de dados no controle de gastos públicos. 
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Figura 9 – Fluxo do Modelo Proposto (Fase 1) 
 

Para a atividade Solicitar Demanda que pertence à Fase 1 ( Entendimento do Negócio ), tem-

se: 

Objetivo: Apresentar a necessidade de investigação que se pretende realizar uma análise 

aprofundada e que está voltada ao negócio; 

Artefatos de Entrada: Necessidade de Negócio; 

Artefatos de Saída: Documento de Solicitação; 

Responsável: Demandante; 

Passos:  

1. Encaminhar solicitação para área/pessoa responsável pelo processo de mineração de dados. 

 
Para a atividade Determinar Objetivos do Negócio que pertence à Fase 1 ( Entendimento do 

Negócio ), tem-se : 

Objetivo: O especialista de MD precisa entender completamente o que o cliente deseja. 

Precisa entender os objetivos e restrições do cliente através de fatores importantes 

identificados no início do processo e que influenciarão no resultado final.  

Artefatos de Entrada: Documentos chaves, Estrutura Organizacional e Outros documentos 

importantes; 

Artefatos de Saída: Objetivos do Negócio e Critérios de sucesso; 
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Responsável: Especialista de MD e Especialista do negócio ( usuário ); 

Passos: 

1. Identificar pessoas chaves dentro do processo de negócio e seus papéis 

2. Identificar um patrocinador 

3. Identificar unidade de negócio 

4. Descrever o suposto problema 

5. Especificar as questões relacionadas 

6. Relacionar os benefícios esperados 

 

Relacionando com o problema em questão, nessa atividade ocorreu que:  

• Algumas pessoas chaves da SECGE foram entrevistadas: basicamente os responsáveis 

pelas áreas de monitoramento de gastos, racionalização de despesas e planejamento das 

auditorias. 

• Pesquisa e Estudo foram realizados acerca do tema de negócio: controle interno e também 

do acerca do cenário tecnológico da atualidade. 

• O objetivo foi definido como: “Avaliar um processo de mineração de dados no controle de 

gastos públicos, como forma de apoio à função do planejamento do controle interno”.  

 
 
Para a atividade Avaliação da Situação que pertence à Fase 1 ( Entendimento do Negócio ), 

tem-se : 

Objetivo: Encontrar mais fatos detalhados sobre todos os recursos, restrições, suposições e 

demais fatores; 

Artefatos de Entrada:  

Artefatos de Saída: Inventário de Recursos, Solicitações, Restrições e Suposições,  

Riscos e Contingências e Custos e Benefícios; 

Responsável: Especialista de MD e Especialista do negócio ( usuário ); 

Passos:  

1. Identificar os recursos necessários e os disponíveis: Dados, Humanos, Hardware,  

    Software e Infra-estrutura 

2. Listar riscos e planos de contingências 

3. Preparar análise de custo-benefício do projeto 

 
Para o problema em questão:  
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• Foi feita uma sondagem sobre os recursos disponíveis: Base de Dados do estado 

disponível através do sistema Sistema de Administração Financeira dos Estados e 

Municípios - SIAFEM e DW da Secretaria da Fazenda de Pernambuco -SEFAZ-PE que 

armazena os dados financeiros. 

• Software: Ferramenta ETL e OLAP ( Sagent – usada na SEFAZ ) 

• Software de Mineração  de dados :TANAGRA e WEKA 

• Custo: Não foi dimensionado no estudo de caso 

• Benefício: Agilidade, maior produtividade e maior qualidade nas tarefas de planejamento 

das atividades de controle, através dos indícios apontados pelas regras do processo de 

mineração. 

 

Para a atividade Determinar Metas de Mineração que pertence à Fase 1 ( Entendimento do 

Negócio ), tem-se : 

Objetivo: Descrever as metas de negócio dentro da visão técnica de mineração de dados; 

Artefatos de Entrada:  Metas de negócio;  

Artefatos de Saída : Metas de mineração; 

Responsável: Especialista de MD e Especialista do negócio ( usuário ); 

Passos: 

1. Traduzir as metas de negócio em metas técnicas de mineração 

2. Definir os critérios para um resultado de sucesso 

 
Para o problema em questão:  

• Metas de mineração: Geração de Regras de associação com potencial valor de utilidade, 

de acordo com métricas objetivas; 

• Metas de mineração: Disponibilizar essas regras em ambiente de Data Mart para o usuário 

avaliar as métricas subjetivas; 

• Metas de mineração: Possibilitar ao usuário escolher com níveis razoáveis de segurança 

quais as regras que servirão de indícios ( também conhecidos como indicadores de risco ) 

para o planejamento das atividades de controle. 

Para a atividade Produzir Plano do Projeto que pertence à Fase 1 ( Entendimento do 

Negócio ), tem-se : 

Objetivo:  Descrever o plano pretendido para alcançar as metas de mineração e metas de 

negócio; 

Artefatos de Entrada:   
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Artefatos de Saída: Plano do projeto; 

Responsável: Especialista de MD e Especialista do negócio ( usuário ); 

Passos: 

1. Realizar Estudo de Viabilidade 

2. Identificar fases críticas 

3. Identificar pontos de decisão e pontos de revisão 

4. Escolher as ferramentas e técnicas potenciais  

 
Para o problema em questão:  

• Pesquisa e Estudo mais detalhados foram realizados acerca do tema de negócio: controle 

interno e também do acerca do cenário tecnológico da atualidade para determinação do 

plano do projeto, contendo as potencialidades, os riscos e recursos mais adequados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 10 – Fluxo do Modelo Proposto (Fase 2) 
 
 
 
Para a atividade Coletar Dados Iniciais que pertence à Fase 2 ( Entendimento dos Dados ), 

tem-se : 

Objetivo:  Envolve a aquisição dos dados do projeto para entendimento dos mesmos; 

Artefatos de Entrada: Critérios de seleção; 

Artefatos de Saída: Relação de todos os dados do projeto e Dados adquiridos; 
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Responsável: Especialista de MD e Especialista de Informações e Dados; 

Passos:  

1. Planejar quais as informações necessárias 

2. Especificar critério de seleção 

3. Realizar aquisição dos dados 

 
Para o problema em questão:  

• A tarefa de “Obtenção da base de dados” que engloba os passos 1, 2 e 3 dessa atividade 

foi executada por 5 vezes em períodos de tempos diferentes em combinação com o 

especialista de negócio até chegar a versão apropriada para a mineração, que tinha o foco 

em características específicas de determinados tipos de despesas. Foi, então elaborada a 

relação dos dados. 

 
 
Para a atividade Descrição dos dados que pertence à Fase 2 ( Entendimento dos Dados ), 

tem-se: 

Objetivo: Envolve descrever os dados com seu formato, quantidades e tipos, identificação 

dos campos e quaisquer outras características percebidas; 

Artefatos de Entrada: Dados adquiridos; 

Artefatos de Saída: Relatório de Descrição dos dados;  

Responsável: Especialista de MD; 

Passos: 

1. Identificar dados e métodos de captura 

2. Análise volumétrica dos dados 

3. Realizar análises estatísticas nos tipos e valores de atributos 

4. Realizar análise das chaves 

 
Para o problema em questão:  

• Foi elaborado relatório com a descrição dos dados obtidos na tarefa anterior. 

 

Para a atividade Exploração dos dados que pertence à Fase 2 ( Entendimento dos Dados ), 

tem-se: 

Objetivo:  Contribui para um refinamento da atividade de descrição dos dados; 

Artefatos de Entrada: Descrição dos Dados; 

Artefatos de Saída: Relatório de exploração dos dados; 
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Responsável: Especialista de MD; 

Passos: 

1. Análise das propriedades de atributos interessantes em detalhes 

2. Formular suposições para análises futuras 

3. Formular hipóteses 

4. Clarificar metas de mineração 

 
Para o problema em questão:  

• O conhecimento da base foi realizado com o apoio do software de BI - Business 

Intelligence chamado Sagent que permitiu a exploração dos dados e entendimento dos 

mesmos. 

 

Para a atividade Verificação da Qualidade dos dados que pertence à Fase 2 ( Entendimento 

dos Dados ), tem-se: 

Objetivo:  Envolve análise dos dados no sentido de checar se estão completos, corretos, se 

são comuns, o quão comuns eles são; 

Artefatos de Entrada: Dados adquiridos; 

Artefatos de Saída: Relatório de Qualidade de dados; 

Responsável: Especialista de MD; 

Passos: 

1. Identificar valores especiais 

2. Revisar chaves e atributos 

3. Identificar valores faltando 

4. Checar desvios para identificar se os mesmos indicam fenômenos interessantes 

 
Para o problema em questão:  

• A atividade “verificar a qualidade da base” foi realizada com o apoio do software de BI 

chamado Sagent. 
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    Figura 11 – Fluxo do Modelo Proposto (Fase 3) 
 
 
Para a atividade Seleção dos dados que pertence à Fase 3 ( Preparação dos Dados ), tem-se: 

Objetivo:  Realizar a seleção dos dados de acordo com critérios específicos. 

Artefatos de Entrada: Informações de Origem ( sistemas ) 

Artefatos de Saída: Lista das escolhas de inclusão e exclusão de dados; 

Responsável: Especialista de MD; 

Passos: 

1. Decidir sobre critérios que são relevantes para metas que vão determinar as inclusões e 

exclusões de dados 

2. Executar testes 

 

Para a atividade Limpeza dos dados que pertence à Fase 3 ( Preparação dos Dados ), tem-se: 

Objetivo:  Garantir o nível de qualidade requerido, envolvendo às vezes, selecionar limpeza 

em subconjunto dos dados, inserir faltas satisfatórias , e ainda, inserir técnicas de estimação 

de dados perdidos; 

Artefatos de Entrada: Dados Escolhidos; 

Artefatos de Saída: Relatório de Limpeza de dados; 

Responsável: Especialista de MD; 

Passos: 

1. Corrigir, Remover ou Ignorar ruídos 
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2. Descrever decisões e ações tomadas para endereçar o problema da qualidade de dados 

 

Para a atividade Construção dos dados que pertence à Fase 3 ( Preparação dos Dados ), tem-

se: 

Objetivo:  Envolve operações construtivas como  produção de atributos derivados, novos 

registros completos ou valores transformados; 

Artefatos de Entrada: Dados Escolhidos; 

Artefatos de Saída:  Atributos derivados, Atributos transformados; 

Responsável: Especialista de MD; 

Passos: 

1. Criar atributos derivados 

2. Transformar atributos escolhidos 

 

Para a atividade Integração dos dados que pertence à Fase 3 ( Preparação dos Dados ), tem-

se: 

Objetivo: Adoção de métodos que combinem informações de diversas tabelas ou outras 

fontes de informação para criar novos registros ou valores; 

Artefatos de Entrada: Dados Escolhidos; 

Artefatos de Saída: Novos dados; 

Responsável: Especialista de MD; 

Passos: 

1. Realizar a integração dos Dados 

 

Para a atividade Formatação dos dados que pertence à Fase 3 ( Preparação dos Dados ), tem-

se: 

Objetivo:  Realizar modificações sintáticas requeridas pela ferramenta de modelagem; 

Artefatos de Entrada: Dados Escolhidos; 

Artefatos de Saída: Conjunto de Dados, Descrição do Conjunto de Dados; 

Responsável: Especialista de MD; 

Passos: 

1. Realizar formatação dos dados 

 



 69

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Fluxo do Modelo Proposto – Fase 4 
 
 
Para a atividade Seleção da Técnica de modelagem que pertence à Fase 4 (Modelagem) tem-

se: 

Objetivo:  Escolher a técnica adequada ao problema observando as restrições e exigências 

inerentes a cada uma delas; 

Artefatos de Entrada: Universo de técnicas disponíveis; 

Artefatos de Saída: Técnica de modelagem; 

Responsável: Especialista de MD; 

Passos: 

1. Decidir sobre a técnica apropriada 

 

Para a atividade Gerar teste do Desenho que pertence à Fase 4 (Modelagem) tem-se: 

Objetivo:  Especificar como o conjunto de teste será gerado 

Artefatos de Entrada: 

Artefatos de Saída: Desenho de teste; 

Responsável: Especialista de MD; 

Passos: 

1. Descrever o plano pretendido para eleger o conjunto de treinamento, teste e validação 

2. Preparar os dados para teste 

Para a atividade Construção do modelo que pertence à Fase 4 (Modelagem) tem-se:  
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Objetivo:  Consiste na execução da modelagem no conjunto de dados preparado 

Artefatos de Entrada: Parâmetros de entrada; 

Artefatos de Saída: Parâmetros de saída, Descrição do modelo; 

Responsável: Especialista de MD; 

Passos: 

1. Execução do modelo 

2. Descrição do modelo, do seu comportamento e interpretação 

 

Para a atividade Avaliar modelo que pertence à Fase 4 (Modelagem) tem-se: 

Objetivo: Avaliar o modelo para assegurar que foi encontrado o critério de sucesso da 

mineração de dados. Trata-se de uma avaliação técnica; 

Artefatos de Entrada: O modelo de mineração, Parâmetros de entrada; 

Artefatos de Saída: Avaliação do modelo, Parâmetros de saída; 

Responsável: Especialista de MD; 

Passos: 

1. Avaliar os resultados 

2. Selecionar os melhores modelos 

3. Conferir a confiabilidade dos resultados 

4. Ajustar parâmetros para encontrar o melhor modelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Fluxo do Modelo Proposto – Fase 5 
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Para a atividade Avaliar Resultado que pertence à Fase 5 (Avaliação ) tem-se: 

Objetivo: Avaliar o grau em que o modelo encontra os objetivos de negócio do projeto, no 

que se refere à exatidão e capacidade de generalização; 

Artefatos de Entrada: Resultados  

Artefatos de Saída: Resultados Aprovados; 

Responsável: Especialista de MD e Especialista do negócio ( usuário ); 

Passos: 

1. Interpretar os resultados 

2. Comparar avaliações e interpretações 

3. Declarar conclusões para projetos futuros 

 

Para a atividade Revisão do processo que pertence à Fase 5 (Avaliação) tem-se: 

Objetivo: Revisar para se certificar de quae nenhum fator ou tarefa de mineração foi 

negligenciado; 

Artefatos de Entrada: Processo de mineração; 

Artefatos de Saída: Revisão do processo; 

Responsável: Especialista de MD e Especialista do negócio ( usuário ); 

Passos: 

1. Identificar falhas 

2. Identificar possíveis ações alternativas 

3. Revisar resultados 

 

Para a atividade Determinar próximos passos que pertence à Fase 5 (Avaliação) tem-se: 

Objetivo: É a fase onde se decide sobre a finalização do projeto e passagem  para a etapa de  

desenvolvimento ou  se realiza iterações adicionais, ou ainda se cria novos dados para a 

mineração; 

Artefatos de Entrada: Processo de mineração; 

Artefatos de Saída: Lista de possíveis ações, Decisão; 

Responsável: Especialista de MD e Especialista do negócio ( usuário ); 

Passos: 

1. Análises potenciais para o desenvolvimento dos resultados 
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Figura 14 – Fluxo do Modelo Proposto – Fase 6 
 

Para a atividade Entrega de resultado que pertence à Fase 6 (Desenvolvimento) tem-se: 

Objetivo: Essa tarefa recebe os resultados da avaliação e conclui um a estratégia para entrega 

dos resultados da mineração de dados no negócio;   

Artefatos de Entrada: Resultados da avaliação; 

Artefatos de Saída: Plano de entrega; 

Responsável: Especialista de MD e Especialista do negócio ( usuário ); 

Passos:  

1. Sumarizar resultados 

2. Descrever como o uso de resultados será monitorado 

3. Descrever os benefícios gerados 

 

Para a atividade Execução Plano de Entrega que pertence à Fase 6 (Desenvolvimento) tem-

se:  

Objetivo:  Oferecer a visibilidade do processo de mineração de dados que revelou alguns 

conhecimentos através das regras de associação; 

Artefatos de Entrada: Regras de Associação, Plano de entrega; 

Artefatos de Saída:  Modelo dimensional, Rotinas de ETL, DW, Consultas OLAP; 

Responsável: Especialista de DW; 
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Passos: 

1. Elaborar Modelagem Dimensional 

2. Elaborar Rotinas de ETL-Extract Transform Load ( extração , transformação e carga ) 

3. Criação do DW  

4. Elaboração de sugestões  de consultas OLAP 

( Os passos anteriores são realizado uma única vez, depois de construída a rotina de carga 

(ETL), o processo de carga do DW , ocorrerá automaticamente, sinalizando para usuário que 

novas informações estão disponíveis no ambiente ) 

5. Disponibilizar ambiente para validação 

 

Nessa atividade reside a novidade que o modelo proposto visa agregar. O plano de 

desenvolvimento, aqui sugerido, baseou-se na percepção de uma lacuna no processo que 

apóia o planejamento das atividades de controle interno, que foi confirmada ao longo das 

respostas dos questionários entregues aos especialistas de negócio de controle interno.  

A forma pensada para a criação desse ambiente com o resultante da mineração com 

características de boa visibilidade e flexibilidade para análises, baseou-se no pensamento de 

[Kimball et Al, 1998] quando diz que a elaboração de um DW requer a adoção de 

procedimentos e métodos que podem ser refletidos em etapas bem definidas descritas a 

seguir. São as etapas de:  

Planejamento 

Nessa etapa ocorre a definição do projeto, definição de requisitos, avaliação e escolha de 

soluções (metadados, ferramenta ETL, BD, ferramenta OLAP).  

A metodologia apresentada nessa dissertação, propõe para essa etapa que: 

• No processo de escolha das soluções, a participação do especialista em tecnologia da 

informação(TI), juntamente com  os especialista de negócio, seja garantida, visando o 

alcance dos objetivos ; 

• Os requisitos sejam os mesmos já definidos para o projeto de mineração; 

Modelagem Lógica e Física 

Nessa etapa ocorre a elaboração da modelagem dimensional e criação do modelo físico, 

com atenção especial ao quesito performance. 

A metodologia apresentada nessa dissertação, propõe para essa etapa que: 

• As regras de mineração de dados constituam a tabela de FATO.  
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Tabela FATO é a que contém todas as medidas ou fatos que devem ser valorados pela 

combinação das tabelas de dimensões. E tabela de DIMENSÃO é uma tabela criada 

para cada visão de negócio necessária para análise; 

• As medidas da tabela de FATO sejam compostas  pelas medidas objetivas como 

suporte, confiança entre outras; 

• Cada atributo venha a dar origem a uma tabela de DIMENSÃO; 

• A data de geração das regras passe a endereçar os registros da tabela de FATO; Esse 

recurso oferecerá uma facilidade no processo de análise histórica. 

Desenvolvimento Processo Extração 

Desenvolvimento de Rotinas, Detalhamento origem � destino, Tratamento do 

armazenamento de históricos, Definição processos de Carga, Procedimentos de 

segurança 

A metodologia apresentada nessa dissertação, propõe para essa etapa que: 

• Tanto a tabela de FATO como as tabelas de DIMENSÕES serão alimentadas com o 

arquivo gerado do Resultado da Mineração; 

• A carga de atualização será incremental; 

• Adotar um critério eficiente de armazenamento de histórico das dimensões. 

 

Desenvolvimento Aplicação 

Definição de estruturas padronizadas, Plano de Disponibilização, Suporte contínuo e 

Treinamento de Usuários 

A metodologia apresentada nessa dissertação, propõe para essa etapa que: 

• Ocorra uma apresentação para o usuário do Data Mart das Regras. Data Mart é um 

banco de dados especialmente modelado para a produção de informações extraídas 

de fontes diversas, através de cruzamentos ilimitados de variáveis. Esse banco de 

dados é orientado a assunto de negócio específico. Já o Data Warehouse representa a 

visão corporativa; 

• Seja disponibilizado um serviço de manutenção e apoio ao uso do Data Mart. 

 

No modelo proposto, as etapas referentes a tecnologia de DW , citadas por Kimball, são 

incorporadas no intuito de oferecer uma maior solidez ao processo de descoberta de 

conhecimento. 
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Para a atividade Validação do produto da Entrega que pertence à Fase 6 (Desenvolvimento) 

tem-se:  

Objetivo: Explorar o ambiente com intuito de validação e liberação para uso; 

Artefatos de Entrada: DW das regras;  

Artefatos de Saída: DW validado; 

Responsável: Especialista de MD e Especialista do negócio (usuário); 

Passos: 

1. Explorar o DW através de realização de consultas  

 

Para a atividade Entrega do Produto que pertence à Fase 6 (Desenvolvimento) tem-se: 

 

Objetivo: O atendimento da demanda inicial; 

Artefatos de Entrada: DW das Regras validado; 

Artefatos de Saída: Documento de formalização da entrega; 

Responsável: Especialista de MD , Especialista do negócio ( usuário ) e Especialista 

de DW; 

Passos: 

1. Entrega formal do ambiente DW das Regras de Associação ao usuário ( demandante 

) 

 
 
5.2. Características 

 
O modelo proposto apresenta como características ser um: 

Modelo Genérico – Permite ser aplicado a vários domínios dentro do controle de despesas da 

Administração Pública, o que vai variar são as informações a serem escolhidas e os 

instrumentos a serem adotados. 

Modelo Flexível – Não se prende à ferramentas. O especialista tem liberdade para 

desenvolver suas análises a partir de um conhecimento sugerido. 

Modelo Seguro – A análise do especialista é feita a partir de um conhecimento gerado por 

meio de rotinas estatísticas, que são recursos comprovadamente reconhecidos como seguro 

pela Ciência.  

Modelo Produtivo – A combinação dos recursos de Mineração de Dados e Construção de 

Data Mart oferece uma maior velocidade na obtenção dos resultados. Na mineração de Dados 
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pois as regras são sugeridas através de um processo automático economizando alguns 

esforços do especialista nessa tarefa. Na Disponibilidade do ambiente Data Mart específico 

pois a agilidade na análise  das regras com esse recurso representa uma garantia de 

produtividade e qualidade para o especialista. 

Modelo Confiável – Respaldado por um experimento com caso de uso em bases reais, 

inclusive com validação das regras de conhecimento pelos especialistas de negócio. 

 

 
5.3. Abrangência do Modelo Proposto  

 
O modelo pode ser aplicado para as tarefas de Controle Interno sobre Gastos Públicos nas 

esferas: Municipal, Estadual e Federal. 

 
Internamente a cada esfera de governo tem-se que a avaliação da qualidade da aplicação dos 

recursos públicos é uma atividade bastante abrangente, porém uma linha principal adotada 

pela maioria dos órgãos governamentais que tem essa competência é a de garantir essa 

qualidade através de ações eficientes para o controle de gastos públicos. Ações eficientes no 

sentido, por exemplo, de indicar auditorias nos contratos de serviços e aquisições com o poder 

público  nos casos de forte indícios de irregularidades, pois existem recursos escassos  para 

realização de auditoria; ou, descobrir características que levam à irregularidades mas que 

podem ser tratadas apenas com um trabalho de orientação; ou identificar o perfil de órgãos 

gestores dos recurso públicos; ou ainda, identificar itens de despesas que precisam ser 

monitorados constantemente.  

 

Dentro desse contexto, considerando as características do modelo proposto mencionadas 

anteriormente, o mesmo se apresenta como pertinente ao processo de controle interno, uma 

vez que as “regras geradas” podem orientar as “ações eficientes” necessárias ao 

acompanhamento/racionalização das despesas públicas. 

 

5.4. Considerações 

 
Vale lembrar os grandes desafios da Gestão no setor Público em usar adequadamente as 

práticas administrativas e ter a capacidade de transparência, ou seja, o governo deve ser 

econômico, eficiente e eficaz e deve ser capaz de demonstrá-lo. 
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Por ser uma função de gestão complexa e abrangente a responsabilidade dos órgãos de 

controle interno, que no cumprimento da sua missão, precisam fiscalizar a gestão pública e 

contribuem com: 

• Propostas para Racionalização de Gastos Públicos; 

• Acompanhamento e Orientação dos Gestores; 

• Acompanhamento das Práticas de Gestão; 

• Realização de diversos tipos de Auditorias. 

   

Tudo isso no sentido de oferecer o encaminhamento apropriado dentro de suas competências. 

 

Considerando que o Sistema Tradicional de Contabilidade e Informações não consegue 

cumprir seu papel de garantir as melhores decisões na racionalização dos gastos; que a 

responsabilidade pública não se restringe aos aspectos financeiros e orçamentários mas 

também inclui gerência de processos, recursos, efeitos e resultados, aplicação eficaz, 

econômica e eficiente, redução de desperdícios, qualidade dos produtos e serviços e que a 

atividade do setor público deve ser medida e avaliada permanentemente [Grateron, 1999]. 

 

Pode-se dizer que o monitoramento dos gastos públicos e as recomendações de Medidas 

Corretivas, através de análises nos dados que apresentam alguma ilegalidade como um fato 

consumado pode ter como suporte qualquer ferramenta de sistemas de informações 

convencional, porém o entendimento dos dados, que pode garantir as Medidas Preventivas, 

revela-se um cenário adequado ao uso de Interpretação de Regras de Associação obtidas 

através de um processo de mineração que avalia um acervo histórico de dados e apresenta 

uma visão na forma de regras “SE ENTÃO”, onde o especialista avaliará não apenas o fato 

consumado, mas também as características inesperadas que servirão de base para adoção de 

medidas preventivas ou de orientação aos gestores públicos. 

 

 Pode ser exemplo de medida preventiva a criação de dispositivo legal limitando a atuação do 

gestor público em determinado procedimento, evitando atitudes inadequadas à boa gestão 

pública, sendo a base para esse novo dispositivo legal o conteúdo descoberto através das 

regras de associação. Já as medidas de orientação aos gestores podem ter origem nas lacunas 

de conhecimento sobre procedimentos de gestão que forem percebidas a partir das regras de 

associação.  
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Além dessas aplicações do conhecimento obtido através das regras, a análise das regras acima 

referidas, em ambiente flexível, pode apoiar o processo de escolha do universo de despesas 

públicas a ser fiscalizado. Sabe-se que os recursos para fiscalização são limitados e priorizar 

as auditorias, que são uma medida corretiva, com grau de confiança elevado representa uma 

grande benefício no âmbito de controle das despesas públicas.   
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Capítulo 6 - Estudo de Caso 
Nesse capítulo são descritas todas as etapas executadas para 

realização do estudo de caso. Na Seção 6.1, descreve-se a 

Caracterização do Contexto do caso real em análise. Na Seção 6.2, é 

relacionado o objetivo do estudo de caso. Na Seção 6.3, são descritas 

as modelagens dimensionais dos data marts. Na Seção 6.4, são 

relacionadas as Tabelas componentes dos data marts. Na Seção 6.5, 

são descritas as características dos dados fornecidos para 

investigação. Na Seção 6.6, segue a descrição de toda etapa de 

Preparação de Dados. Na Seção 6.7, a execução da Modelagem da 

Mineração de Dados é apresentada. Na Seção 6.8, a Avaliação de 

Resultados é descrita e, por último, na Seção 6.9 a fase de Aplicação 

dos Resultados do Projeto de Mineração é abordada. 

 

Esse estudo de caso apresenta a investigação do problema com um caso prático, envolvendo 

gastos públicos, através de realização de experimentos. O procedimento experimental contou 

com os dados de despesas públicas do estado de Pernambuco, disponibilizados pela SEFAZ-

PE e com a análise investigativa das técnicas e algoritmos presentes nesse trabalho.   

 

6.1. Caracterização do Contexto 

 

Este projeto envolve a mineração de dados numa base de dados de informações sobre 

despesas públicas do Estado de Pernambuco. As informações são originárias do Sistema de 

Administração Financeira dos Estados e Municípios (SIAFEM) , que alimentam um DW, 

ambos administrados pela Secretaria da Fazenda de Pernambuco – SEFAZ-PE. As 

informações dizem respeito às despesas contabilizadas através de empenhos. Empenho é o 

recurso através do qual o estado realiza as suas despesas. O período destacado para análise foi 

de janeiro de 2007  a julho de 2007.  Os empenhos selecionados são referentes a determinados 

tipos de despesas que se apresentam como relevantes para o tema em questão. 

 

Os resultados obtidos poderão servir de subsídios para uma análise da situação de gastos do 

Estado, para o monitoramento sistemático dos mesmos, bem como para tomada de decisões 

no que diz respeito à criação de procedimentos padrões, normas e orientações baseadas em 

evidências, garantindo a qualidade na aplicação dos recursos financeiros. 
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A caracterização do contexto está representada através do diagrama ilustrado na Figura 15. 

 

 

Figura 15 – Caracterização do Contexto 
 
 
O fluxo do processo que envolve as despesas realizadas pelo Estado dispõe de sistemas 

transacionais que captam, armazenam e atualizam as informações referentes aos gastos, 

garantindo a operacionalização dos mesmos. Essas despesas para ocorrerem precisam 

obedecer a uma base legal, ou seja, um conjunto de leis, decretos, portarias, regimentos, 

conceitos éticos entre outros. Existem, portanto, algumas ações de controles, necessárias a 

garantir o uso adequado dos recursos financeiros e que podem ser exercidas em três níveis. 

No primeiro nível, o controle é exercido internamente, pelas próprias instituições do Poder 

Executivo que realizam os gastos. No segundo nível, por órgãos criados fora das instituições 

responsáveis pelos gastos, porém ainda dentro do Poder Executivo, são as chamadas 

controladorias. As ações desenvolvidas nos dois níveis anteriormente citados são 

denominadas ações de controle interno. E, por último, no terceiro nível por órgão externo ao 

Poder Executivo que são os Tribunais de Contas responsáveis pelo controle externo.  

 

Os órgãos responsáveis por traçar planos de ação de controle, designam equipes específicas 

para analisarem informações que possam subsidiar às suas atuações. Dessa forma, a “visão 

para análise”, baseadas nas informações contidas nos diversos sistemas servem de insumo 

controladorias análise 
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para a equipe de análise que precisam estar municiada de recursos de análise de informações 

de  qualidade. 

 
6.2. Objetivos do Estudo de Caso 
  

Como objetivo geral do estudo de caso pode ser mencionado o seguinte: aplicar o processo de 

KDD, através da metodologia CRISP-DM, na atividade de controle de gastos públicos; 

investigar algoritmos de extração de regras baseados em regras de associação ( APRIORI e 

TERTIUS ) no controle das despesas públicas e mostrar a viabilidade da adoção de um 

modelo com capacidade de agregar conhecimento sobre os gastos, no âmbito governamental, 

que permitam uma melhor atuação da atividade de controle dos mesmos. O modelo é capaz de 

se tornar acessível, de forma ágil, segura e íntegra, os resultados do processo de mineração de 

dados para exaustivas análises por parte do especialista de negócios, oferecendo subsídios às 

suas decisões gerenciais. 

 

Como objetivo específico, a partir de uma amostra da base de dados de despesas do estado de 

PE, registradas no sistema da administração financeira e contábil de PE desde 2003, objetiva-

se entender algumas despesas através de regras de associação obtidas no processo de 

mineração de dados. As técnicas e  tarefas de mineração foram selecionados com base no 

trabalho de investigação descrito nos Capítulos 2 e 4 da dissertação. 

 

6.3. Modelagem Dimensional dos Data Marts 

 

A seguir são descritas as estruturas dos Data Mart de “Execução da Despesa Estadual” e 

“Lançamento Contábil” que compõem o DW  da SEFAZ-PE e representam a fonte de 

informação usada para o presente estudo de caso. 

 

6.3.1. Descrição da Modelagem Dimensional 

 
A modelagem dimensional adotada para o Data Mart Despesa Estadual oferece uma visão dos 

gastos do estado através dos saldos existentes em suas contas contábeis. Quando surge a 

despesa, através do documento de empenho, ocorre um lançamento contábil em conta 

específica, quando ocorre a liquidação da despesa, que é o reconhecimento da obrigação do 

Estado com o Fornecedor do produto ou serviço, também existe um lançamento contábil em 
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conta específica e assim tem-se que para todo trâmite da despesa, existem lançamentos de 

valores em contas apropriadas. A granularidade, que é o nível de detalhamento das 

informações, definida foi o valor do saldo das  contas contábeis relacionadas as despesas, que 

combinadas com as tabelas de dimensões apresentadas na Figura 16, permitem um visão 

gerencial importante para análise das despesas. 

 

 

Figura 16 – Modelagem Dimensional do Data Mart de Despesa Estadual 
 

A modelagem dimensional adotada para o Data Mart Lançamento Contábil oferece uma visão 

dos gastos do estado através dos lançamentos realizados em suas contas contábeis. Aqui, a 

granularidade, que é o nível de detalhamento das informações, é o próprio lançamento 

contábil  que contém informações valiosas sobre a classificação da despesa num nível ainda 

mais detalhado que o data mart da Despesa Estadual, daí a necessidade de se usar os dois 

data marts como fonte de dados para o presente trabalho. As informações dos lançamentos 

contábeis combinadas com as tabelas de dimensões apresentadas na Figura 17, permitem um 

visão gerencial importante para análise das despesas. 
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Figura 17 – Modelagem Dimensional do Data Mart de Lançamento Contábil 
 

 

6.3.2. Granularidade dos Dados 

 

A granularidade de um projeto de DW sobre um determinado assunto define o nível de 

detalhamento dos dados que serão armazenados para análise. 

A granularidade do Data Mart de Execução da Despesa Estadual, usado como fonte de dados 

para o presente trabalho,  está definida como sendo o saldo existente para valores 

Empenhados, Reforçados, Anulados, Liquidados, Pagos e A pagar.  
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6.3.3. Abrangência Histórica e Freqüência das Atualizações 

 

A abrangência histórica para o projeto está definida a partir de 1996, quando o sistema 

SIAFEM foi implantado para administração financeira e contábil do Estado de Pernambuco 

até dezembro de 2007. 

A freqüência das atualizações dos dados na base do DW é diária. 

 

6.3.4. Fontes de Dados para o Data Mart 

 
A fonte de dados para a construção desse Data Mart são os dados existentes no sistema 

SIAFEM  responsável pela execução da administração financeira e contábil do estado.  

 

6.4. Tabelas Componentes dos Data Marts 

 

Segue a descrição das principais tabelas do DW da SEFAZ-PE, que representam as várias 

dimensões através das quais são permitidas análises das despesas. Ou seja, os valores das 

despesas podem ser visualizados e combinados com diversas variáveis:  por tipo de licitação, 

por pessoa que realiza a despesa, por órgão responsável, por natureza de despesa entre outras. 

As tabelas componentes apresentam as variáveis disponíveis para as análises. 

 

6.4.1. Tabela de Unidade Gestora 

 

Representa o órgão responsável pela execução da despesa estadual. 

 

6.4.2. Tabela de Gestão 

 

Dentro da Unidade Gestora existem subdivisões administrativas chamadas de gestão. Assim 

os gastos podem ser visualizados de forma detalhada por cada gestão administrativa ou 

totalizados por unidade gestora, conforme a necessidade.  
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6.4.3. Tabela de Fontes de Recursos 

A despesa é classificada de acordo com a fonte de receita que a financia, ou seja, a origem dos 

recursos. Entre as diversas fontes utilizadas, seguem alguns exemplos: 

Recursos Ordinários que são os recursos do Tesouro Estadual, compreendendo receitas 

internas do Estado, transferências federais de origem tributária e outras não incluídas nas 

demais fontes; 

Recursos de Convênio a Fundo Perdido que são decorrentes de convênios a fundo perdido, 

celebrados pelo Estado com outras entidades de direito público ou privado, sem 

contraprestação de bens ou serviços; 

Recursos de Operações de Crédito que são decorrentes de empréstimos internos ou externos 

celebrados pelo Estado com outras entidades direito público ou privado. 

 

6.4.4. Tabela de Credor 

 

Representa o fornecedor do serviço que está sendo prestado ao Estado ou o fornecedor do 

produto que está sendo adquirido pelo estado. 

 

6.4.5. Tabela de Natureza da Despesa 

 

A despesa é classificada segundo as categorias econômicas e seus desdobramentos. 

A especificação da despesa quanto a sua natureza, adotada pelo Estado de Pernambuco, é a 

estabelecida pela [Portaria SOF- nº 35, de 01/08/89], e alterações posteriores, que conjuga 

tabelas de categorias econômicas, grupos de despesa, modalidades de aplicação e elementos 

de despesa. 

De acordo com esse critério, a despesa é identificada por um conjunto de seis dígitos, assim 

distribuídos: 
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X.X.XX.XX 

Exemplo: A despesa referente à compra de combustível será assim classificada: 

3.4.90.30 , onde: 

3 significa despesa corrente (categoria econômica); 

4, outras despesas correntes (grupo de despesa); 

90, aplicações diretas (modalidade de aplicação); 

30, material de consumo (elemento) 
 

 

6.4.6. Tabela de Tipo de Licitação 

 

Representa o procedimento administrativo destinado a selecionar, entre fornecedores 

qualificados, aquele que apresenta a proposta mais vantajosa.  Divide-se em : 

Concorrência que é a modalidade de Licitação entre quaisquer interessados que, na fase 

inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 

exigidos no edital para execução de seu objeto; 

Tomada de Preços  que é a modalidade de Licitação entre interessados devidamente 

cadastrados, ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 

qualificação; 

Convite que é a modalidade de Licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela Unidade 

Administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 

estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 

interesse com antecedência de até 24 (vinte quatro) horas da apresentação das propostas. 

Concurso que é a modalidade de Licitação entre quaisquer interessados para escolha de 

trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração 

Categoria econômica 

Grupo de despesa 

Elemento 

Modalidade de Aplicação 
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aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com 

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias; 

Leilão que é a modalidade de Licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 

móveis inservíveis para a Administração, ou de produtos legalmente apreendidos ou 

penhorados, ou para alienação de bens imóveis, prevista no art. 19 da Lei nº 8.666/93, a quem 

oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação; 

Pregão Eletrônico que é a modalidade onde se considera o menor preço entre os participantes 

que atendem a determinadas especificações de produto/serviço, utilizando-se de meio 

eletrônico; 

Inexigibilidade que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição; 

Dispensa que é dispensável a Licitação em casos definidos na legislação; 

 

6.4.7. Tabela de Modalidade de Empenho 

 

Representa a forma de emissão do documento de empenho que varia conforme sua natureza e 

finalidade e classificam-se em: 

Empenho Ordinário que é destinado à despesa cujo valor se conhece e que será pago em uma 

única parcela; 

Empenho Estimativo que é utilizado nos casos em que não é possível a determinação prévia 

do valor exato da despesa, podendo o pagamento ser efetuado em uma única vez, ou 

parceladamente; 

Empenho Global que é utilizado nos casos de despesas contratuais e outras, sujeitas a 

parcelamento, cujo montante de pagamento é previamente conhecido.  

 

6.4.8. Tabela de Tipo de Despesa 

 

Registra além das despesas normais que são aquelas em que a própria Unidade Orçamentária 

realiza todas as etapas do seu processamento, registram também: 

Suprimento Individual que consiste na entrega de quantia a servidor, sempre precedida de 

Empenho na dotação orçamentária própria, a fim de realizar despesas que não possam se 

subordinar ao processo normal de execução; 

Suprimento Institucional que são os recursos que as escolas da rede pública estadual estão 

autorizadas a receber da União, do Tesouro Estadual e de doações, para aplicação em 



 88

atividades de manutenção e desenvolvimento escolar, definidas em plano específico, 

aprovado pelo respectivo Conselho Escolar; 

Repasse Financeiro que ocorre em casos excepcionais, devidamente justificados pelo titular 

da unidade orçamentária, poderá ser provisionado crédito orçamentário para uma unidade 

administrativa que lhe seja subordinada. 

 

6.4.9. Tabela de Programa de Trabalho 

 

Registra as classificações da despesa, obedecendo à classificação por programas de governo 

que divide despesa por Função, Subfunção, Programa e Projeto ou Atividade ou Operações 

Especiais, obedecendo à seguinte estrutura de codificação: 

 

 

 
 
 

 
 
XX.XXX.XXXX.XXXX 
 
Onde:  

Função – representa o maior nível de agregação das ações do Governo; 

Subfunção – representa uma partição da função, visando a agregar determinado subconjunto 

de  

despesa do setor público; 

Programa – representa o instrumento de organização da ação governamental visando à 

concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos 

no plano plurianual; 

Projeto - representa um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta 

um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo; 

Atividade – representa um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 

permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; 

Função 

Subfunção 

Projeto/Atividade/ 
Operações Especiais 

Programa
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Operações Especiais - representa as despesas que não contribuem para a manutenção das 

ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta 

sob a forma de bens ou serviços.  

 

6.4.10. Tabela de Tempo 

 

Representa as referências temporais tais como : Data da Emissão do Empenho, Data de 

Lançamento do Empenho na Contabilidade. 

 

6.4.11. Tabela de Empenho 

 

Representa o empenho de despesa que é o ato emanado de autoridade competente que cria 

para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. 

O Empenho é formalizado por meio da emissão de um documento denominado Nota de 

Empenho (NE), onde são especificados, entre outros, os seguintes campos: 

• data de emissão, número da NE no SIAFEM e código do evento contábil; 

• identificação da Unidade Gestora, ou seja, órgão emitente; 

• nome, CGC ou CPF, e endereço do credor; 

• programa de trabalho, natureza da despesa, fonte dos recursos e valor da despesa; 

• modalidade de Empenho; 

• modalidade de Licitação, ou sua dispensa ou inexigibilidade, referência legal, número do 

processo e especificação; 

• NE de referência, no caso de reforço ou anulação; 

• cronograma de desembolso; 

• especificação do objeto da despesa, quantidade e preços unitários e total; 

• tipo de Empenho; 

• login do servidor responsável pela emissão da NE; 

• login do Ordenador de Despesa/preposto; 

• login do responsável pelo atestado de recebimento do material/prestação do serviço. 
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6.5. Características dos Dados Utilizados 

 

6.5.1. Fontes de Dados Disponíveis  
 

Os dados foram obtidos  do  DW da SEFAZ-PE e refletem as despesas realizadas no período 

de janeiro a julho de 2007. As despesas consideradas para o estudo de caso estão classificadas 

nos seguintes itens de gasto: 

• Material Farmacológico 

• Material Odontológico 

• Material Educativo e Esportivo 

• Material de Expediente 

• Material de processamento de Dados 

• Material de Acondicionamento e Embalagens 

• Material Elétrico e Eletrônico 

• Material Hospitalar 

• Limpeza e Conservação 

• Vigilância Ostensiva 

• Assinatura de Periódicos 

• Serviços Técnicos Profissionais 

• Armazenagem 

• Obras Públicas de Uso Comum 

• Aparelhos, equipamentos, utensílios médicos e odontológicos 

 

Esse universo foi escolhido como objeto de estudo por representar categorias de despesas que 

estão entre as 30 maiores em valor  do estado de Pernambuco de janeiro até julho de 2007. 

 

 
6.5.2. Volume de Dados Empregados 
 
             
Os dados foram disponibilizados em um conjunto de 4 arquivos tipo texto. O primeiro 

arquivo, denominado Base4.txt, contém os empenhos referentes ao período escolhido com 

um volume de  6178 registros. O segundo, denominado MaiorCRED.txt, contém os 50 

maiores credores, referindo-se aos credores com maiores valores empenhados no período 
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escolhido com um volume de 50 registros. O terceiro arquivo, denominado MaiorUG.txt, 

contém as maiores Unidades Gestoras, referindo-se às Unidades Gestoras com maiores 

valores empenhados no período escolhido com um volume de 50 registros. O quarto arquivo, 

denominado MedRefMaior3.txt, contém os Credores com média de reforço de empenho 

maior que 3, também considerando o período escolhido e com um volume de 193 registros. 

 
6.5.3. Visão Original dos Dados 
 
 
O esquema de dados original da tabela Base4.txt possui 20 campos, cujas descrições são 

apresentadas na Tabela 5 constante no Apêndice B. 

 
 
O esquema de dados original da tabela MaiorCRED.txt possui 3 campos, cujas descrições 

são apresentadas na Tabela 6 constante no Apêndice B. 

 
 
O esquema de dados original da tabela MaiorUG.txt possui 3 campos, cujas descrições são 

apresentadas na Tabela 7 constante no Apêndice B. 

 
O esquema de dados original da tabela MedRefMaior3.txt possui 4 campos, cujas descrições 

são apresentadas na Tabela 8 constante no Apêndice B. 

 
 
6.5.4. Análise dos Dados 
 
 
Para análise descritiva dos dados foi usada a base contendo os 6.178 registros. Os recursos 

adotados para essa etapa foram o Microsoft Excel, ferramenta de Business Intelligence 

denominada Sagent [Sagent, 2008] e ferramenta WEKA [Weka, 2007]. O resultado dessa 

análise está descrito nos sub-tópicos seguintes. 

 

6.5.4.1. Correlação e Dependências 

 

A dependência entre campos não foi observada. 

 

A correlação identificada envolveu os seguintes campos que representam códigos e 

respectivas  descrições como:  
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• Código da unidade gestora (Cód_ug) e nome da unidade gestora (Nom_ug);  

• Numero do CGC/CPF do credor (Num_cgc_credor) e nome do credor (Nom_credor); 

• Numero do subitem (Num_Subitem) e nome do subitem (Nom_Subitem);   

• Código do projeto/atividade (Cód_proj_ativ) e nome do projeto/atividade 

(Nom_proj_ativ);  

• Código da fonte de recurso sintética (Cód_Fonte_Rec_Sint) e nome da fonte de recurso 

sintética (Nom_Fonte_Rec_Sit);  

• Código do tipo da administração pública (Cód_tip_adm) e descrição do tipo da 

administração pública (Desc_tip_adm ) 

 

6.5.4.2. Nível de Preenchimento 

 

Os quatro (4) arquivos gerados, que deu origem ao esquema da base para o  processo de 

mineração de dados , apresentou um percentual de 0% de informações ausentes. Isso é 

explicado pelo fato dessas informações terem sido obtidas a partir de DW, tendo assim 

refletido de alguns tratamentos próprios das construções de DW. 

A única exceção foi que apresentou valores nulos para o campo UF_credor  em 88 

ocorrências. Isso representa apenas 1,44% da base da amostra. 

 
6.5.4.3. Estatística sobre os Dados 
 
Foram geradas algumas estatísticas em relação a amostra selecionada visando um melhor 

entendimento dos dados. Para as variáveis do tipo numérica, foram calculados o valor total da 

amostra, a média e o desvio padrão. Para as variáveis categóricas, foram calculadas as 

freqüências dos valores existentes na amostra. Ambas estão apresentadas no Apêndice C 

desse trabalho. 

 
 
6.5.5. Visão Estendida 
 
À base de dados inicial  Base4.txt  foram  acrescentados os seguintes campos: 

 

• Indicador de Pregão Eletrônico ( IND_PREGAO ) 

 

Assume S= Se o empenho está de acordo com o decreto que determina que todos os contratos  

com Num_Subitem = 333903702 ( serviço de limpeza ) e  com Num_Subitem =  
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333903703 ( serviço de vigilância ) devem ser através de pregão eletrônico. 

Assume N= Se o empenho não está de acordo com o decreto que determina que todos os  

contratos com Num_Subitem = 333903702 ( serviço de limpeza ) e  com Num_Subitem =  

333903703 ( serviço de vigilância ) devem ser através de pregão eletrônico. 

 

A partir de janeiro de 2007 foi criado decreto, determinando que para todos os Num_Subitem  

com códigos: 333903702 e 333903703  a modalidade de empenho tem que ser igual a “pregão 

eletrônico”.  Em termos de ação de controle, isso demandou a necessidade de notificação dos 

contratos que se encontram fora da norma bem como a  necessidade de revisão de todos os 

contratos com esses tipos de despesas. 

  

• Indicador de Maiores Unidades Gestoras ( IND_MAIORUG )   

 

Assume S = Se a UG do empenho está entre as 50 maiores UG 

Assume N = Se a UG do empenho não está entre as 50 maiores UG 

 

Sendo as UG – Unidades Gestoras os órgãos responsáveis pela execução financeira  do 

estado, sentiu-se a necessidade de destacar o grupo das 50 maiores em despesas, pois essa 

informação poderá conduzir o especialista de negócios a uma análise mais específica.  

 

• Indicador de Média de Empenho de Reforço ( IND_MEDREF_3 )  

 

Assume S = Se o credor tem media de empenho de reforço maior ou  igual a 03 

Assume N = Se o credor tem media de empenho de reforço menor que 03 

 

Empenho é o instrumento que operacionaliza a realização da despesa pelo estado. Em 

[Pascoal, 2004] tem-se que o empenho é o ato que oficialmente reserva um determinado 

montante de dotação orçamentária pra fazer frente a uma despesa específica. O empenho de 

reforço vem a reforçar despesas já previstas e com o dimensionamento não adequado ou,  

ainda, complementar despesas já planejadas.  

Sendo assim, esse campo pode ser um indicativo da qualidade do planejamento das despesas 

bem como do cumprimento do planejamento orçamentário. 

  

• Indicador de Maiores Credores ( IND_Cred50 ) 
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Assume S = Se o credor está entre os 50 maiores 

Assume N = Se o credor não está entre os 50 maiores 

 

Os credores são as pessoas físicas ou jurídicas que terão direito ao pagamento por parte do 

estado pela prestação do serviço ou entrega do produto adquirido.  

Para efeito de tratamento diferenciado em termos de ação de controle, o especialista poderá 

analisar de forma destacada as despesas dos 50 maiores credores.  

 

Os campos de valores foram enquadrados em 4 faixas: 

Faixa= 1 � Valores até R$ 1.000,00 

Faixa= 2 � Valores maioresque R$ 1.000,00  até  R$ 100.000,00 

Faixa= 3 � Valores maioresque R$ 100.000,00  até  R$ 1.000.000,00 

Faixa= 4 � Valores maiores que R$ 1.000,00 

 

Os campos calculados e inseridos na base foram criados através de cruzamento dos 04 

arquivos  com o uso de uma ferramenta Sagent [Sagent, 2008]. 

 
Alguns campos foram excluídos da análise. Foram retirados os campos segundo os seguintes 
critérios: 
 
Os que  apenas identificam o registro e não apresentam possibilidade de passar para um nível 
hierárquico superior como: Num_emp e Num_cgc_credor.  

 
Os campos descritivos dependentes dos campos de códigos como: Nom_ug , Nom_credor, 
Nom_Subitem , Desc_Proj_Ativ, Nom_Fonte_Rec_Sint e  Desc_Tip_Adm.  
 
 
6.6. Preparação dos Dados 

  

Nessa etapa, foi realizado o trabalho de análise, tratamento e transformação dos dados brutos 

disponíveis para a solução do problema.  

 
6.6.1. Importação dos Dados 
 
O software de apoio à mineração utilizado foi o WEKA [Weka, 2007]. Foi utilizado ainda um 

software de ETL ( extract-transform-load ) Sagent [Sagent, 2008].  Durante a preparação de 

dados para importação dos dados ocorreram os seguintes passos: 
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Passo 1 – Autorização formal do órgão para liberação da base de Dados 

Passo 2 – Geração das informações em arquivo txt 

Passo 3 – Análise das Informações geradas 

Passo 4 – Solicitação de mais informações 

 
Os passos 2,3 e 4  se repetiram  por 5 vezes até a geração da base apropriada para mineração. 

Nessa etapa, foi percebida a necessidade de novos campos a partir da experiência do 

especialista de negócio e do entendimento do problema a ser resolvido. 

 
6.6.2. Limpeza dos Dados 
 
Na limpeza dos dados, registros com características muito distintas ou inconsistentes com os 

demais dados, denominados outliers, foram desconsiderados. Quanto aos dados ausentes na 

amostra, apenas o campo  “UF_credor” apresentou campos nulos  que foram substituídos por 

XX. 

 
6.6.3. Pré-processamento 
 
A técnica de modelagem escolhida, extração de regras de associação, demandou tratamento 

dos atributos de forma que os campos numéricos fossem categorizados. Dessa forma os 

campos de valores foram alocados em  faixas de valor segundo o seguinte critério: 

Faixa= 1 � Valores até R$ 1.000,00 

Faixa= 2 � Valores maioresque R$ 1.000,00  até  R$ 100.000,00 

Faixa= 3 � Valores maioresque R$ 100.000,00  até  R$ 1.000.000,00 

Faixa= 4 � Valores maiores que R$ 1.000,00 

 

 

6.7. Modelagem dos Dados 
 
Nessa Subseção, que apresenta a fase de modelagem da metodologia do processo de 

descoberta de conhecimento conhecida como CRISP-DM, são descritos a visão dos dados 

escolhidos para o processo de extração de regras, as medidas de desempenho empregadas e o 

procedimento experimental adotado.  

 

6.7.1. Visão   
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A visão dos dados para a etapa de modelagem apresentou 16 campos conforme apresentado 

na Figura 18  abaixo ilustrada. 

 

 
 

Figura 18 – Visão dos Dados para Modelagem 
 
 
 
6.7.2. Extração de Regras 
 
 
Nessa fase da metodologia ocorreu a aplicação dos algoritmos selecionados, APRIORI e 

TERTIUS, no conjunto de dados em estudo. As ferramentas utilizadas foram o WEKA- 

Waikato Environment for Knowledge Analysis [Weka, 2007]. 

 

Na ferramenta WEKA, que disponibiliza alguns algoritmos para extração de regras, a base de 

dados preparada para a mineração foi submetida à aplicação dos algoritmos APRIORI e 

TERTIUS.  
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No ambiente WEKA, a implementação do algoritmo APRIORI se realiza através de um 

processo iterativo que vai reduzindo o suporte mínimo até encontrar o número de regras 

definido no parâmetro pelo usuário com o determinado mínimo de confiança, também 

definido pelo usuário.  

 

No ambiente WEKA, a implementação do algoritmo TERTIUS encontra regras de acordo 

com uma métrica de confirmação, procurando as regras de condições múltiplas na parte 

conseqüente tal como APRIORI, mas com a diferença que essas condições são apostas por 

disjunção (OU) e não por conjunção (E).  Enquanto a regra obtida a partir da execução do 

algoritmo APRIORI, apresenta o seguinte formato A � B e C , na execução do TERTIUS as 

regras apresentam o formato com a conjunção “ou”   X � Y ou  Z. 

Pode também ser usado o recurso de negação tanto no antecedente, como no conseqüente da 

regra. Ou seja, pode-se escolher o resultado das regras no seguinte formato ¬ X � ¬ ( Y ou Z 

). 

E, ainda, definir o suporte mínimo e o tamanho máximo da regra. 

 

6.7.3. Medidas de Desempenho 
 

A geração de regras de associação pode, em alguns casos, dar origem a uma quantidade de 

regras tão elevada que chega a ser inviável a interpretação das mesmas diretamente por 

especialistas humanos. Nessa situação, torna-se necessária a adoção de critérios de seleção 

dessas regras, visando encontrar uma quantidade que possa ser tratada e que o conjunto 

resultante possa significar o universo adequado para análise do problema de mineração em 

questão. 

 

Existe uma variedade de medidas, que podem ser usadas como parâmetros nas execuções dos 

algoritmos, com esse propósito. A seguir são relacionadas as que foram adotadas na fase de 

modelagem sendo suas definições baseadas em [WEKA, 2007]. 

São elas: 

• Suporte e Confiança que são medidas que medem, respectivamente, a utilidade e grau de 

certeza da regra. Tipicamente, as regras de associação são consideradas interessantes 

quando satisfazem a um limiar mínimo de ambos.   
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• Suporte é a freqüência com que os termos de uma regra se encontram nos dados. 

Considerando uma regra X � Y,  o suporte  S  corresponde ao número de transações 

existentes no conjunto de dados, que contém todos os itens de  X  U  Y.   

• Confiança é a proporção de exemplos cobertos pela premissa que também estão cobertas 

pelo conseqüente da regra em relação ao número total que satisfaz a premissa. È dada pela 

fórmula: 

Conf ( X � Y ) =  S (X  U  Y) /  S ( X ) 

• Lift é uma medida usada para avaliar o grau de dependência dos termos de uma regra. É 

dado pela seguinte fórmula: 

Lift ( X � Y ) =  Conf ( X � Y )  /  S ( Y ) 

Dado que X � Y, o lift representa o quão freqüente tende a ser “Y” , quando “X” ocorrer, 

ou vice–versa.  Pode-se considerar que : Se lift(X�Y) = 1, então as ocorrências dos itens 

pertencentes a “Y” independe da ocorrência dos itens de “X”. Se lift(X�Y) > 1, então as 

ocorrências dos itens pertencentes a “Y” influi na probabilidade da ocorrência dos itens de 

“X”. Se lift(X�Y) < 1, então as ocorrências dos itens pertencentes a “Y” influi na 

probabilidade da não ocorrência dos itens de “X”. Essa medida não mede se X causa Y. 

Para uma percepção desse tipo usa-se “conviction”. 

• Conviction captura o grau de implicação entre os termos da regra. Se possuir um valor 

muito alto pode indicar regra pouco interessante. É dado pela fórmula: 

Conv ( X � Y )  =  1  -  S ( Y )  /  1 -  Conf ( X � Y ) 

• Tempo de Execução, que corresponde ao tempo medido do início até a entrega do 

resultado. 

 

6.7.4. Procedimento Experimental 
 

Para realização dos experimentos, alguns passos foram seguidos, os quais estão relatados a 

seguir:  

 

O primeiro passo foi a escolha dos parâmetros objetivos das medidas de desempenho. O 

critério para escolha dos parâmetros considerou uma freqüente preocupação presente nos 

trabalhos envolvendo produção de regras de associação. Trata-se do fato da seleção de regras 

considerar os níveis mínimos das medidas de suporte e confiança, em busca de utilidade e um 

adequado grau de certeza dos resultados. 
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O “suporte mínimo”, que representa a utilidade, restringe a quantidade de regras geradas. A 

depender do tamanho da base de dados em análise bem como da quantidade de atributos e 

seus relacionamentos isso pode significar dezenas, ou centenas ou milhares de regras. 

 

Sobre a medida “confiança”, que representa o grau de certeza, é muito importante lembrar que 

uma confiança baixa não consegue refletir padrões de comportamento.  

 

Dessa forma, na escolha de parâmetros, além de se observar o que cada parâmetro representa, 

também foi determinante o objetivo a que se propõe o processo de produção de regras. Para 

esse trabalho, considerando que a área de planejamento de uma instituição com foco em ações 

de controle, na esfera governamental, tem como insumo principal levantamento de indícios, 

que podem estar traduzidos através de regras de associação, a escolha de parâmetro deve estar 

alinhada aos aspectos de segurança da regra, pela confiança e suporte, bem como à quantidade 

factível de padrões a serem analisados pelas áreas. Se a geração de regras tivesse o propósito 

de apoiar às funções de uma área específica da instituição, talvez fosse apropriado considerar 

os valores de suporte e confiança mais altos, porém como a proposta é que as regras venham a 

apoiar a área de planejamento da instituição, que tem a incumbência de planejar as ações de 

diversas áreas a partir de padrões sugeridos e como esses padrões ainda passarão por análises 

posteriores, envolvendo outros critérios subjetivos a escolha não se limitou aos parâmetros 

mais altos, criando a possibilidade de se apurar uma quantidade maior de regras. 

 

Portanto, o passo de escolha buscou a combinação de três situações: geração de uma 

quantidade factível de regras a serem tratadas pela área competente; atribuição de valores 

mais altos para as medidas de suporte e confiança com vistas a garantir uma maior segurança 

e a atribuição de valores “1” para as medidas “lift” e “conviction”, para representar o grau de 

independência dos termos das regras. 

 

Sobre o parâmetro da quantidade de regras geradas, apesar de nos experimentos existir uma 

variação entre 10 e 1000 regras, a concentração maior girou em torno de 100, isso por se 

considerar um universo possível e adequado à análise do problema, que vale ressaltar baseia-

se no uso de regras produzidas para análise de alguns indícios que direcionem de forma mais 

eficaz as ações de controle interno de gastos públicos. 
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Para o algoritmo APRIORI , visando à avaliação de regras com um grau de certeza relevante, 

a medida de “confiança”  assumiu os valores:  0.6, 0.8 e 0.9. Visando a avaliar o grau de 

dependência das regras, a medida “lift” assumiu os valores: 1.0 e 2.0 e a medida “conviction” 

assumiu os valores: 1.0 e 1.1.  Em conjunto com todos os parâmetros acima, a medida 

“suporte”, que permite a avaliação do grau de utilidade das regras, assumiu os valores: 0.7, 

0.8 e 0.9.  

 

Para o algoritmo TERTIUS, visando a avaliação do grau de utilidade das regras a medida 

“suporte” assumiu os valores: 0.8 e 0.6. Os demais parâmetros, usados no algoritmo 

APRIORI, não estão disponíveis para variação no algoritmo TERTIUS. 

 

Cabe mencionar a justificativa para adotar a medida de confiança = 0.6. A idéia era adotar 

0.7, seguindo a seqüência decrescente, porém os resultados não apresentaram diferenças 

significativas em relação ao parâmetro 0.8 e como 60% para a confiança da regra teve o 

respaldo do especialista de negócio, foi assumido 0.6. 

 

Na mesma linha, na execução do TERTIUS, o suporte = 0.9 não apresentou quantidade de 

regras suficientes. E como os resultados para 0.7 e 0.8 foram bem semelhantes, resolveu-se 

avaliar também o parâmetro 0.6, que na visão do especialista de negócio poderia revelar 

conhecimentos importantes. 

 

O segundo passo foi a execução dos algoritmos com os parâmetros selecionados. Foram 

realizadas 23 execuções no algoritmo APRIORI  e 7 execuções no algoritmo TERTIUS, que 

ocorreram repetidas vezes através das alterações dos parâmetros e observação dos resultados 

que,  estão refletidos na Tabela 3.  As execuções ocorreram em quantidades suficientes a 

atenderem às  de medidas de desempenho escolhidas e ofertarem a quantidade de regras 

desejada para a análise objetiva.   

 
Tabela 3 – Resultado das Execuções dos Algoritmos 

 

Algoritmo Execu ção 
Regras 
Parâmetro Suporte Confiança 

Regras 
Geradas Tempo 

APRIORI 1 10 0,85 0,9 10 Até 10 seg 

  2 50 0,7 0,9 50 Até 10 seg 
  3 100 0,9 0,6 4 Até 10 seg 
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  4 100 0,8 0,6 18 Até 10 seg 
  5 100 0,7 0,6 100 Até 10 seg 
  6 100 0,9 0,8 4 Até 10 seg 
  7 100 0,8 0,8 18 Até 10 seg 
  8 100 0,7 0,8 100 Até 10 seg 
  9 100 0,9 0,9 4 Até 10 seg 
  10 100 0,8 0,9 14 Até 10 seg 
  11 100 0,7 0,9 67 Até 10 seg 

Algoritmo Execu ção 
Regras 
Parâmetro Suporte Lift 

Regras 
Geradas Tempo 

APRIORI 12 100 0,9 1 4 Até 10 seg 
  13 100 0,8 1 14 Até 10 seg 
  14 100 0,7 1 82 Até 10 seg 
  15 100 0,9 2 0 Até 10 seg 
  16 100 0,8 2 0 Até 10 seg 
  17 100 0,7 2 0 Até 10 seg 

Algoritmo Execu ção 
Regras 
Parâmetro Suporte Conviction 

Regras 
Geradas Tempo 

APRIORI 21 100 0,9 1,1 2 Até 10 seg 
  22 100 0,8 1,1 7 Até 10 seg 
  23 100 0,7 1,1 52 Até 10 seg 
  24 100 0,9 1 4 Até 10 seg 
  25 100 0,8 1 14 Até 10 seg 
  26 100 0,7 1 82 Até 10 seg 
ferramenta : WEKA      

Algoritmo Execu ção 
Regras 
Parâmetro 

Qtd. 
Argume
ntos Suporte 

Regras 
Geradas Tempo 

              

TERTIUS 1 20 4 0 20 2 min 

  2 100 4 0 104 1 min 

  3 500 4 0 918 2 min 

  4 1000 3 0 1569 10 min 

Algoritmo Execu ção 
Regras 
Parâmetro 

Qtd. 
Argume
ntos Suporte 

Regras 
Geradas Tempo 

TERTIUS 5 500 4 0,8 1330 19 min 

  6 50 3 0,8 106 38 min 

  7 50 4 0,6 65 1 min 

ferramenta : WEKA      
 
 
 
6.8. Avaliação dos Resultados 
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Nessa Subseção, que apresenta a fase de avaliação dos dados na metodologia CRISP-DM, 

tem-se a preocupação de se confirmar a qualidade do produto gerado, determinando se e como 

os resultados do modelo serão úteis como solução do problema. Para tanto, a avaliação dos 

experimentos considerou duas abordagens para análises dos resultados. 

 

Abordagem objetiva � autônoma, controlada pelo sistema. 

Abordagem subjetiva � onde se procurou classificar as regras de associação, baseando-se no 

conhecimento do usuário. 

 

6.8.1. Abordagem Objetiva 
 

Sobre a abordagem objetiva, [Bayardo & Agrawal, 1999] abordam que essas medidas 

analisam a estrutura da regra, sua performance preditiva e significância estatística. Porém, não 

suficientes para determinar o grau de interesse, aspectos como “imprevisibilidade” também 

precisam ser verificados. 

 

As medidas objetivas foram usadas através dos parâmetros dos algoritmos utilizados, como 

forma de capturar as opções de regras de associação que mais se adequam à solução de 

negócio, levando em consideração que as mesmas serão, posteriormente, submetidas aos 

critérios de métrica subjetiva. 

 

Analisando os resultados dentro da abordagem objetiva, em relação à execução do algoritmo 

APRIORI tem-se o seguinte: 

 

Para a medida que expressa o grau de certeza, a execução 11 apresenta regras cuja confiança 

mínima= 0.9 e o suporte mínimo =0.7 e que, para os dados em análise, esses valores são de 

interesse, pois indicam valores altos para confiabilidade da regra e também uma quantidade 

de regras possível de ser analisada subjetivamente. Já as execuções 9 e 10 apresentaram 

poucas regras, considerando os objetivos de negócio. 

Com relação ao “lift”, pode-se observar que a regras que apresentam independência nos 

termos estão refletidas na execução 14 que apresentam ”lift”= 1 e quando o algoritmo foi 

executado com “lift” = 2 não apresentou registros, mostrando a coerência no resultado do 

experimento, pois para “lift” > 1 os termos indicam algum grau de influência entre os termos 

da regra. O suporte mínimo manteve-se igual a 0.7, considerando a quantidade de regras que 
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interessa aos objetivos de negócio. Com relação ao “conviction”,  foram selecionadas as 

regras com “conviction” = 1,  representando a independência entre os termos com o suporte 

mínimo mantido em 0.7, considerando a quantidade de regras que interessa aos objetivos de 

negócio. 

 

Como conclusão, o conjunto de regras cujas as medidas objetivas indicam maior  utilidade, 

representado pelo parâmetro “suporte”; melhor grau de certeza, representado pelo parâmetro 

“confiança”; grau de independência entre os termos, representado pelo parâmetro “lift” e 

“conviction” foram os resultados referentes às execuções  11, 14, 26   da Tabela 7. 

 

Em relação à execução do algoritmo TERTIUS,  vimos através do resultado apresentado que 

o conjunto de regras cujas as medidas objetivas indicam maior  possibilidades de regras mais 

interessantes foram: as execuções 6 e 7 da Tabela 7. O suporte mínimo considerado foi igual a 

0.8  e 0.6, considerando a quantidade de regras que interessa aos objetivos de negócio. 

 
6.8.2. Abordagem Subjetiva 
 
Levando em consideração aspectos mencionados por [Liu et al, 1996]  como o elemento 

surpresa, que revelam regras desconhecidas ou que contradizem um conhecimento pré-

existente e aspectos mencionados por [Piatesky-Shapiro et Al, 1994] como a objetividade, que 

são a possibilidade das regras serem usadas com foco no ganho de benefícios, foi adotado o 

seguinte procedimento para a aplicação das medidas subjetivas sobre as regras encontradas: 

• Após execução dos experimentos, foi realizada a seleção das 65 regras geradas pelos  dois 

algoritmos, segundo os critérios de métricas objetivas. Essa seleção foi parte do conjunto 

de regras das execuções 11 APRIORI e execuções 6 e 7 TERTIUS . 

• Foram  escolhidos três (03) auditores de controle interno do órgão Secretaria Especial de 

Controladoria Geral do Estado (SECGE) para análise das regras geradas. 

• Considerando o contexto do problema, foi identificada a necessidade de criação de 

método de análise subjetiva para as regras extraídas. 

O método de análise contemplou o preenchimento de um questionário, cujo modelo está 

apresentado no Apêndice A. O questionário é composto de respostas  fechadas, onde 

especialistas humanos podem classificar as regras geradas em  uma das 3 categorias 

abaixo relacionadas: 

• Regras Óbvias;  
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• Regras Contraditórias;  

• Regras Surpresa.  

•  Consolidação das respostas dos questionários. 

 
Apresenta-se a seguir a descrição e consolidação das informações obtidas na etapa de análise 

das regras segundo as métricas subjetivas: 

 

1º passo = Três (03) Questionários foram entregues a três(03) auditores da SECGE. 

2º passo =  Os auditores foram escolhidos, pela natureza da atividade sob suas 

responsabilidades, que está diretamente relacionada aos processos de racionalização das 

despesas do Estado de Pernambuco. 

3º passo =  O Questionário 01 apresenta as regras obtidas a partir da execução do algoritmo 

APRIORI com parâmetros relacionados à execução 11 da Tabela 7. O Questionário 02 

apresenta as regras obtidas a partir da execução do algoritmo TERTIUS com parâmetros 

relacionados à execução 6 da tabela 7. O Questionário 03 apresenta as regras obtidas a partir 

da execução do algoritmo TERTIUS com parâmetros relacionados à execução 7 da tabela 7. 

 

Segue, na Figura 19,  a consolidação das respostas contidas no Questionário 01, referentes a 

avaliação das regras geradas pelo algoritmo APRIORI.   

Resultado -  Questionário 01
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Figura 19 – Resultado Questionário 1 

 

Segue, na Figura 20, a consolidação das respostas contidas no Questionário 02, referentes a 

avaliação das regras geradas pelo algoritmo TERTIUS com parâmetro de suporte igual a 0.8. 
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Resultado - Questionário 02
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Figura 20 – Resultado Questionário 2 

 

Segue, na Figura 21, a consolidação das respostas contidas no Questionário 03, referentes a 

avaliação das regras geradas pelo algoritmo TERTIUS com parâmetro de suporte igual a 0.6. 

Resultado - Questionário 03
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Figura 21 – Resultado Questionário 3 

 

Seguem as consolidações das demais respostas existentes no questionário 01, que se 

relacionam com o objetivo desse trabalho. 

 

Para a pergunta: “Considerando que o processo de mineração de dados em estudo propõe a 

sugestão de algumas “descobertas” em forma de regras, obtidas a partir dos dados sobre 

despesas do estado, na sua opinião, essas “regras” podem contribuir para algumas atividades 

de controle interno tais como:  monitoramento dos gastos, racionalização de gastos e 
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levantamento de indícios para realização de auditorias ? “ obteve-se o resultado demonstrado 

na Figura 22. 

Extração de Regras x Atividade de Controle
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Figura 22 – Extração de Regras x Atividades de Controle 

 

Os auditores 1  e  3  responderam “sim” sem nenhuma ressalva. O auditor 2 acrescentou que 

também auxiliaria a atividade de Correição, que são atividades com vistas à correção 

atribuídas a órgãos de Corregedoria. 

Para a pergunta : “Considerando que essas “regras” podem ser geradas sistematicamente, 

gerando vários resultados, conseqüentemente várias regras passíveis de análise, na sua 

opinião, o avaliador das regras seria beneficiado com um ambiente flexível, que oferecesse 

maior agilidade na análise das regras, como por exemplo um ambiente de consultas gerenciais 

através de um Data Mart ?“ obteve-se o resultado demonstrado na Figura 23. 

Data Mart como recurso facilitador para 
Avaliação de Regras
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Figura 23 – Data Mart para Avaliação de Regras 

 

Os auditores 1  e  3  responderam “sim” sem nenhuma ressalva. O auditor 2 respondeu “sim” 

desde que as informações sejam consistentes, integradas e estruturadas. 

 

Para a pergunta: “O quanto um ambiente como o citado acima contribuiria para a atividade de 

análise de regras ?” obteve-se o resultado demonstrado na Figura 24. 
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Grau de facilidade do ambiente facilitador
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Figura 24 – Grau de facilidade do ambiente 

 
 
Os auditores 1 , 2 e  3  responderam “sim” sem nenhuma ressalva. 

 
 
Para a pergunta: “Na sua opinião, o retorno das auditorias, o resultado dos trabalhos de 

mineração de dados e o monitoramento das despesas podem servir de “insumos” para os 

novos processos  

de mineração de dados?” obteve-se o resultado demonstrado na Figura 25. 

Insumos para novos processos de
Mineração de Dados
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Figura 25 – Insumos para Mineração 

 

Os auditores 1 , 2 e  3  responderam “sim” sem nenhuma ressalva. 

 

Acerca das respostas dos questionários, no que se refere às medidas subjetivas das regras 

geradas, e que estão refletidas nas consolidações apresentadas, percebe-se uma visão 

homogênea de pelo menos dois auditores e em alguns casos dos três. Percebe-se também que 

o total de regras classificadas como interessantes e contraditórias foi bastante significativo. 

 

A seguir, na Tabela 4, são demostrados alguns exemplos de regras, resultantes do processo de 

mineração de dados, após a análise subjetiva dos especialistas de negócios: 
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Tabela 4 – Exemplos de Regras geradas no Processo de Mineração de Dados 

 

Questionário Regra Classificação Interpretação 

1 
UFCredor=PE  ==> 
IND_MEDREF_3=N  

Contraditória 
Ser Credor de PE implica em seus 
empenhos terem média de reforço 
menor que três. 

1 IND_MAIORUG=S ==> 
IND_MEDREF_3=N  

Contraditória 
As maiores Ugs apresentam 
empenhos com média de reforço 
menor que três. 

2 
IND_MAIORUG = S ==> 
CodTipoAdministracao = 06 
or CodUG = 530401 

Contraditória 
Maiores Ugs implicam em ou Área de 
Saúde ou Economia Mista. 

2 
IND_MAIORUG = S ==> 
CodProjetoAtividade = 0297 
or CodUG = 530401 

Interessante 
Maiores Ugs implicam em projeto 
CASIS ou Área de Saúde. 

3 

IND_MAIORUG = S ==> 
CodFonteRecurso = 0244 or 
CodTipoAdministracao = 05 
or CodTipoDespesa = 1  

Interessante 

Maiores Ugs apresentam fonte de 
recurso do SUS ou tipo de 
administração "empresa pública" ou 
tipo pde despesa normal. 

1 
IND_MAIORUG=S  ==> 
IND_Cred50=N  Interessante 

Maiores Ugs não são detentoras dos 
50 maiores credores. 

1 CodModalidadeEmpenho=1  
==> Ind_pregao=N   

Óbvia 
Empenhos órdinário implicam em 
empenhos que não são do tipo 
"pregão". 

1 CodTipoDespesa=9  ==> 
Ind_pregao=N  

Óbvia 
Tipo de despesa normal implicam em 
empenhos que não são do tipo 
"pregão". 

 

  

Como conclusão da análise dos resultados surge a confirmação do modelo escolhido no 

processo de mineração, modelo esse pautado no uso dos dois algoritmos experimentados no 

estudo de caso, como sendo um recurso adequado para o fim do trabalho proposto. Diz-se 

adequado, principalmente quando se considera que na mineração de dados, as regras 

interessantes e contraditórias são as relevantes para novas descobertas.  

 

6.9. Aplicação dos Resultados 
 
 
Essa etapa propõe a aplicação dos resultados obtidos na fase anterior. 
 
A aplicação dos resultados foi pensada no sentido de aproveitar da melhor maneira possível as 

características dos processos existentes nas instituições de controle interno, tais como: órgãos 

dessa natureza contam com equipes especializadas em analisar informações; o processo de 

análise subjetiva das informações precisa ser produtivo; o processo de análise subjetiva das 
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informações requer alta qualidade e o resultado da análise subjetiva precisa convergir para as 

ações de controles mais eficientes. 

 

Desse modo, disponibilizar os resultados das regras de associação em ambiente especialmente 

modelado para análises de informação é a proposta desse trabalho. 

 

Considerando as questões sobre a visibilidade dos resultados do processo de mineração de 

dados, abordadas no capítulo 2, surgiu a idéia de disponibilizar o resultado da descoberta em 

bases de dados específicas chamadas Data Mart. Bases de dados como essas armazenam 

dados de visões específicas de negócio. Já a visão corporativa, que pode ser formada pelo 

conjunto de Data Marts, é representada pelo DW. Em ambos os casos, os dados ficam 

disponíveis para consultas OLAP–Online Analytical Processing[Fayyad et Al, 1996], onde o 

uso de metodologias e ferramentas específicas visa oferecer a análise dos dados numa visão 

multidimensional, permitindo interativas análises de dados de forma simplificada e 

imprevista. 

 
È bastante comum existirem técnicas de mineração de dados específicas para atuarem sobre 

Bases de Dados Operacionais ou DW, ou Data Mart. O plano de desenvolvimento para 

aplicação dos resultados propõe uma outra abordagem, pois sugere o uso do Data Mart  para 

oferecer a visibilidade do resultado após o processo de mineração. 

Isso, com o intuito de se ter com mais facilidade: 

• Análise histórica das regras ofertadas pela mineração ao logo de vários períodos; 

• Seleção específica de regras de forma autônoma e flexível pelo usuário; 

• Maior depuração sobre o universo de regras gerado. 
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Capítulo 7 - Conclusão 
Esse capítulo apresenta as conclusões finais da dissertação. A Seção 

7.1 apresenta os objetivos alcançados, as contribuições geradas e as 

limitações encontradas. Na Seção 7.2 são discutidas as limitações do 

trabalho e a Seção 7.3 apresenta possibilidade de trabalhos futuros 

relacionados ao tema.  

  
 
7.1. Considerações 
 

Essa dissertação investigou a construção de um modelo de processo de mineração de dados 

para apoio às atividades de controle de gastos públicos.  Para tanto, houve um trabalho de 

pesquisa acerca do tema, envolvendo: o entendimento de estudos anteriores; estado da arte; as 

teorias relacionadas e também os recursos disponíveis. Houve também a realização de um 

estudo de caso com dados reais o que possibilitou a validação experimental das escolhas 

realizadas com base em fundamentos teóricos e a submissão das mesmas a análises mais 

detalhadas. Essa etapa teve como foco a confirmação das idéias propostas. 

 

Considera-se que os objetivos dessa dissertação foram alcançados na medida em que: 

• O trabalho de investigação foi concluído, revelando informações importantes que 

nortearam a elaboração do modelo proposto. Isso porque as informações demonstradas 

através dos experimentos, segundo os critérios objetivos, bem como as resultantes da 

submissão das melhores regras aos critérios subjetivos, após consolidação dos 

questionários, confirmaram a validade do processo de mineração escolhido e mostraram 

que o modelo proposto é viável além de construir um recurso bastante precioso dentro do 

contexto de monitoramento dos gastos públicos; 

• Um modelo genérico foi elaborado, baseado em uma metodologia amplamente difundida, 

sendo possível a aplicação do mesmo dentro do contexto da administração pública; 

• O modelo teve a sua consistência garantida, a partir da sua aplicação em um caso de uso 

de bases de dados reais com avaliação de especialistas de negócio.  

 

No que tange as contribuições, esse estudo objetivou contribuir para ofertar ao ambiente 

organizacional da administração pública recursos de apoio à sua atividade de gestão pública. 

Os recursos de apoio à gestão pública apresentados, nesse trabalho, através de uma 

metodologia, pode agregar em produtividade, pois o precesso de análise de indícios não 
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dependerá apenas de recursos humanos, contará com a mineração de dados e com um 

ambiente de data warehouse, que é especialmente modelado para acesso rápido e tratamento 

de informações analíticas. Pode agregar também em qualidade, uma vez que a seleção das 

ações de controle se baseará em conhecimento da análise histórica do próprio negócio, através 

do uso das bases de dados de despesas, tendo assim maiores chances de obtenção de retorno, 

ou seja, as ações selecionadas representarem, de fato, indícios de má aplicação de recursos 

públicos. 

  

Como conseqüência do uso de recursos que possibilitem um melhor gestão tem-se a melhor 

aplicação dos recursos públicos, sendo esse fato de interesse não apenas do setor 

governamental como também de toda sociedade, que cada vez mais, atua fortemente no papel 

do controle social. 

 

Apesar da crescente importância do tema, pois ações de redução de gastos no âmbito do 

governo são uma constante, poucos projetos de mineração de dados existem em 

andamento,contando com o recurso tecnológico de mineração de dados.  

E, ainda, dentro do contexto de extração de regras de associação, que foi a técnica de 

mineração de dados escolhida, poucos trabalhos detém o foco na questão da utilidade do 

conhecimento adquirido. Boa parte dos trabalhos relacionados a esse assunto tem o 

direcionamento na análise de desempenho dos algoritmos. Sendo assim esse trabalho vem 

preencher um espaço identificado, representando uma contribuição importante na análise, por 

especialistas, da relevância dos resultados produzidos pelos algoritmos de mineração de 

dados.   

 

Esse trabalho traz subsídios tanto para o meio acadêmico como para o meio empresarial, pois 

a análise crítica da pesquisa realizada representa um referencial relevante na área. 

 

7.2. Limitações 
 

O escopo desse trabalho ficou restrito a uma determinadada técnica de mineração de dados. 

Isso deveu-se, principalmente, a natureza do problema a ser resolvido, pois apresenta uma 

aderência natural ao que a técnica de extração de regras de associação busca resolver.  
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De forma análoga, a relação dos algoritmos adotados no estudo de caso ficou numa lista  

resumida. Apesar da existência de dedicada pesquisa, objetivando encontrar trabalhos 

relacionados que pudessem indicar outros recursos com o mesmo foco do problema em 

questão, os resultados da pesquisa foram, de fato menores que o esperado.  

 

Algumas limitações encontradas nesse estudo foram: 

• Disponibilidade dos especialistas de negócios para contribuir nas várias fases do 

desenvolvimento a saber:  entendimento do problema, seleção das informações 

pertinentes, entendimento das bases de dados bem como avaliação das regras. 

• A fase de experimentação, aqui realizada com o estudo de caso, não simulou a sexta etapa 

do processo de mineração de dados, que é a etapa de desenvolvimento. Esse trabalho 

apenas propõe um plano de desenvolvimento, não elaborando a simulação desse 

desenvolvimento, tal qual as etapas anteriores da mineração. Pela complexidade inerente a 

essa fase, seria mais adequado considerá-la como objeto de trabalhos posteriores. 

  

7.3. Trabalhos Futuros 
 

Para a questão do controle de gastos públicos, uma investigação envolvendo outras técnicas 

de mineração de dados pode revelar contribuições interessantes na solução do problema.  

Considerando a necessidade de acompanhamento contínuo das despesas públicas, uma área de 

interesse seria o monitoramento de gastos através da previsão de séries temporais. Uma série 

temporal é um conjunto de observações de um fenômeno em um determinado tempo. 

Considerando que, por exemplo, acompanhar o consumo de energia realizado nas instituições 

públicas, ou acompanhar os gastos com combustíveis dos veículos à disposição da 

administração pode trazer benefícios em termos de redução de despesas, o estudo sobre 

previsão de séries temporais através de métodos de mineração como redes neurais ou lógica 

nebulosa pode agregar valor ao negócio. 

 

Do ponto de vista prático, uma contribuição importante seria o desenvolvimento de um 

processo de acompanhamento, em produção, do emprego das regras extraídas pelos 

algoritmos nos procedimentos de tomada de decisão em controle de gastos públicos, por um 

período de tempo especificado. Uma linha que poderia ser adotada poderia envolver agumas 

etapas como: 
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1º ) Desenvolver mecanismos para avaliar as decisões tomadas com bases nas regras extraídas 

do processo de mineração; 

2º ) Desenvolver mecanismos selecionar as regras que resultaram em ações de sucesso; 

3º ) Inserir essas regras, que tiveram resultados positivos nas ações de controle, como dados 

de entrada para os próximos processos de mineração, dando origem a processos de mineração 

mais enriquecidos a partir da consolidação dos dados originais com os novos dados. 

 

E ainda, o desenvolvimento do ambiente propriamente dito,  totalmente integrado ao sistema 

de informação em uso, onde a base de informações, disponível no ambiente de consultas 

OLAP, aos especialistas, estaria atualizada regularmente. Sendo previsto para esse 

desenvolvimento dois processos de integração, o primeiro envolvendo a geração automática 

de informações dos Data Mart da SEFAZ-PE para o processo de mineração de dados da 

Controladoria e o segundo contemplando procedimentos de atualização automática para o 

ambiente de consultas OLAP, cujo conteúdo são as regras extraídas da mineração de dados.  
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Apêndice A 
 
 
Modelo de Questionário 
 
 

Questionário NN 
Objetivo : Análise e Classificação das Regras de Associação geradas pelo processo de 
Mineração de Dados, focando a visão do negócio. 
Finalidade: Essa pesquisa contribuirá para o processo de investigação sobre Mineração de 
Dados como aplicação no controle de Gastos Públicos, que é objeto da dissertação da Sr. 
Sandra Lubambo para obtenção do grau de mestre do CIN-Centro de Informática da UFPE. 

Dados do Participante 
Nome: Setor: 
Data:  
 
 
Histórico: 
As informações dizem respeito às despesas contabilizadas através dos empenhos, recurso 
através do qual o estado de realiza as suas despesas, ocorridas no  período janeiro de 2007 a 
julho de 2007 no estado de  Pernambuco e que são referentes a determinados tipos de 
despesas que se apresentam como relevantes para o tema em questão. 
 
Premissas: 
 
Considere para os termos da regra:   
 
            ( Aqui estão descritas algumas explicações sobre o conteúdo dos dados que 
apareceram nos termos das regras exibidas, como forma de facilitar o preenchimento por parte 
dos especialistas ) 
 
   1.    Classifique as regras : 
Regra Óbvia Interessante Contraditória 
       (   Regras obtidas dos algoritmos   )    
    
 

2. Considerando que o processo de mineração de dados em estudo propõe a sugestão de 
algumas “descobertas” em forma de regras, obtidas a partir dos dados sobre despesas 
do estado, na sua opinião, essas “regras” podem contribuir para algumas atividades de 
controle interno tais como:  monitoramento dos gastos, racionalização de gastos e 
levantamento de indícios para realização de auditorias ? 
  

SIM NÃO OBS 
   

3. Considerando que essas “regras” podem ser geradas sistematicamente, gerando vários 
resultados, conseqüentemente várias regras passíveis de análise, na sua opinião, o 
avaliador das regras: 
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3.1 Seria beneficiado com um ambiente flexível, que oferecesse maior agilidade na 
análise das regras, como por exemplo um ambiente de consultas gerenciais 
através de um DATA MART ?  

 
SIM NÃO OBS 
   
 
 

3.2 O quanto um ambiente como o citado acima contribuiria para a atividade de 
análise de regras ? 

 
Indiferente Pouco Médio Muito OBS 
     
 
 

4.  Na sua opinião, o Retorno das Auditorias, o Resultado dos trabalhos de Mineração 
e 
    o Monitoramento das Despesas podem servir de “insumos” para os novos processos  
    de mineração ? 

 
SIM NÃO OBS 
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Apêndice B 

 
Dicionário de Dados 
 
 
Tabela 5 - Dicionário de Dados da tabela Base4.txt 

 
Tabela Tipo Campo Descrição 
Base4.txt   texto Cod_ug Codigo da Unidade Gestora – órgão 

responsável pela execução das despesas 
Base4.txt   texto Nom_ug Nome da Unidade Gestora – órgão 

responsável pela execução das despesas 
Base4.txt   texto Num_emp Numero do Empenho Reduzido – 

documento que representa a despesa 
contendo todas as informações 
relacionadas ao gasto 

Base4.txt   
 

texto Num_cgc_credor Numero CGC/CPF do Credor – 
Responsável pelo recebimento do 
pagamento da despesa e também por 
prestar o serviço ou produto ao estado 

Base4.txt   texto Nom_credor Nome do Credor Responsável pelo 
recebimento do pagamento da despesa e 
também por prestar o serviço ou produto 
ao estado 
 

Base4.txt   num Val_Tot_Emp Valor Total Empenhado no Exercício – 
Valor referente a todos os empenhos do 
ano especificado ( ano=2007 ) para o 
credor na UG especificada. 

Tabela Tipo Campo Descrição 
Base4.txt   num Val_Liq_Emp Valor Liquidado no Exercício - Valor 

referente a todos as liquidações do ano 
especificado ( ano=2007 ) para o credor na 
UG especificada. Liquidação é o 
reconhecimento por parte do estado que 
deve realizar o pagamento ao credor. 

Base4.txt   num Val_Pag_Emp Valor Pago no Exercício Valor referente a 
todos os pagamentos do ano especificado ( 
ano=2007 ) para o credor na UG 
especificada. O que foi realmente 
desembolsado por parte do estado ao 
credor. 

Base4.txt   texto Cód_Tip_Licit Codigo do Tipo de Licitação – Indica qual 
o tipo de licitação daquele empenho. 
Despesas públicas se realizam através de 
processos de licitação. 

Base4.txt   texto Num_Subitem Numero ate Subitem – Identifica o nível 
máximo de detalhamento da despesa 
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Base4.txt   texto Nom_Subitem Nome do Subitem – Identifica o nível 
máximo de detalhamento da despesa 

Base4.txt   texto Cód_Proj_Ativ Codigo do Projeto / Atividade – Indica a 
qual projeto ou atividade do governo 
aquela despesa se relaciona 

Base4.txt   texto Desc_Proj_Ativ Descricao do Projeto / Atividade – Indica a 
qual projeto ou atividade do governo 
aquela despesa se relaciona 

Base4.txt   texto Cod_Fonte_Rec_S
int 

Codigo da Fonte de Recurso Sintética – 
Indica a origem do recurso que vai garantir 
a depesa 

Base4.txt   texto Nom_Fonte_Rec_
Sint 

Nome da Fonte de Recurso Sintetica  
Sintética – Indica a origem do recurso que 
vai garantir a depesa 

Base4.txt   texto Cod_Tip_Adm Codigo do Tipo da Administração – Indica 
se o órgão é da Administração Direta, 
Administração Indireta, Autarquia, 
Fundação e outros ) 

Base4.txt   texto Desc_Tip_Adm Descricao do Tipo da Administração - 
Indica se o órgão é da Administração 
Direta, Administração Indireta, Autarquia, 
Fundação e outros ) 

Base4.txt   texto Cód_Tip_Desp Codigo do Tipo de Despesa - Indica qual o 
tipo da despesa. Normas, Suprimento 
Individual, Suprimento Institucional , 
Repasse Financeiro ou Subvenção Social 
  

Tabela  Campo Descrição 
Base4.txt   texto Cod_Mod_Emp Codigo da Modalidade de Empenho - 

Indica qual a modalidade de empenho 
contratada para aquela despesa 

Base4.txt   texto UF_credor Sigla do estado do Credor 
 
 

 

Tabela 6 - Dicionário de Dados da tabela MaiorCRED.txt 

 
Tabela  Campo Descrição 
MaiorCRED.txt texto Num-cgc Numero CGC/CPF do Credor 
MaiorCRED.txt texto Nom-credor Nome do Credor 
MaiorCRED.txt num Val-tot Valor Total Empenhado no Exercicio 
Tabela 7 - Dicionário de Dados da tabela MaiorUG.txt 

 
Tabela  Campo Descrição 
MaiorUG.txt texto  Cod_Ug Codigo da Unidade Gestora 
MaiorUG.txt texto Nom_Ug Nome da Unidade Gestora 
MaiorUG.txt num Val_tot Valor Total Empenhado no Exercício 
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Tabela 8 - Dicionário de Dados da tabela MedRefMaior3.txt 

 
Tabela  Campo Descrição 
MedRefMaior3.txt texto Num_cgc Numero CGC/CPF do Credor  
MedRefMaior3.txt num Qtd_Emp_Ref Qtd_Empenho de Reforco do Credor 
MedRefMaior3.txt num Qtd_Emp_Ori Qtd Empenho Original do Credor 
MedRefMaior3.txt num Qtd_Med_Ref Media de Reforço por Empenho do Credor 

( Assume valores maiores ou iguais a 3 ) 
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Apêndice C 

 
Visão Estatísticas dos Dados 
 
 

Variáveis Numéricas 
 

Variáveis Total Média Desvio Padrão 

Valor Total 
Empenhado no 
Exercicio 316.573.325,01 51.233,75 627.393,40 

Valor Liquidado 
no Exercicio 219.438.013,73 35.513,52 441.774,86 

Valor Pago no 
Exercicio 178.669.067,82 28.915,53 424.595,66 

Figura 26 – Estatística Variáveis Numéricas 
 
 
Variáveis Categóricas 
 
Segue a lista das variáveis categóricas com seus elementos pela maior freqüência de 
ocorrência. Apenas as 10 maiores freqüências serão exibidas para os casos que 
apresentam mais de dez. 
 

Numero CGC/CPF do Credor 
Count_Of_Numero 
CGC/CPF do Credor Percent 

108779260001-13 199 3,22 
700649280001-15 115 1,86 
41598160001-13 107 1,73 

NA 89 1,44 
240736940001-55 89 1,44 
355259300001-43 79 1,28 
88596960001-18 76 1,23 
109212520001-07 67 1,08 

107798330001-56 66 1,07 
Figura 27 – Estatística Variáveis Categóricas 1 

 
 
 
 
 

Codigo da Unidade 
Gestora 

Count_Of_Codigo da 
Unidade Gestora Percent 

530401 1033 16,72 
440714 389 6,3 
440713 347 5,62 
140101 345 5,58 
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520601 261 4,22 
420202 223 3,61 
390601 189 3,06 
530101 175 2,83 

10001 143 2,31 
Figura 28 – Estatística Variáveis Categóricas 2 

 
 

Numero do 
Empenho 
Reduzido 

Count_Numero 
do Empenho 
Reduzido Percent 

2007NE00079 21 0,34 
2007NE00025 18 0,29 

2007NE00124 17 0,28 
2007NE00133 16 0,26 

2007NE00198 16 0,26 
2007NE00099 15 0,24 

2007NE00131 15 0,24 

2007NE00135 15 0,24 
2007NE00082 15 0,24 

Figura 29 – Estatística Variáveis Categóricas 3 
 

Codigo 
do Tipo 
de 
Licitacao 

Count_Of_Codigo 
do Tipo de 
Licitacao Percent 

5 2961 47,92 
6 1596 25,83 

7 1207 19,53 
8 143 2,31 

2 91 1,47 
4 91 1,47 

3 83 1,34 

1 7 0,11 
Figura 30 – Estatística Variáveis Categóricas 4 

 

Numero 
ate 
Subitem 

Count_Of_Numero 
ate Subitem Percent 

333903016 1373 22,22 

333903009 1071 17,33 
333903017 939 15,2 

333903026 804 13,01 

333903036 574 9,29 
333903901 369 5,97 

333903905 268 4,34 
333903019 261 4,22 

333903702 129 2,09 
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Figura 31 – Estatística Variáveis Categóricas 5 
 

Codigo do 
Projeto / 
Atividade Percent 

Count_Of_Codigo 
do Projeto / 
Atividade 

76 8,71 538 
872 7,51 464 

282 6,18 382 

1087 4,18 258 
1406 4,08 252 

299 3,53 218 
1589 3,4 210 

1588 2,93 181 
866 2,14 132 

Figura 32 – Estatística Variáveis Categóricas 6 
 

Codigo 
da Fonte 
de 
Recurso 
Sintetica 

Count_Of_Codigo 
da Fonte de 
Recurso Sintetica Percent 

101 2479 40,12 

244 1530 24,76 
241 1425 23,06 

104 250 4,05 
242 172 2,78 

102 158 2,56 

103 35 0,57 
105 35 0,57 

116 26 0,42 
Figura 33 – Estatística Variáveis Categóricas 7 

 
 
 
 

Codigo do 
Tipo da 
Administracao Percent 

Count_Of_Codigo 
do Tipo da 
Administracao 

1 36,98 2285 
4 24,02 1484 

7 17,83 1102 

3 12,83 793 
5 5,21 322 

6 3,12 193 
Figura 34 – Estatística Variáveis Categóricas 8 
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Codigo 
do Tipo 
de 
Despesa 

Count_Of_Codigo 
do Tipo de 
Despesa Percent 

9 4760 77,04 
2 1202 19,45 

1 217 3,51 
Figura 35 – Estatística Variáveis Categóricas 9 

 
 

Codigo da 
Modalidade 
de 
Empenho Percent 

Count_Of_Codigo da 
Modalidade de 
Empenho 

1 79,33 4902 

3 18,35 1134 

5 2,31 143 
Figura 36 – Estatística Variáveis Categóricas 10 

 
 

ind_pregao Count_Of_ind_pregao Percent 

N 5985 96,86 
S 194 3,14 

Figura 37 – Estatística Variáveis Categóricas 11 
 
 
 
 

IND_MAIORUG Percent Count_Of_IND_MAIORUG 

S 81,96 5064 
N 18,04 1115 

Figura 38 – Estatística Variáveis Categóricas 12 
 
 

IND_MEDREF_3 Percent Count_Of_IND_MEDREF_3 
N 99,4 6142 

S 0,6 37 
Figura 39 – Estatística Variáveis Categóricas 13 
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IND_Cred50 Percent Count_Of_IND_Cred50 

N 91,84 5675 
S 8,16 504 

Figura 40 – Estatística Variáveis Categóricas 14 
 
 

Unidade 
Federacao 
( UF ) do 
Credor 

Count_Of_Unidade 
Federacao ( UF ) 
do Credor Percent 

PE 5137 83,14 

SP 379 6,13 

MG 155 2,51 
GO 97 1,57 

RJ 71 1,15 
DF 43 0,7 

PR 43 0,7 
PB 28 0,45 

CE 27 0,44 

BA 26 0,42 
AL 22 0,36 

RS 19 0,31 
SE 13 0,21 

ES 9 0,15 

RN 9 0,15 
SC 4 0,06 

PW 2 0,03 
PI 2 0,03 

AM 2 0,03 
RO 1 0,02 

MA 1 0,02 

XX 88 1,44 
 

Figura 41 – Estatística Variáveis Categóricas 15 
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