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Quem sou Eu?

• Marcus Nunes, professor do Departamento de
Estatística da UFRN

• Coordenador do Laboratório de Estatística Aplicada
- http://www.estatistica.ccet.ufrn.br/
?page_id=156

• 1ª Competição de Ciência de Dados do
Departamento de Estatística - http://www.
estatistica.ccet.ufrn.br/?page_id=608

• https://marcusnunes.me/
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O que é Ciência de Dados?
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O que é Ciência de Dados?

• Buzzword muito utilizada atualmente
• Juntamente com big data e data science, o termo
ganhou muita força nos últimos cinco anos
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O que é Ciência de Dados?

• Alguém tem alguma definição?
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Multidisciplinaridade

• Uma equipe multidisciplinar é formada por
especialistas em várias áreas do conhecimento

• É através da combinação de ideias e do conflito ente
elas que surgirão soluções para os problemas
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Multidisciplinaridade

• Competências de um profissional 100% capacitado
para trabalhar com Ciência de Dados:

• Estatística
• Programação
• Negócios
• Conhecer bem a área de atuação (internet, varejo,
finanças etc)
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Multidisciplinaridade

• Que tipo de profissionais temos no momento?
• Bons estatísticos e matemáticos que escrevem
códigos sem otimização

• Bons cientistas da computação que entendem um
pouco de estatística e matemática

• Bons cientistas da computação que entendem um
pouco de negócios, depois de muita experiência na
área

• Especialistas em alguma área de atuação
• Gerentes que sabem fazer estas pessoas
trabalharem juntas
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Quem Trabalha com Ciência de Dados?

• Estatísticos
• Programadores
• Físicos
• Cientistas de Dados
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Um Problema Real
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Um Problema Real

• A construção da árvore envolve os seguintes passos:
1. A seleção das divisões
2. As decisões de quando declarar um nó como folha
ou continuar dividindo-o

3. A alocação de cada nó folha a uma classe
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Um Problema Real

• Em particular, precisamos decidir o seguinte:
1. Um conjunto Q de decisões binárias do tipo

{X ∈ A},A ⊂ X
2. Um critério de divisão ϕ(s, t) que pode ser calculado
para qualquer divisão s de qualquer nó t

3. Uma regra para finalizar as divisões
4. Uma regra para alocar cada nó folha a uma classe
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Um Problema Real

• Se X é categórica com valores, digamos, {1, 2, · · · ,M},
então Q contém todas as questões da forma

{Xj ∈ A?},

onde A varia sob todos os subconjuntos de
{1, 2, · · · ,M}

• As divisões para todas as p variáveis constituem o
conjunto padrão de questões
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Um Problema Real

• Como são 57 categorias na variável, são
257 − 2 ≈ 1,441× 1017 separações diferentes que
devem ser feitas

• Por melhor que seja o seu hardware, algo da ordem
de 1017 ainda é muito grande

• Desta forma, não basta apenas trabalhar mais: é
preciso trabalhar de forma inteligente
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Um Problema Real

• Ela seria uma variável numérica que foi lida
incorretamente?

• Caso a variável seja categórica, é possível tratá-la
como variável ordinal?

• Caso a variável seja categórica nominal, é possível
simplificá-la em menos categorias? Por exemplo,
caso sejam países do mundo, é possível criar uma
nova variável chamada continente que vai ter
apenas 6 níveis?

• Caso a variável seja categórica nominal, é possível
simplificá-la em menos categorias? Todos os níveis
são representativos? Seria possível combinar os
níveis de menor frequência em um novo nível? 15



O que é um Cientista de Dados?

• Cientista de Dados (Data Scientist) é o novo nome
para Estatístico

• Alguns dizem que o Cientista de Dados é um
Estatístico que mora em São Francisco e usa um Mac

• No fundo, ambos são a mesma coisa, embora uma
destas profissões trabalhe melhor seu marketing
pessoal
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O que é um Cientista de Dados?

• É alguém que entende mais de programação do que
um Estatístico tradicional

• É alguém que entende mais de estatística do que
um Cientista da Computação tradicional

• E, principalmente, é alguém que consegue encontrar
soluções para problemas juntando estas duas áreas
do conhecimento
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Quem já jogou RPG?
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Quem já jogou RPG?
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Malcolm Gladwell - Outliers

Deficiência Crítica

Aprendiz - 2.000 horas

Especialista - 10.000 horas
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O que um Cientista de Dados Precisa Saber?

EST

ESTatística: coletar, organizar, analisar e
interpretar dados, provar teoremas e
manipular expressões algébricas
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O que um Cientista de Dados Precisa Saber?

EST SIS

SIStemas: ser proficiente em computação
em geral, sabendo como usar diferentes
programas e sistemas operacionais
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O que um Cientista de Dados Precisa Saber?

EST SIS ALG

ALGoritmos: ser capaz de traduzir procedimentos
e instruções para a realização de uma tarefa
em alguma linguagem de programação
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O que um Cientista de Dados Precisa Saber?

EST SIS ALG COM

COMunicação: entender problemas de
outras áreas e comunicar suas
conclusões para outras pessoas
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O que um Cientista de Dados Precisa Saber?

EST SIS ALG COM PER

PERsistência: tentar diferentes maneiras de
encarar os problemas, mesmo quando

eles parecem sem solução
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O que um Cientista de Dados Precisa Saber?

EST SIS ALG COM PER SOR

SORte: estar no lugar certo e na hora certa
e ter as habilidades necessárias

quando esta hora chegar

25



O que Eu Sei

EST SIS ALG COM PER SOR
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Não é Bom Estar na Média

EST SIS ALG COM PER SOR
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Seja Muito Bom em Algumas Áreas

EST SIS ALG COM PER SOR
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Considerações Finais
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Considerações Finais

• Dá pra fazer Ciência de Dados sozinho? Sim
• É melhor fazer em equipe? Evidentemente que sim
• Afinal, diferentes habilidades trarão conhecimentos
diferentes para quem for trabalhar na área
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