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RESUMO 

 

Em um mercado cada vez mais competitivo, ser inovador pode ser um diferencial, porém não 

é uma atividade trivial. Existe um sistema de variáveis complexas que deve ser considerado 

ao longo de um processo de inovação e nem sempre há dados suficientes que suportem uma 

pesquisa ou decisão. A inferência humana, ou viés cognitivo, pode ser uma alternativa quando 

não existem dados suficientes ou quando o tempo para a tomada de decisão é menor que o 

necessário. A técnica de Consumer Insight foi utilizada nesta pesquisa com o objetivo de 

diminuir o viés cognitivo, buscando descobrir os anseios e necessidades do consumidor, para 

suportar o processo de tomada de decisão ou inovação. Este estudo apresenta uma proposta 

para mitigar a influência do viés cognitivo, a partir de técnicas de análise de dados, em busca 

de padrões que possam identificar as oportunidades para suportar o processo decisório ou a 

busca pela inovação. Neste trabalho foram utilizados dados não estruturados de 26.514 

conversas telefônicas realizadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016, provenientes de uma 

empresa do mercado financeiro. A metodologia analítica consistiu na transcrição de voz para 

texto e no uso associado de técnicas de Text Mining e Análise de Redes Sociais. Os resultados 

obtidos permitiram identificar as principais demandas dos clientes na perspectiva de vendas, 

pedido de cancelamento e a razão da ineficiência das ofertas de novos produtos, a partir dos 

elementos de maior centralidade identificados nas redes de associação de palavras. Implica-se 

que o uso combinado de técnicas analíticas em dados não estruturados pode permitir a 

obtenção de achados com menor influência do viés cognitivo. 

 

Palavras-chave: Consumer Insights. Dados não estruturados. Viés cognitivo. Análise de 

Redes Sociais. Text Mining. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Being innovative in a more and more competitive market can be anything but trivial. There is 

a complex variables system to be taken into account throughout an innovation process, and 

hardly ever will there be enough data to support a research or decision. It is always possible to 

turn to human inference, or cognitive bias, when enough data is not available, or when time 

for decision-making is scarce. Consumer Insight technique has been used for this research 

purpose and aimed at lowering cognitive bias, seeking to find out what are consumers' wishes 

and needs so that decision-making or innovation could be supported. This paper proposes to 

mitigate the influence of cognitive bias, by means of data analysis techniques, in search for 

patterns which can identify opportunities to give both decision-making and search for 

innovation some support. In order to achive this purpose, unstructured data from 26.514 

telephone talks had in a big financial market company between 01.12.2016 e 31.12.2016 have 

been used. Analysis has been carried out with the transcript from voice into text 

concomitantly with  Text Mining and Social Network analysis. The results have led us to 

identify main client demands from a sales perspective, cancellation resquest, as well as the 

reason for inefficiency in offering new products from elements of higher centrality identified 

in the word association networks. It is implied that the combined use of analytical techniques 

applied to unstructured data may give rise to findings in which cognitive bias is lower. 

 

Keywords: Consumer Insights. Unstructured data. Cognitive bias. Social network analysis. 

Text Mining. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A todo momento, os seres humanos são expostos a tomadas de decisão e, consciente ou 

inconscientemente, elas são tomadas. Estão  presentes desde o começo do dia, quando 

resolvemos qual será o menu do café da manhã ou com qual mão pegaremos a xícara do café. 

Algumas delas são simples e requerem menor esforço no processo decisório; em 

contrapartida, há outras que demandam grande esforço para serem tomadas. Daniel 

Kahneman (2012) defende a existência de duas formas de pensar: uma rápida, para decisões 

mais simples ou automáticas, e outra mais lenta, para decisões complexas. Ele as definiu 

como Sistema 1 e Sistema 2, respectivamente. Tais sistemas estão representados na Figura 1. 

 

Sistema 2

Devagar

Em série

Controlado

Com esforço

Regrado

Flexível

Natural

Rápido

Paralelo

Automático

Sem Esforço

Associativo

Aprendizagem lenta

Emocional

Sistema 1

 

Figura 1. Representação dos Sistemas 1 e 2 de Kahneman 

Fonte: Baseado no modelo de Daniel Kahneman (2012) 

 

  No processo de tomada de decisão realizado por um consumidor, é possível que a 

análise de um grande número de opções seja inadequada, sendo em si um limitador da 

racionalidade (SIMON, 1955). Por isso, quando os consumidores são expostos a esse cenário 

podem tomar decisões erráticas, não seguindo um modelo de decisão único. O sentido da 

palavra “decisão”, formada por de, que em latim significa “parar”, e caedere, também do 
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latim, significando “cortar”, compõem a acepção “parar de cortar” (GOMES, 2002). O 

consumidor apresenta a dificuldade de “parar de cortar” e deixar fluir o processo decisório 

quando está exposto a um cenário complexo e de múltiplas variáveis. Para cenários 

complexos, Kahneman (2012) defende ser necessário o uso do Sistema 2, mais sofisticado, 

demorado e que demanda maior energia. No dia a dia, o Sistema 2 não é utilizado 

constantemente por demandar energia e tempo. 

Assim, é possível concluir que com apoio na Teoria do Prospecto (KHANEMAN, 

2012) ou no Limite da Racionalidade (SIMON, 1955 e 1956), aumentar o número de opções 

pode não ser a estratégia mais adequada para sustentar uma decisão melhor. Da mesma forma, 

o Sistema 1, definido por Kahneman (2012), pode não ser a melhor opção para as tomadas de 

decisão que envolvam investimentos, desenvolvimento de novos produtos ou serviços, análise 

do comportamento do consumidor ou geração de pesquisas de mercado. O cérebro otimiza as 

decisões através de heurísticas, que são atalhos do cérebro para tomar decisões a partir de um 

repertório de experiências e informações acumuladas ao longo da vida. Porém, nem sempre 

essas experiências ou informações conduzirão à resposta correta, ou de melhor retorno 

(KAHNEMAN, 2012). Devido a isso, as decisões mais complexas envolvendo negócios 

devem ser tomadas pelo Sistema 2, mais lento, porém mais complexo e detalhado. 

Em um cenário do dia a dia, é possível entender a quantidade de situações a que somos 

expostos, de tal forma que as decisões tomadas não são em si ótimas devido aos atalhos do 

cérebro fazendo uso de heurísticas para economizar energia. Esses vieses cognitivos podem 

gerar alguma perda para o tomador de decisão. Apesar disso, em um ambiente corporativo, 

uma decisão tomada sob a influência de um viés cognitivo pode gerar perda para a empresa, 

gerando consequências para diversas pessoas e não somente para o tomador de decisão. Tal 

possibilidade cresce quando o processo de decisão  ocorrerá em um cenário que envolve uma 

grande quantidade de dados, variáveis e informações imperfeitas. Um exemplo é a técnica de 

Data Mining, em que se busca encontrar padrões a partir de uma base de dados (CNUDDE, 

2015). O processo de Data Mining contém em si algum nível de subjetividade, pois a partir de 

uma base de dados ele  buscará padrões, e a escolha dos dados que serão utilizados pode já 

estar contaminada por um viés cognitivo. Ao encontrar o padrão nos dados, será possível 

realizar uma análise com o objetivo de alcançar um insight, o que implica uma associação de 

ideias que darão suporte a um novo produto ou serviço que não é diretamente percebido 

(LAUGHLIN, 2015). No exemplo descrito, ainda que exista uma técnica de análise de dados 
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para suster o processo, existem várias fases em que os vieses cognitivos podem influenciar o 

processo de tomada de decisão, seja na escolha da base de dados com que se vai trabalhar ou 

na associação de ideias, a partir do resultado alcançado com a técnica de Data Mining. Esta 

pesquisa se propõe a apresentar uma alternativa para minimizar o viés cognitivo no processo 

de encontrar padrões em dados que deem sustentação a um processo de Insight, 

especificamente na área de relacionamento com o consumidor denominado Consumer Insight. 

Não obstante, não será objeto de análise desta pesquisa elencar de forma exaustiva as 

possíveis técnicas existentes para realizar associações de ideias em busca de um insight. 

Busca-se, de maneira complementar, indicar um caminho prescritivo para tomadores de 

decisão em contextos organizacionais por meio do uso de técnicas recentes de análise de 

dados, eminentemente não estruturados, minimizando o viés cognitivo. 

 

1.1  PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Inicia-se este tópico com a definição da palavra “insight” oferecida pelo Dicionário 

Aulete Digital (2017)1: “1. Psic. Compreensão ou resolução de um problema, ger. intuitiva, 

decorrente da repentina percepção mental dos elementos e das relações apropriados à sua 

solução. 2. P.ext. Revelação súbita que vem à mente de um indivíduo; ESTALO; 

ILUMINAÇÃO”. Quando compomos a ideia de Consumer Insight, esperamos ter um 

conhecimento intuitivo para a solução de um problema, que será, por exemplo, criar ou 

melhorar um produto ou serviço. Neste caso, dados são importantes, mas não suficientes para 

alcançarmos um insight (FISHER, 2010). Nesse terreno fértil, o viés cognitivo pode 

influenciar e direcionar o processo de insight.  

Ariely (2008) exemplifica de que maneira, em muitas situações, somos expostos a 

decisões tomadas pelo senso comum, decisões estas que não se sustentam empiricamente. 

Durante o período em que Ariely serviu nas Forças de Defesa de Israel, o soldado sofreu um 

acidente que deixou-lhe grande parte do corpo queimado. Os curativos eram trocados 

diariamente: a prática é puxar os curativos rapidamente para que a dor seja intensa, mas tenha 

curta duração. Essa opção é melhor do que retirar os curativos lentamente, com dor menor 

intensidade porém prolongada. O que Ariely observou foi que ninguém jamais pergunta ao 

paciente qual das duas ele prefere. Simplesmente  seguia-se o senso comum. No caso de 

                                                           
1 Disponível em: <http://www.aulete.com.br/INSIGHT>. Acesso em: 10 dez. 2016. 

http://www.aulete.com.br/INSIGHT
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Ariely, segundo ele, a melhor opção teria sido retirar lentamente, e não rapidamente, os 

curativos. De maneira análoga, essas atitudes baseadas no senso comum ou em atalhos 

mentais são tomadas diariamente nas empresas.  

Esse raciocínio serve como um início para analisar o quanto somos expostos ao senso 

comum e a vieses cognitivos. Os seres humanos são maximizadores do resultado expectável 

levando em conta resultados obtidos e valores esperados de um grande grupo de observações 

(MURAMATSU, 2008); porém, não são bons em realizar escolhas que sustenham essa 

premissa. 

Os vieses cognitivos podem inconscientemente nos levar a decisões que não são ótimas 

(RITA, 2005). Um estudo de como reduzir esse viés cognitivo em um processo de insight é a 

proposta desta pesquisa. 

É possível entender que no cotidiano das empresas constantemente tomam-se decisões 

cujo objetivo é, teoricamente, maximizar o lucro da empresa. Nesse processo, cada 

profissional é submetido a vieses cognitivos. Essa situação é potencializada em circunstâncias 

em que o objetivo é criar algo novo, para as quais se busca um insight. 

As empresas trabalham com os dados disponíveis para suportar suas decisões de 

negócio. De acordo com Helbing et al. (2017), a quantidade de dados produzida anualmente 

dobra: “em outras palavras em 2016 nós produzimos mais dados do que em toda a história da 

humanidade até 2015” (HELBING et al., 2017). Esses dados podem representar os dados 

estruturados que as empresas utilizam, tais como o cadastro de clientes, as transações 

comerciais, as informações bancárias (FRANCISCO, 2014), ou os dados não estruturados: 

textos  livres, imagens, vídeos e mapas (BREADING, 2011). A grande variedade de dados, a 

velocidade com que crescem, corresponde ao insumo de uma área denominada Analytics 

(FRANCISCO, 2014), que tem a missão de tornar a diversidade dos dados em algo que possa 

ser utilizado pelas empresas. A partir do cenário descrito, o problema de pesquisa consiste 

em: Como técnicas de análise de dados (Analytics) podem reduzir a ocorrência de vieses 

cognitivos nos processos de Consumer Insights, em especial considerando dados não 

estruturados?  
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1.2  OBJETIVO 

 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar a possibilidade de usar técnicas de 

Analytics para restringir as oportunidades de ocorrer um viés cognitivo ao longo do processo 

de Consumer Insight. Os objetivos específicos são: 

1. Analisar técnicas de Analytics para dados não estruturados de modo a restringir a 

ocorrência de viés humano;  

2. Buscar prescrever o uso de técnicas de Analytics que permitam encontrar padrões nos 

dados não estruturados, sem a necessidade de o profissional realizar associações de 

ideias e, por conseguinte, enviesar cognitivamente o processo de Consumer Insight. 

 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Os seres humanos não conseguem tomar decisões baseadas em um livre-arbítrio sem 

influências externas. Camargo (2010) defende quatro pontos sobre o processo decisório 

humano: 

 

I. A biologia é inerente ao ser humano e, portanto, produz comportamento; 

II. O livre-arbítrio não existe da maneira como gostaríamos, no sentido de 

sermos livres para escolher sem nenhuma influência de processos internos 

anteriores ao comportamento aparente; 

III. O ser humano não é totalmente diferente e superior às criaturas vivas do 

planeta em relação ao seu comportamento e, muitas vezes, incorre em 

erros por esquecer-se de que houve uma evolução, ou seja, de onde veio e 

aspectos e características físicas e comportamentais que carrega; 

IV. A cultura e a sociedade não são os únicos fatores influenciadores do nosso 

comportamento pois não somos uma “tábula rasa”, temos uma história 

 

Essa é a descrição que serve de guia para a pesquisa. Não é possível entender o ser 

humano como uma máquina que maximizará suas decisões (KAHNEMAN, 2012; 
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MURAMATSU, 2008; RITA, 2005), em especial em processos que envolvam análises de 

dados para se alcançar insights (CNUDDE, 2015). Novas profissões estão surgindo, e serão as 

profissões do século XXI que utilizarão significativamente dados e tecnologia, como os 

Cientistas de dados (DAVENPORT, 2012). A oportunidade que está sendo apresentada é a de 

conciliar a análise de dados com o objetivo de encontrar padrões nesses dados que suportem 

insights de negócio (BREADING, 2011; ISHIKIRIYAMA, 2015).  

O artigo de Guszcza, datado de 2015, é uma importante inspiração para esta pesquisa. 

Segundo o autor, as técnicas de Analytics, sob a perspectiva da Ciência do Comportamento, 

podem auxiliar a melhorar as tomadas de decisão com o objetivo de influenciar o 

comportamento restringindo a ocorrência de vieses cognitivos. 

Os dados existem, e não apenas os dados estruturados, com características bem 

definidas, organizadas e disponibilizadas em tabelas e bancos de dados (BAARS e KEMPER, 

2008). Existe uma grande variedade de dados não estruturados, tais como os arquivos em 

formato PDF, as imagens, os arquivos de voz e de textos em blogs (BREADING, 2011). De 

acordo com Francisco (2014), também é possível utilizar mapas, dados em formato HTML 

(Hyper Text Markup Language) (a linguagem utilizada na construção de páginas na Web) ou 

XML (eXtensible Markup Language), esta utilizada para compartilhar informações na Web 

(HOLZSCHLAG, 2001), como insumo na análise de dados. Em 2020, existirão no mundo 50 

vezes mais dados do que existiam em 2010, e algo entre 70% e 80% desses dados serão dados 

não estruturados. Esses serão os dados com que as empresas trabalharão no futuro 

(HOLZINGER et. al, 2013). Devido ao volume e à variedade de dados não estruturados, é 

pertinente desenvolver pesquisas que permitam avançar com o conhecimento nessa área. 
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Figura 2. Big Data – Evolução em Volume e Variedade 

Fonte: FRANCISCO, 2016 

  

Isso não elimina o uso dos dados estruturados nos dias atuais. Tais dados podem 

suportar análises de negócio de forma inovadora, tal qual utilizar o consumo de energia 

elétrica como indicador socioeconômico (FRANCISCO, 2010) em um exemplo de uma 

análise geoespacial e estatística espacial.  

O desafio é utilizar as técnicas de Analytics para sustentar um modelo de Consumer 

Insight que limite o viés cognitivo, o que poderia comprometer o projeto de insight 

direcionando os profissionais para uma conclusão errada (GUSZCZA, 2015).  
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este documento foi dividido em seis capítulos. O Capítulo 1 introduziu o tema da 

pesquisa, objetivos e justificativas para sua execução.  

O Capítulo 2 foi dedicado à revisão da  literatura que sustentou a pesquisa. Essa revisão 

foi dividida em três subcapítulos. O subcapítulo 2.1 foi dedicado a contextualizar o tema de 

Consumer Insight, um dos objetivos da pesquisa. O subcapítulo 2.2 foi dedicado a explicar os 

limites da racionalidade que levam aos vieses cognitivos, que serão minimizados com o que 

foi apresentado no subcapítulo 2.3 referente a Analytics. Apresenta-se uma relação entre o que 

se deseja alcançar (Consumer Insights), possíveis problemas para alcançar o objetivo (limites 

da racionalidade) e a solução proposta para o problema (Analytics), o que justificou a ordem 

em que os temas foram apresentados. Ainda no subcapítulo 2.3, foi necessário detalhar as 

duas técnicas utilizadas: Text Mining (2.3.1) e Análise de Redes (2.3.2). Como o objetivo 

desta obra é ser uma pesquisa prescritiva o Capítulo 4 foi dedicado a Aplicação da 

metodologia da pesquisa e apresentação dos resultados. Optou-se, notadamente de forma não 

tradicional, por apresentar-se os detalhes operacionais da aplicação dos métodos de forma 

conjunta aos resultados específicos alcançados. Desta forma, é possível acompanhar cada 

passo da metodologia de pesquisa, o que se desejava alcançar, a metodologia aplicada e o 

resultado alcançado. O Capítulo 5 permite detalhar a Obtenção do Consumer Insights e 

principais conclusões, quando são apresentados os resultados alcançados de Consumer 

Insights minimizando os vieses cognitivos, conforme o objetivo da pesquisa. Ainda nesse 

capítulo foram detalhadas as Contribuições Gerenciais práticas, com ênfase na aplicação e 

replicação desta pesquisa em ambiente empresarial. Por fim, no Capítulo 6 são apresentadas 

as Recomendações para pesquisas futuras que este trabalho pode suscitar.  
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2.  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CONSUMER INSIGHTS 

 

O dicionário Merriam-Webster (on-line) define como buzzword uma palavra ou frase 

que se torna popular em determinada época. Em especial, para esta pesquisa, existe uma 

expressão popular nos dias de hoje denominada Consumer Insights. É uma nova buzzword 

que define uma estratégia de pesquisa do consumidor. A literatura no Brasil sobre esse 

assunto ainda é incipiente. 

Laughlin (2014, p. 76) define Consumer Insight como “a compreensão não-óbvia (sic) 

de seus clientes que, se posta em prática, tem o potencial de mudar o seu comportamento para 

benefício mútuo”. Essa definição é poderosa por chamar a atenção para três pontos 

importantes no entendimento de qualquer estratégia de Consumer Insights: 

 Compreensão não óbvia: essa definição é importante porque descarta os 

modelos em que a busca se dava por compreender algum comportamento a partir 

de uma análise de dados disponíveis ou mesmo através de pesquisas com 

objetivo de validar um conceito ou proposição. A definição remete à ideia de 

buscar algo que não é uma óbvia análise dos dados disponíveis. O próprio autor 

cita que existe uma confusão do Consumer Insights com pesquisas, análises, 

dados ou Database Marketing, o que é, em certa medida, uma redução do termo; 

 Potencial de mudar o comportamento: essa parte da definição indica que o 

resultado tem de ser prático. O Consumer Insight deve levar a um resultado 

prático para alterar o comportamento do consumidor por  exemplo, ao entender a 

demanda do consumidor por um novo produto em especial. É pertinente lembrar 

que o Consumer Insight é um processo de mercado; por isso a preocupação 

conexa com a praticidade do Insight. As empresas não podem, a rigor, investir 

em pesquisas pelo simples desenvolvimento do conhecimento, sendo 

direcionadas para o lucro; 

 Para benefício mútuo: Ainda que pareça um pouco utópica a ideia que se busca 

transmitir é a de existir uma premissa de que o resultado de todo trabalho deve 

suportar uma mudança vantajosa para as duas partes. Seguindo essa linha de 

raciocínio, o consumidor tem de ter um ganho com o Insight. Não caberia nesse 

processo, por exemplo, um projeto com um resultado limitado e restrito à 
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redução de custo para empresa se este não for de alguma forma revertido em 

ganho para o consumidor. Entende-se que reduzir o custo de produção ou de um 

serviço é relevante para as empresas; porém, isso não é Consumer Insight. 

Para que o processo de Consumer Insight funcione adequadamente, Laughlin defende a 

necessidade de existirem quatro áreas técnicas de suporte: 

i. Qualidade dos dados: a qualidade dos dados é crítica para o sucesso de um 

processo de análise a partir de dados. O pensamento que “lixo entra, lixo sai”, 

apesar de ser reducionista, exemplifica que dados de baixa qualidade não 

poderão suportar análises de elevada qualidade; 

ii. Os profissionais: Segundo Davenport (2012) os profissionais que trabalharão na 

busca de informação a partir de dados serão muito demandados no século XXI. 

Esses profissionais devem ter conhecimento da área técnica para suportar as 

análises. Apesar disso, no caso de Consumer Insigths devem também ter 

conhecimento do negócio, pois além dos dados básicos de pesquisa, deverá 

saber buscar insights correlacionando bases de dados demográficas, por 

exemplo, com as variáveis de negócio. Não basta, neste caso, ter o domínio de 

linguagem SQL para ter sucesso no processo; 

iii. Consumer Research: Existe um viés de excesso de confiança nos dados. Os 

profissionais que trabalham com dados em muitos casos têm um excesso de 

confiança de que os dados podem ter a resposta para as perguntas que são feitas; 

porém, isso em alguns casos tem se mostrado falho (GUSZCZA, 2015). Para o 

caso de Consumer Insights, são fundamentais as pesquisas que suportem o 

entendimento do comportamento do consumidor. Laughlin defende que os 

consumidores são humanos, e nem sempre suas decisões serão racionais e 

apresentarão um padrão possível de ser identificado a partir de uma base de 

dados de negócio. A estratégia de aproximar-se do consumidor para entendê-lo 

enriquece sobremaneira a base de dados a ser utilizada. Nesse ponto, é 

importante voltar a definição para recordar que o Consumer Insight não é uma 

análise óbvia, não é a simples correlação de dados para encontrar padrões 

comportamentais.  

iv. Database Marketing: O Marketing Direto ainda tem muito a contribuir. As 

empresas continuam utilizando internamente ou contratando serviços de 
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empresas especialistas no serviço de Marketing Direto e, ao longo desse 

processo, geram uma base de dados e um histórico de relacionamento 

importante que podem sustentar análises e correlações não diretamente 

observáveis. 

Ao compor essas quatros competências técnicas, temos o engine de Consumer Insights: 

 

 

Figura 3. Consumer Insights 

Fonte: Baseada em Laughlin (2015) 

 

O estudo do comportamento do consumidor consiste em entender por que o consumidor 

faz o que faz no mercado (FISHER, 2010), da mesma forma que novos produtos precisam 

emocionar e surpreender (BAXTER, 2014). A complexidade do mundo atual, com diversos 

canais de comunicação, aumenta a necessidade do uso do Consumer Insight para fundamentar 

suas estratégias de Marketing e Vendas. Esse Consumidor é omni-channel, ou seja, faz uso de 

diferentes canais para acessar informações sobre produtos e serviços para decidir se os 

adquirirá ou não (FULGONI, 2014). Os diversos canais citados são direcionados para suprir 

as necessidades do consumidor. Devido a isso, é pertinente citar que as demandas do 

consumidor ainda são as mesmas de ter suas carências biológicas ou psicológicas atendidas 

(SOLOMON, 2002).  
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Figura 4. Processo de decisão do consumidor 

Fonte: Baseada em Solomon (2002) 

 

A diversidade de canais não alterou esse preceito básico, apenas ofereceu um maior 

acesso à informação ao consumidor. O modelo descrito por Solomon (2002) e representado na 

Figura 4 ainda é viável. Adicionalmente à diversidade de canais, alguns governos oferecem 

iniciativas para dar suporte a melhores decisões de seus cidadãos e consumidores, como o 

governo do Reino Unido, que criou o grupo The Behavioural Insights Team (BIT). Em 2011, a 

instituição publicou o relatório Better Choices: Better Deals -  Consumers Powering Growth2. 

Esse relatório auxilia no entendimento de como as empresas conseguem dar suporte a técnicas 

de Consumer Insights para consumidores omni-channel. O consumidor hoje tem acesso a uma 

grande quantidade de informação e é influenciado em seu processo de decisão por diversos 

canais. O que é escrito em uma rede social pode de algum modo influenciar a tomada de 

decisão do consumidor. Alguns governos já entenderam essa dinâmica, como acontece no 

Reino Unido com o The Behavioural Insight Team ou no governo do Presidente Barack 

Obama, quando criou o The White House’s “nudge” unit. 

 

 

Figura 5. O consumidor Omni-channel 
Fonte: Adaptado de Steam (2016) 

                                                           
2  Melhores escolhas: melhores negócios: cresce o empoderamento do consumidor. 
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O relatório do The Behavioural Insights Team (2011) defende serem possíveis tais 

análises devido a três fatores: 

i.  O crescimento e a difusão de novas tecnologias, em especial a internet e os 

serviços móveis, com destaque para os smartphones e os tablets, que abriram 

novos canais para os consumidores pesquisarem e adquirirem produtos e 

serviços; 

ii. Os dados dos consumidores referentes a suas transações. Agora é possível 

entender o comportamento do consumidor no processo de pesquisa e compra, 

sem ser necessário uma pesquisa com o consumidor em si; 

iii. Uma inovação da economia, como o compartilhamento de carros ou o suporte 

coletivo com fundos para o desenvolvimento de um produto ou serviço. 

 

O governo do Reino Unido, de acordo com tais iniciativas, consegue coletar 

informações e influenciar as decisões de seus cidadãos e consumidores. Thaler (2009) 

exemplifica como é possível o governo aumentar a probabilidade de doação de órgãos com 

uma sutil alteração no processo. Existe o modelo de “Consentimento explícito”, em que o 

doador precisa declarar que deseja doar seus órgãos. Porém, esse processo precisa ser 

oficializado junto ao governo. O doador precisa, de alguma forma, seja pessoalmente ou por 

meio da internet, dependendo da legislação de cada país e estado, declarar ser doador. A outra 

opção é o “Consentimento presumido”, para o qual o doador precisa realizar o mesmo 

processo aplicado ao “Consentimento explícito”, mas neste caso para afirmar que não deseja 

ser doador. Ainda segundo Thaler (2009), a diferença entre o “Consentimento explícito” e o 

“Consentimento presumido” pode resultar em uma diferença de 42% de doadores para a 

primeira hipótese e 82% para a segunda. Essa discrepância fica evidente entre a Alemanha e a 

Áustria. Na Alemanha, que adota o modelo de “Consentimento explícito”, 12% da população 

é doadora, ao passo que na Áustria, que adota o modelo de “Consentimento presumido”, 99% 

da população é doadora. Esse processo de analisar os comportamentos humanos, e a partir 

dessas análises extrair insights para modelar o comportamento esperado, transportando-o para 

o mundo corporativo é um bom exemplo de Consumer Insight. 

O Consumer Insight tem perguntas bem definidas para serem respondidas. 
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Figura 6. Insight 
Fonte: Elaboração própria 

 

A dificuldade no processo supracitado consiste em não gerar um resultado com um viés 

cognitivo dos profissionais envolvidos na operação. Sustentado em Laughlin (2015), o 

processo de Consumer Insight deve gerar como resultado um conhecimento que não 

corresponde a mera correlação de dados. Devido a isso, armadilhas cognitivas podem enviesar 

a análise. Existem diversos vieses cognitivos estudados em profundidade por psicólogos (Dan 

Ariely, Daniel Kahneman) economistas (Richard Thaler). Um que pode ocorrer no processo 

de insight é o Viés da Representatividade, em que é apresentada a probabilidade de um evento 

futuro ocorrer a partir de fatos presentes e no grau de intensidade em que o fato é apresentado. 

Assim sendo, forma-se uma expectativa futura a partir de dados mais recentes e no nível de 

intensidade em que foi apresentado. 

Kahneman (2012) ilustra esse conceito com uma pesquisa com pacientes que realizaram 

o exame de colonoscopia. O exame era dolorido no passado, e os pacientes tinham uma 

memória traumática do procedimento. Ao realizar a pesquisa, percebeu-se que os pacientes 

que tinham terminado o exame com dor mais intensa que no início do exame descreveram–no 

como bem mais traumático que os pacientes que haviam tido um término do exame com dor 

menos intensa que aquela experimentada no início do processo. Esse é o exemplo de 

Kahneman para o Viés da Representatividade. A dor do exame como um todo, declarada 

pelos pacientes, estava diretamente associada à memória de curto prazo desse evento.  
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Agora é possível transpor esse viés para o processo de Consumer Insight, em que 

eventos ou informações de curto prazo podem enviesar os profissionais, levando-os a uma 

conclusão que não se sustenta. Um exemplo de viés cognitivo com elevada incidência em 

processo de decisão é o viés da ancoragem. A exposição prévia a uma informação leva a 

considerá-la fortemente na tomada de decisão ou na formulação de estimativas, 

independentemente de sua relevância para o que é decidido ou estimado (KAHNEMAN, 

2012; RITA, 2005 e ARIELY, 2008). Conforme exposto no tópico 2.1, letra a, o processo de 

Consumer Insight não é uma simples e direta associação de dados (LAUGHLIN, 2015); por 

isso, um viés de ancoragem pode acontecer no momento em que os profissionais estão 

associando ideias em busca de um insight.  

Para evitar o viés da ancoragem, é possível utilizar alguns procedimentos, como 

(KAHNEMAN, 2012): 

• Avaliar os dados considerados como referência, verificando se têm fundamento 

sólido ou se são valores arbitrários, utilizados simplesmente como âncoras; 

• Questionar as premissas, certificando-se de que são relevantes para a tomada de 

decisão e que não são utilizadas apenas para corrigir uma possível lacuna de 

informação;  

• Evitar tomar decisões ou chegar a conclusões por impulso e sem informações 

suficientes, uma vez que, em um cenário de informação imperfeita, seu cérebro 

utilizará o que estiver mais facilmente à disposição, representando o Sistema 1 

explicado por Kahneman (2012). 

Devido a esse risco, é importante analisar quais são os limites da racionalidade. 

 

2.2 O LIMITE DA RACIONALIDADE 

 

Em abril de 2013, o Twitter da agência de notícias Associated Press foi invadido por 

hackers, que conseguiram enviar uma mensagem falsa informando uma explosão na Casa 

Branca, e que o Presidente Barack Obama, durante o atentado, teria sido ferido. As 

informações foram extraídas da revista Bloomberg Businessweek referente à semana de 29 de 

abril a 05 de maio de 2013. Rapidamente essa mensagem disseminou-se e, devido à elevada 

utilização de algoritmos no mercado financeiro, em poucos minutos o índice Dow Jones havia 

caído 140 pontos, o que resultou em uma perda de aproximadamente 200 bilhões de dólares. 
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Após a confirmação de que a notícia era falsa, o mercado retornou ao equilíbrio 

(BLOOMBERG BUSINESSWEEK, 2013). Porém, os profissionais do mercado financeiro 

denominados quants não conseguiram desenvolver um algoritmo tão robusto e sofisticado que 

permitisse antecipar notícias que pudessem ser falsas e alterar o status quo do mercado.  

Quants é a denominação dada aos profissionais que trabalhavam no mercado financeiro 

desenvolvendo sofisticados e complexos algoritmos para serem processados em poderosas 

plataformas computacionais (O’HARA, 2014). Esses profissionais tinham sólida formação 

acadêmica em Ciências Exatas, com Doutorados em Física, Astronomia e Matemática, entre 

outras. Os sistemas de computadores eram os mais sofisticados. Porém, nada conseguiu 

antecipar algo tão trivial como uma mensagem falsa escrita em 140 caracteres. 

Davenport (2009), defende que no século XXI os profissionais denominados Cientistas 

de dados serão muito requisitados para, através de algoritmos sofisticados e sistemas 

computacionais robustos, auxiliar o mercado corporativo no processo de decisão. 

Porém, até que ponto os Cientistas de dados são diferentes dos Quants do mercado 

financeiro? O que aproxima os dois tipos de profissionais, fora o uso da Ciência Exata como 

principal ferramenta? Os dois profissionais estão inalteravelmente presos à condição humana. 

São seres emotivos e com os Limites da Racionalidade. 

Os profissionais que fazem uso das técnicas de Analytics podem ser colocados, algumas 

vezes, junto com outro grupo de profissionais, os economistas, que apesar de não serem 

oriundos das Ciências Exatas e sim das Ciências Sociais, procuram matematizar suas teorias 

para dar-lhes um aspecto mais científico. Rita (2005) defende que na economia o mainstream 

com o objetivo de simplificar seus modelos admite que todas as pessoas são: perfeitamente 

racionais, têm preferências estáveis e conhecimento completo e são maximizadoras do 

resultado nas suas decisões. O que não era explicado por esse modelo era identificado como 

anomalia ou outlier. Os quants não se preocuparam em pensar em como informações falsas 

poderiam se tornar ruídos para os modelos. 

Os economistas do mainstream, por sua vez, para poderem matematizar a Ciência 

Social, na busca de torná-la mais próxima de uma Ciência Exata, contornaram uma variável 

complexa, o ser humano. O ser humano pode ser irracional em suas decisões (ARIELY, 

2008), ter um Limite na sua Racionalidade (SIMON, 1955 e 1956) ou ser escravo das 

emoções (RITA, 2007). Para contornar essa variável que tornava o empreendimento de 

matematizar a Ciência Social muito complexo, criou-se um termo para definir o homem 
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racional no processo decisório (RITA, 2007), criando o termo Homo Economicus. 

Perfeitamente racional, maximizador de suas escolhas e sempre com acesso à informação 

perfeita. Tal foi a técnica utilizada pelo mainstream para resolver o problema. 

A alternativa a essa corrente de pensamento foi apresentada por diversos pesquisadores, 

de diferentes áreas, entre elas a Economia, a Psicologia e os Negócios (CAMERER, 2005, 

ARIELY 2008, KAHNEMAN, 2012). A Economia Comportamental apareceu com o objetivo 

de suprir algumas lacunas que não são consideradas no mainstream. Entre elas, conforme 

Khaneman (2013): 

▪ Limitações cognitivas e emocionais que geram vieses na percepção, memória e 

julgamento de dados ou informações; 

▪ Preferências fluidas que variam com o tempo e as circunstâncias; 

▪ Buscar sistematicamente rapidez no processo decisório; 

▪ Otimismo e autoconfiança exagerados;  

▪ Aversão à perda e limitação na avaliação de risco, entre outros.  

 

A Economia Comportamental tem se desenvolvido predominantemente dentro do 

ambiente acadêmico; porém, não está restrita a ele. Ela também está emergindo com força no 

mundo dos negócios, onde já se observou que existe uma nova forma de pensar o 

comportamento dos consumidores, conforme defende Rory Sutherland, vice-chairman da 

OgilvyOne em Londres. Ele afirma que não será um novo Steve Jobs ou Bill Gates o 

responsável pela próxima revolução, mas sim pensadores como Daniel Kahneman, Dan 

Ariely, entre outros (WIRED, 2013). Nas empresas ou nos governos, as áreas que procurarem 

entender a dinâmica do ser humano no processo de tomada de decisão serão as responsáveis 

pela próxima revolução (WIRED, 2013). Um exemplo foi o The Behavioural Insights Team, 

que fez uso desse conhecimento para reduzir o gasto das famílias inglesas com a energia 

elétrica, informando a média de gastos das famílias da rua para todos os moradores. Por meio 

do viés da ancoragem o The Behavioural Insights Team esperava reduzir o gasto (THE 

BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM, 2011). A ação obteve sucesso, o que pode sustentar 

que a ideia defendida por Rory Sutherland da importância de os profissionais entenderem e 

trabalharem com os vieses cognitivos durante um processo de tomada de decisão.  

Apesar de existir uma difusão de artigos e atuações práticas, tais como o The 

Behavioural Insights Team no Reino Unido, e o The White House’s “nudge” unit no Governo 
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do Presidente Barack Obama nos E.U.A., a Economia Comportamental não teve sua origem 

no século XX. Ela teve como um dos seus precursores Adam Smith (CAMERER, 2005), a 

partir do livro “The theory of moral sentiments”, publicado em 1759, uma obra que coloca o 

comportamento humano sendo direcionado por uma luta entre a “emoção” e o que ele 

denominou de “expectador imparcial”, que podemos interpretar como o “lado isento de 

emoção” (CAMERER, 2005). Nessa linha de raciocínio, é possível entender que os autores 

defendem a ideia de que Adam Smith tinha a concepção de que a relação psicológica e social 

impactava sobremaneira os agentes econômicos. Porém, no século XIX, a visão matemática e 

racional da economia tornou-se o principal pilar da análise econômica, afastando os 

pressupostos psicológicos e filosóficos (COSTA, 2009). 

Foi ao final da Segunda Guerra Mundial que o psicólogo George Katona (RITA, 2005), 

com um experimento sobre o “Índice do Sentimento do Consumidor”, começou uma reversão 

desse cenário, inserindo novamente a perspectiva humana na visão psicológica, na Economia. 

Esse retorno foi coroado com o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred 

Nobel de 1978 para Herbert Simon sobre a “Teoria da Racionalidade Limitada”. 

Posteriormente, outros dois Prêmios para pesquisadores da Economia Comportamental em 

2002 para Daniel Kahneman, com a Teoria do Prospecto, e em 2013, para Robert Shiller, 

sobre as bolhas e crises no mercado financeiro (RITA, 2005). 

A pesquisa da Economia Comportamental ou da Psicologia Econômica não tenta 

contornar o problema de o ser humano ser um elemento da equação. Em vez disso, busca 

entender as minúcias dessa importante variável da equação. A partir da pesquisa empreendida 

busca-se sustentar processos que possam limitar os vieses cognitivos, restringindo situações 

que possam gerar uma perda financeira. 

Kahneman (2012) demonstrou existir uma extensa e complexa rede de possibilidades de 

distorção da percepção. Existem várias técnicas que podem suportar um melhor processo de 

decisão, entre elas o estudo aprofundado da Economia Comportamental ou da Psicologia 

Comportamental. Adicionalmente, com o avanço da tecnologia, é possível hoje, sem ser 

necessário um investimento financeiro significativo, utilizar técnicas denominadas no 

mercado como Analytics, técnicas estas que suportem decisões com menor exposição ao viés 

cognitivo.  
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2.3  ANALYTICS 

 

Segundo Albescu e Pugna (2014), é possível entender que o processo de tomada de 

decisão em uma companhia passa por analisar diversas variáveis que a conduzirão em uma 

direção a partir das alternativas escolhidas em detrimento de outras. Em um ambiente 

corporativo, espera-se que as decisões sejam racionais e baseadas em fatos e dados, dentro do 

possível. Porém, conforme defende Guszcza (2015), existe um problema nessa premissa: os 

tomadores de decisão. Estes fazem parte de uma complexa equação com três variáveis: os 

dados, o modelo e o profissional.  

Ainda segundo Guszcza (2015), a partir do cenário descrito, um amplo, robusto e 

complexo campo de conhecimento foi desenvolvido: o suporte à tomada de decisão. Esse 

campo conta com a contribuição de áreas do conhecimento tais como a Matemática, a 

Psicologia, a Antropologia, a Economia, a Sociologia e a Biologia. 

Na Matemática, por exemplo, a pesquisa no suporte à tomada de decisão abriu uma 

nova área do conhecimento, a Pesquisa Operacional. Ainda na Matemática, a Teoria dos 

Jogos nasceu para avaliar o processo racional de tomada de decisão dos participantes, 

denominados jogadores. Camerer et al. (2001) apresenta como definição para a Teoria dos 

Jogos “um sistema matemático para analisar e prever o comportamento humano em situações 

estratégicas” (tradução livre). As duas áreas do conhecimento suportam o processo decisório, 

buscando racionalmente encontrar a melhor solução. E a melhor solução não necessariamente 

é a solução ótima. Por exemplo, o Equilíbrio de Nash, que Osborne e Rubinstein (1998) 

colocam como a mais comum solução para os equilíbrios em jogos não cooperativos, 

acontece quando os jogadores capturam a noção do steady state, ou estado estável. Nesse 

caso, cada jogador se movimentará avaliando a priori o custo do movimento em questão a 

partir dos possíveis movimentos dos demais jogadores. Tal racionalidade no comportamento 

limita o jogador em sua procura pela solução ótima. Esse movimento poderá implicar um 

movimento de outro jogador, que terá a probabilidade de resultar em perda para o primeiro 

jogador. Nessa circunstância, o movimento do primeiro jogador é influenciado por um 

provável movimento de outro jogador, o que poderá limitar suas jogadas para maximizar–lhe 

o retorno, minimizando sua possível perda. 

 Temos aqui dois exemplos de modelos matemáticos que podem ser utilizados na 

construção de algoritmos para suporte à decisão. Com o desenvolvimento da computação, é 
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possível construir algoritmos cada vez mais robustos de tal forma que considerem modelos 

matemáticos complexos e uma grande quantidade e variedade de dados. Para desenvolver e 

trabalhar com os referidos algoritmos, o mercado de trabalho modelou um tipo de profissional 

diferenciado (DAVENPORT, 2012). Não é mais um profissional com foco somente na 

programação, como era comum encontrar no século XX nas áreas de Tecnologia da 

Informação, como também não basta ser um profissional formado nas Ciências Exatas, tais 

como engenheiros e matemáticos. No século XXI, é necessário um profissional que associe as 

duas áreas a outras diversas áreas de conhecimento, tais como a de Negócios, a da Psicologia, 

da Sociologia, da Comunicação, entre outras. Os profissionais citados serão especialistas em 

buscar informação de negócio nos dados utilizando sofisticadas tecnologias e técnicas. No 

momento, eles são denominados Cientistas de dados (WALLER, 2013). Cientista de dados é 

a designação do profissional do século XXI responsável por transformar dados em informação 

para as empresas (WALLER, 2013). Davenport (2009) cita que esta será a profissão mais sexy 

deste século, comparada ao que já foram os quants para o mercado financeiro na década de 

1980 e os engenheiros da computação na década de 1970. Esses profissionais terão como 

desafio não restringir seu trabalho ao desenvolvimento de modelos matemáticos para elaborar 

relatórios demonstrativos. Os quants foram responsáveis por significativos problemas no 

mercado de capital (BLOOMBERG, 2013). Esse aprendizado deve ser assimilado para que os 

Cientistas de dados não acabem de alguma forma causando um problema similar em qualquer 

tipo negócio e não só no mercado financeiro, lugar de origem e terra dos quants. O processo 

de Consumer Insight inicia-se na análise de dados para retirar alguma informação desse 

processo (LAUGHLIN, 2015). O Cientista de dados pode ser autoconfiante em determinar 

qual dado ou qual correlação é suficiente para transformar dados em informação, e gerar um 

viés cognitivo conhecido como “Intuição do Especialista” (KAHNEMAN, 2012). O mais 

grave nesse exemplo é que o viés cognitivo é gerado e os profissionais da área de Marketing 

poderão estar à mercê de tal viés sem ter o conhecimento prévio, o que impediria uma 

possível ação corretiva. 

Retornando ao contexto dos Cientistas de dados, vivemos em um mundo sujeito aos 

dados. Cada transação de cartão de crédito, uso do telefone celular, ou manifestação 

individual em redes sociais, praticamente tudo o que pode ser coletado, registrado ou 

armazenado é um dado que pode ser utilizado para analisar, prever e modelar o 

comportamento do consumidor. 
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Porém, os dados estão desde o fim do século XX passando por uma transformação 

importante. Segundo BREADING (2011), atualmente as organizações deixam de trabalhar 

exclusivamente com dados estruturados para iniciar o trabalho com dados não estruturados. 

Não há apenas bancos de dados com a descrição da compra, o local, a data, a hora e o valor, 

que é um bom exemplo de um dado estruturado. Agora consideram-se também os textos 

escritos nas diversas redes sociais, assim como as “curtidas” que são dadas em sites e posts de 

amigos virtuais. A partir do texto livre que cada um coloca na rede social, é possível traçar um 

perfil do usuário, criar clusters e simular cenários. Da mesma forma, técnicas e modelos 

recentes de Text Mining permitem que pesquisas de campo (surveys) não se limitem a 

perguntas com respostas predeterminadas, e sim possam extrair conhecimento “escondido” 

nas palavras. Por exemplo, na Figura 2, é possível entender que a partir de 2010 existe uma 

forte difusão de dados não estruturados, em especial devida às mídias sociais, tais como 

Facebook e Twitter (RECUERO et al., 2015). 

Como apresentam TUCKETT et al. (2014), o mundo de dados disponíveis nas redes 

sociais, nos memorandos, e-mails, e análises de mercado, entre outros, estão agora disponíveis 

para serem utilizados de forma massiva, e não mais individualmente, lidos um a um. 

Atualmente, algoritmos podem ler em massa todas essas fontes de dados para compilar 

informações e, assim, dar suporte às tomadas de decisão.  

Dessa forma, o Cientista de dados será um tipo de profissional com destacada 

importância nas organizações, pois passará a trabalhar em um cenário em que a Ciência 

Social, Exata e Computacional se encontram (GUSZCZA, 2015). Breading (2011) cita que as 

bases de dados com textos, fala natural3, imagens e vídeos constituirão a maior parte dos 

dados disponíveis nas grandes empresas. Estima-se que em 2020 algo entre 70% a 80% dos 

dados que as empresas irão trabalhar serão não estruturados. Todo texto, imagem ou voz 

gravada podem ser utilizados como fonte de informação (BREADING, 2011). A combinação 

dessas diferentes fontes em direção à formação de conhecimento para a tomada de decisão 

constituirá o desafio do Cientista de dados. 

Este novo profissional não trabalhará sozinho, o Cientista de dados estará rodeado de 

profissionais do Século XXI, tais como mineradores de dados, analistas e modeladores de 

dados, designers de visualização de dados, analistas preditivos, analistas quantitativos, 

                                                           
3 O processo de analisar a “fala natural” consiste em analisar o discurso do consumidor literalmente como 

uma conversa entre máquina e ser humano. Esse processo é denominado Natural Language Processing (NLP). 
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engenheiros e arquitetos de big data, analistas de negócios, arquitetos de dados, analistas de 

pesquisa, analistas da web, especialistas em pesquisa e desenvolvimento entre outros, segundo 

suas nomenclaturas mais usuais. Esse é um mundo novo, onde tudo ainda é experimental. 

Admitir que todos esses profissionais continuarão a existir em um futuro próximo pode ser 

prematuro. O fato é que existe uma diversidade de profissionais para uma diversidade de tipo 

de dados e técnicas para acessá-los e analisá-los. Esse conjunto de profissionais constitui uma 

área denominada Analytics. 

 

Figura 7. Evolução dos profissionais que trabalham com a Análise de Dados 

Fonte: Elaboração própria. 

 

GANDOMI e HAIDER (2014) definem Analytics como um conjunto de técnicas que 

envolvem dados, tecnologia e processos de raciocínio sistemático para suportar um processo 

de tomada de decisão. Apesar de o termo Analytics ser recente, quase uma evolução do termo 

BI (Business Intelligence), é possível identificar autores como KOCH (2015), GANDOMI e 

                                                                                                                                                                                     

Esta funcionalidade suporta, por exemplo, análises de texto (Text Mining) ou áudio (Audio Analytics ou Speech 

Analytics).  
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HAIDER (2014), que apresentam o Analytics como uma área voltada para a análise dos 

dados, onde são encontrados os cientistas de dados, enquanto no Business Intelligence existe 

um foco maior na área técnica. O cientista de dados no ambiente de Analytics trabalha com 

dados estruturados, ou seja, que têm uma estrutura rígida, previamente projetada e são 

armazenados em bancos de dados. Da mesma forma, trabalha com dados não estruturados, 

que não têm estrutura definida, por exemplo, textos digitados no Twitter, imagens no 

Facebook ou vídeos no YouTube (KOCH,2015). 

O Analytics pode ser utilizado como um diferencial para as áreas de Marketing e 

Relacionamento com o Cliente, permitindo entender não só o perfil do consumidor, mas seu 

comportamento nas redes sociais, hábitos de consumo, intenção de compra, relevância e poder 

de influenciar outros consumidores.  Algumas áreas sofreram uma alteração importante nos 

últimos anos, com a evolução do Analytics, tais como Atendimento, CRM (Customer 

Relationship Management), Marketing, Branding, Pesquisa de Opinião e Controle de 

Qualidade (XU e QIU, 2008). 

Com a evolução do Analytics, o Marketing pode evoluir para concentrar-se mais no 

consumidor do que no produto. Cada consumidor gera dados com seus comportamentos no 

mundo real ou virtual. As empresas são capazes de acompanhar o comportamento individual 

dos clientes através dos rastros gerados no mundo real (ex. perfil de compras, dados 

demográficos, dados cadastrais, focus group) e os rastros do mundo virtual (ex. cliques no 

botão “Curtir” do Facebook, imagens e vídeos postados nas diversas redes sociais), 

modelando seu comportamento.  

Em maior detalhe, o Analytics permite responder a algumas questões, para entre outras 

finalidades identificar tendências, detectar problemas (ex.: fraudes) e realizar previsão de 

comportamento. Para isso teríamos, entre outras, as seguintes perguntas a responder: 

• Quem faz o quê, quando e com qual frequência? 

• Quem compartilha o quê? 

• Quem anda por onde? Com quem? 

• Quem está conectado com quem? 

• Quem gosta do quê? 
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Figura 8. Evolução até Business Analytics e Data Mining 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 No entanto, é possível que em alguns casos o resultado da análise não seja conclusivo. 

Um bom exemplo é o estudo da Mastercard divulgado na revista VEJA (edição de 15 de 

Março de 2013), que depois de analisar 65 bilhões de transações de 1,5 bilhão de clientes em 

210 países descobriu que um consumidor que enchesse o tanque do carro por volta da 16 

horas tenderia a gastar entre 35 e 50 dólares na hora seguinte em um mercado ou restaurante. 

O problema reside no desconhecimento da explicação ou das causas dessa conclusão. Esse é 

um exemplo da tese de que nem sempre as análises dos dados gerarão um conhecimento que 

seja diretamente aplicável ou conclusivo, premissa para o Consumer Insight (LAUGHLIN, 

2015). Esse limite leva a um terceiro elemento da complexa equação que tem como variáveis 

os dados, o modelo e o profissional. O profissional, ainda que armado de sofisticados modelos 

e técnicas, com uma grande quantidade e variedade de dados, com seu novo e imponente 

nome de cientista de dados, poderá ao final encontrar-se com respostas não conclusivas e cair 

no erro que foi até aqui contornado – o viés cognitivo na interpretação e na análise 

(KAHNEMAN, 2012). Uma vez que não sabemos o porquê de alguém que encher o tanque 

do carro por volta das 16 horas gastará um valor predeterminado em um mercado ou 

restaurante, poderá gerar um incômodo tal que iniciará um comportamento de tentar buscar a 

resposta que os dados e os modelos não foram capazes de fornecer. Nesse momento, a Ciência 

Social e Comportamental passa a liderar a busca pela resposta, em detrimento de paradigmas 

usuais da Matemática e da Ciência de Computação. E como não poderia ser diferente, o risco 

de um viés no processo emerge com força. Isso pode, em alguns casos, ser explicado pelo fato 
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de os seres humanos cometerem erros sistemáticos e previsíveis devido ao uso de heurísticas 

(KAHNEMAN, 2013), falácias e por causa da maneira como são influenciados pelas 

interações sociais. 

 

 2.3.1 TEXT MINING 

 

Text Mining, ou Mineração de Textos, está associado com a Mineração de Dados. De 

acordo com Tan (2009), a Mineração de Dados é a possibilidade de descobrir 

automaticamente padrões em uma grande quantidade de dados. Esses dados podem estar 

armazenados em um único ou em vários repositórios de dados, denominados banco de dados. 

O processo ora mencionado tem grande valor para as empresas devido à evolução da 

tecnologia que possibilitou o fácil acesso e armazenamento de dados (TAN, 2009; CHUI et 

al, 2015). Conforme proposto por Erevelles et al. (2016), o Analytics permite encontrar 

padrões escondidos que sustentam a análise dos dados. Tal análise dará suporte à geração dos 

Consumer Insights. A partir dos insights obtidos, os profissionais de Marketing geram uma 

vantagem competitiva para as empresas. Dentre as várias técnicas de Analytics, existe a 

Mineração de Dados. A evolução da tecnologia e a utilização das técnicas de Mineração de 

Dados permitiu gerar uma quantidade de dados superior à capacidade de as empresas 

utilizarem (EREVELLES et al, 2016), o que consiste em um grande desafio para as empresas. 

 

 

Figura 9. Transformação de dados em vantagem de negócio 

Fonte: Elaborada a partir de Erevelles et al. (2016) 

 

Para Tan (2009, p. 1, “a mineração de dados é uma tecnologia que combina métodos 

tradicionais de análise de dados com algoritmos sofisticados para processar grande volume de 
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dados. Ela também abriu oportunidades interessantes para se explorar e analisar novos tipos 

de dados e para se analisarem tipos antigos de novas maneiras”. Trigo (2010) defende que 

dentre as técnicas de Mineração de Dados, o Text Mining é uma evolução, permitindo 

trabalhar com textos para tirar padrões com o objetivo de análise ou previsão. Müller et al. 

(2016) defende que as empresas utilizam somente 30% dos dados disponíveis, inclusive as 

com objetivo de insight de negócios, baseadas em texto. A evolução da computação permitiu 

trabalhar com dados não estruturados, como texto (SETH, 2008). Esses textos podem ser de 

qualquer tipo –  por exemplo, livros com suas páginas digitalizadas, páginas das Mídias 

Sociais, tais como, Facebook, Linkedin, Twitter, entre outros. As diferentes fontes, ou 

arquivos de uma mesma fonte, compõem o “corpus” do Text Mining. Corpus é o conjunto de 

arquivos nos quais será aplicada a técnica de Text Mining (MEYER et al., 2008).  

Uma vez constituído o Corpus, é possível iniciar a técnica que consiste basicamente de 

três partes (MEYER et al, 2008): 

1. Tratamento dos dados: O tratamento do dado consiste em realizar 

tratamento das palavras de tal forma a permitir que as palavras possam ser 

tratadas como dados. 

a. Dados são símbolos, com números ou letras, que representam as 

propriedades de um objeto ou evento (ACKOFF, 1999); 

b. Informação consiste em processar os dados de modo a torná-los 

úteis (ACKOFF, 1999). 

2. Composição da matriz de palavras: A matriz de palavras corresponde 

a uma matriz em que nas linhas da primeira coluna são listados os documentos 

que compõem o Corpus, e nas demais, a partir da segunda coluna, são listadas 

todas as palavras a serem utilizadas na análise. Dentro da matriz coloca-se a 

frequência com que cada palavra aparece no respectivo documento (FEINERER, 

2015). Na Figura 10, por exemplo, a “Palavra 1” aparece 9 vezes no 

“Documento 1” e não aparece mais em nenhum outro documento. A essa matriz 

denominados DTM – Document Term Matrix. Esse processo deve se repetir para 

as n palavras em observação e para os mesmos m documentos já avaliados 

quanto à ocorrência da “Palavra 1”, de forma a completarmos a DTM. Dessa 

forma, transformam-se os dados não estruturados de um texto para uma tabela de 
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dados estruturados. A técnica permitirá realizar análises estatísticas a partir da 

referida matriz (MEYER et al, 2008). 

 

Palavra 1  Palavra 2 Palavra 3 Palavra 4 Palavra 5 ... Palavra n

Documento 1 9

Documento 2 0

Documento 3 0

Documento 4 0

Documento 5 0

..
.

0

Documento n 0  

Figura 10. Matriz de palavras 

Fonte: Elaboração própria. 

 

• Análises estatísticas das palavras: Após o tratamento dos dados e a construção da 

matriz de palavras, é possível realizar algumas análises estatísticas. As aplicações 

básicas são frequência de palavras, Análise de Agrupamento e classificação de texto 

(MEYER et al, 2008). 

 

Frequência de palavras: É possível trabalhar com frequência de duas diferentes perspectivas. 

A primeira é uma lista das palavras e as frequências. Essa forma de trabalhar permite 

identificar tendências de palavras mais comuns, em um período único de observação ou ao 

longo de um período predeterminado, porém demonstrando a variação da frequência do termo 

em cada período. A segunda forma de trabalhar é realizando um corte na frequência. Esta 

forma de trabalhar reduzirá a lista de palavras que constarão na Matriz de Palavras, uma vez 

que todas a palavras com frequência menor que a frequência de corte serão excluídas da 

Matriz de Palavras (MEYER et al, 2008). O uso da frequência permite trabalhar com 

associação de termos. Definindo um termo como referência é possível procurar todos os 

outros termos associados diretamente a ele.  

Análise de Agrupamento: É possível trabalhar com a técnica de Análise de Agrupamentos, 

que oferece dois métodos: o Hierárquico e o Não Hierárquico. De acordo com Corrar et al. 

(2007), a Análise de Agrupamento tem o objetivo de agrupar dados a partir das análises de 

suas características. Essa técnica é empregada com o objetivo de reduzir a quantidade de 

dados dividindo-os em grupos. Dentro de cada agrupamento devem constar os dados com 

maior semelhança, se comparados com os dados em outros agrupamentos. O resultado 
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esperado são grupos com maior homogeneidade dentro do agrupamento e maior 

heterogeneidade entre eles (CORRAR et al., 2007). 

1. Método Hierárquico: os dados são alocados nos agrupamentos em diferentes fases, de 

tal forma que ao final o resultado será uma árvore de classificação hierárquica 

(dendrograma) (CORRAR et al, 2007), conforme Figura 11 a seguir. 

 

Figura 11. Exemplo de um dendrograma 

Fonte: Elaborada pelo autor deste trabalho 

 

Um método muito utilizado é o Hierárquico Aglomerativo. Ele inicia com a 

configuração de grupos unitários (cada elemento é seu próprio grupo), e a cada rodada 

junta os dois grupos mais próximos, de acordo com características semelhantes. Esse 

processo continua até a formação de um único grupo com todos os elementos (HAIR 

et al., 2009). 

Os métodos de ligação podem ser: Ligação Simples (método do vizinho mais 

próximo), Ligação Completa (método do vizinho mais distante), Ligação média, 

Centróide e Ward. 

Uma característica do Método Hierárquico Aglomerativo é que se duas observações 

são agrupadas elas nnão mais deixarão de estar no mesmo agrupamento.  

 

2. O Método Não Hierárquico é aplicado diretamente aos dados originais, não sendo 

necessário o cálculo da matriz de dissemelhança através das distâncias dos dados, 

partindo da divisão inicial do dado por um número de agrupamentos predefinido 
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(CORRAR et al, 2007). O método não hierárquico mais utilizado é o k-means (k-

médias). Ele inicia com o sorteio inicial de k sementes (pontos iniciais dos k grupos). 

Em seguida, as observações são agrupadas de acordo com a menor distância às 

sementes. Cada observação passa a fazer parte do grupo da semente mais próxima. 

Posteriormente, as sementes têm suas posições ajustadas para os centróides, ou centros 

geométricos, de seus grupos de observações, e novamente as observações são 

associadas aos grupos por proximidade às sementes. Essa última etapa é realizada 

seguidamente, até que não haja mais alocação de sementes para grupos diferentes. 

Esse método é especialmente utilizado quando ocorre um elevado número de dados a 

serem analisados e agrupados. 

 

 

Figura 12. Exemplo de K-means  
Fonte: Figueiredo (2016) 

 

Classificação: De acordo com Meyer et al (2008), o processo de classificação difere do 

processo de cluster porque enquanto o cluster não existe o conhecimento dos grupos no início 

do processo, o de classificação consiste em colocar as palavras dentro do grupo de 

documentos previamente conhecido. Os exemplos citados por Meyer et al (2008) são a 

classificação de e-mails ou novos artigos em tópicos.  

 

 2.3.2  ANÁLISE DE REDES 

 Existe uma confusão ao se referir a Análise de Redes e Análise de Mídias Sociais 

(RECUERO, 2015). A Análise de Rede é uma técnica que une as Ciências Sociais, 

Antropologia e a Psicologia Social sob um suporte de uma área da matemática denominada 
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Teoria de Grafos (RECUERO, 2015), que teve o seu início em 1736 na cidade de Königsberg 

na antiga Prússia com o matemático Leonhard Euler. Nessa cidade havia sete pontes 

separando uma ilha do continente. A questão levantada era se seria possível atravessar as sete 

pontes, passando apenas uma vez por cada ponte. A solução de Euler para o problema 

permitiu a criação da Teoria de Grafos.  

 

 

Figura 13. A cidade de Königsberg, e sua representação na forma de um Grafo 

Fonte: Universo Racionalista, 2016 

 

 Euler demonstrou que não é possível passar em cada ponte uma única vez se o número 

de pontes for ímpar. Para ser possível passar pelas pontes uma única vez, elas deverão ser 

pares múltiplos do número de pontos de origem. Na terminologia da Teoria de Grafos e da 

Análise de Redes, as origens são os nós, ou mais recentemente denominados também atores, 

na Análise de Redes (RECUERO, 2015, BARABÁSI, 2009). Os caminhos que ligam os nós 

são as arestas, que no problema da cidade de Königsberg eram as pontes. Assim, para o 

problema, como existiam quatro nós, somente a partir de múltiplos de quatro seria possível 

passar por uma ponte uma única vez.  

 A Análise de Redes teve a sua fundamentação matemática na Teoria dos Grafos, tendo 

as duas representações gráficas extremamente semelhantes, incluindo os mesmos elementos, 

com alterações ocasionais de nomes, como nó e ator. Porém, a Análise de Redes começou a 

ser utilizada no início do século XX para explicar a relação entre grupos sociais (RECUERO, 

2015). Essa área desenvolveu-se com o objetivo de buscar explicações para relações 

complexas, tais como tentar explicar quantos graus, nós, separam qualquer pessoa no planeta. 

Esse experimento foi conduzido pelo psicólogo Stanley Milgram da Universidade de Yale e 
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denominado “Problema do pequeno mundo” (tradução livre do autor para The small world 

problem. Psychology), que consistiu em enviar cartas para pessoas aleatoriamente com o 

objetivo de enviarem as cartas a um determinado destinatário. Se elas não conhecessem o 

destinatário deveriam enviar as cartas a alguém que elas acreditavam ter a maior 

probabilidade de conhecer o destinatário, com o objetivo de garantir que o este recebesse a 

carta. Ao final da pesquisa, observou-se que entre Milgram e os destinatários existiam em 

média seis graus ou nós entre eles.  

A Análise de Redes continuou a avançar, e segundo Barabási (2009), estudos foram 

provando a força das relações sociais. Por isso, pessoas com uma rede relacionamento mais 

ampla tem maior facilidade de ampliar a rede do que pessoas com uma rede com menos nós. 

Para esta teoria, Barabási sustentou no pressuposto que os “ricos tendem a ficar mais ricos, 

enquanto os pobres tendem a permanecer pobres” (BARABÁSI, 2009).  

Com o advento das mídias sociais, a Análise de Redes tornou-se mais comum em 

permitir a interação entre indivíduos ou grupos. Com as mídias sociais, o “Problema do 

pequeno mundo” de Milgram foi estudado novamente, e agora existem três graus, em média, 

que separam qualquer pessoa no mundo (RECUELO, 2015). 

A Análise de Redes é um ótimo modelo para representar sistemas complexos e o fluxo 

de informações em cada nó (KOLACZYK; CSÁRDI, 2009). Uma forma de representar a 

relação entre os nós de uma rede é através de uma rede de adjacência. Essa rede pode ser 

representada por uma matriz n x n com 1 e 0, onde um 1 representa a conexão entre os nós e 0 

por sua vez representa a inexistência dessa conexão. 

 

termos Parceiro A parcelada compra site comprar limite compras cartao

Parceiro A 0 1 1 1 1 1 1 1

parcelada 1 0 1 0 1 1 1 0

compra 1 1 0 1 1 1 1 1

site 1 0 1 0 1 1 0 1

comprar 1 1 1 1 0 1 1 1

limite 1 1 1 1 1 0 1 0

compras 1 1 1 0 1 1 0 0

cartao 1 0 1 1 1 0 0 0  

Figura 14. Exemplo de Matriz n x n com a relação entre sete palavras da pesquisa 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Na Figura 14, é possível observar a relação entre as palavras. Cada palavra será 

considerada um nó da rede. Como exemplo, é possível observar que as palavras “Parceiro A” 

tem relação com a palavra “cartao”. Entretanto, a palavra “cartao” não tem relação com a 

palavra “parcelada”.  

 

 

Figura 15. Representação gráfica da rede da matriz da Figura 14 

Fonte: Elaboração própria, com o auxílio da linguagem R. 

  

 A Figura 15 mostra o exemplo de uma rede com base na Matriz de Adjacência 

representada na figura. O tamanho dos nós representa a centralidade de grau, detalhada a 

seguir. Para identificar a relevância de cada nó na rede, existem várias métricas desenvolvidas 

a partir da Teoria de Grafos. Três são as mais comuns: centralidade de grau, betweenness (ou 

intermediação) e closeness (ou proximidade) (RECUERO, 2015). A centralidade de grau 

corresponde ao total de arestas que chegam (ou saem) do nó. Betweenness de um nó avalia 

quantos caminhos entre todos os nós entre si passam obrigatoriamente por aquele nó. Se um 

nó é ponte entre dois grupos de nós, sua intermediação será alta. Se a medida de betweenness 

mede a frequência com que um determinado nó serve de ponte entre o caminho mais curto 

para outros nós, a medida closeness mede a distância acumulada entre um nó e os outros nós 

da rede. Um nó é mais próximo (ou apresenta melhor closeness) quanto menor é o número de 

arestas a ser percorrido para alcançar todos os outros nós da rede. Dessa forma, quanto menor 

a medida de closeness, mais central é o nó. 

A medida de closeness tem uma característica importante: ela mostra que os dados que 

trafegam por este nó terão maior velocidade de propagação na rede (RECUERO, 2015, 

BARABÁSI, 2009).  



 

44 

3.  APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DA PESQUISA E APRESENTAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

 

O objeto estudado nesta pesquisa são as ligações de uma empresa de relacionamento 

com o cliente. A primeira etapa consistiu na conversão do áudio original para texto. As 

transcrições foram os dados utilizados para a pesquisa.  

Este trabalho foi elaborado em uma empresa de Relacionamento com Clientes, onde o 

principal canal de contato é feito por meio de ligações de voz. Escolheu-se trabalhar com esse 

tipo de dado devido ao fato, já explicado, de que entre 70% e 80% dos dados das empresas 

são não estruturados (GANDOMI, 2014).  

Este capítulo apresenta uma conceituação da área de Relacionamento com o Cliente, 

fonte de dados para o trabalho, bem como a metodologia de coleta, preparação e descrição dos 

dados, detalhando cada passo com a ferramenta utilizada para a pesquisa. 

 

3.1 A ÁREA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE COMO FONTE DOS DADOS NÃO 

ESTRUTURADOS 

 

Os dados utilizados nesta pesquisa correspondem às ligações transcritas para texto de 

uma empresa de Relacionamento com o Cliente. 

A atividade de Relacionamento com o Cliente tem três formas de ser exercida: (i) 

internamente nas empresas; (ii) ter uma parte da atividade terceirizada; ou ainda (iii) ser 

totalmente terceirizada (MADRUGA, 2008). O Relacionamento com o Cliente não está 

limitado à atividade de atender cliente por meio do canal de voz, por exemplo utilizando os 

Contact Centers. De acordo com Cleveland e Mayben (1997), é possível destacar as seguintes 

atividades no Relacionamento com o Cliente: 

• Ser a representação do cliente na empresa de tal forma que as reclamações e 

solicitações dos clientes possam ser repassadas para as devidas áreas internas; 

• Ser a representação da empresa para os clientes. Ser o canal de acesso dos 

clientes à empresa; 

• Responsável pelos canais de autoatendimento do cliente; por exemplo, as 

páginas da empresa na internet; 

• Responsável pela interface entre as áreas internas da empresa responsável pelo 

produto ou serviço; 
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• Responsável pela conexão entre a empresa e os órgãos reguladores do serviço de 

atendimento; 

• Quando for o caso, realizar a gestão do contrato de serviço terceirizado de 

Relacionamento com o Cliente; 

• Guardar os dados dos clientes para garantir a confidencialidade das informações; 

• Ser o responsável por conhecer o comportamento dos clientes. 

 

Entre vários canais de Relacionamento com o Cliente, um dos mais utilizados no Brasil 

são os Contact Centers. Esses canais são os responsáveis pela conexão do cliente com a 

empresa fornecedora do serviço ou produto. Os Contact Centers têm diferentes modos de se 

comunicar com os clientes finais, o que pode ser feito por meio de voz: por exemplo, 

utilizando o telefone, ou por meio de texto, como o envio de e-mail. 

 Nos cenários em que a estrutura é terceirizada, existem as seguintes modalidades: 

• Terceirização total: o parque tecnológico e os profissionais envolvidos no 

serviço de Relacionamento com o Cliente por meio do Contact Center; 

• Terceirização parcial: a terceirização ocorre somente com uma das partes do 

processo, podendo ser terceirizados o parque tecnológico e os profissionais 

envolvidos no processo de administração e manutenção desse parque, ou a 

terceirização das pessoas envolvidas na operação do Contact Center, tais como 

os profissionais responsáveis por atender as ligações e seus superiores 

hierárquicos. 

As empresas que fornecem os serviços terceirizados de Relacionamento com o Cliente 

prestam os seguintes serviços: 

• Contact Center: serviços de relacionamento com o cliente que podem envolver: 

fornecer informações, receber solicitações e reclamações, efetuar vendas. Esse 

serviço pode ser realizado através diferentes canais de atendimento, podendo ser 

feito por voz ou por texto. Um exemplo para os relacionamentos realizados por 

meio de texto são os chats, tecnologia que permite duas ou mais pessoas 

realizarem uma conversa através da digitação de um texto. Nesse processo, 

também é possível, além do texto, enviar fotos, filmes e até mensagem de voz 

pelo canal de chat. Entretanto, ao ser utilizado o canal de texto, como o exemplo 

do chat, o mais comum é que toda o relacionamento seja realizado somente por 
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meio de texto. O relacionamento desenvolvido por meio de mídias sociais, tais 

como o Facebook, ainda é incipiente; porém,  quando ocorre, também é 

predominantemente realizado por meio da troca de textos. Tais relacionamentos 

podem ser receptivos, quando o cliente entra em contato com a empresa, ou 

ativos, que ocorre quando a empresa entra em contato com cliente; 

• Back Office: serviço realizado pela empresa após a realização de um primeiro 

contato, independentemente da origem do contato (cliente ou empresa). O 

primeiro contato originou uma demanda para uma atividade que terá de ser 

realizada após a finalização do contato, quer tenha sido um contato feito por voz 

ou texto; 

• Trade Marketing ou Ponto de Venda: serviço de Relacionamento realizado 

pessoalmente. Esse tipo de serviço ocorre quando é disponibilizado um 

profissional para ficar em um local para suportar ou realizar vendas.  

• Administração e manutenção de infraestrutura: Fornecer os profissionais 

responsáveis por manter o aspecto operacional e, de acordo com condições pré-

estabelecidas em contrato, a infraestrutura predial e tecnológica contratada pelo 

cliente.  

 

É possível observar que são diversos os modelos de contrato possíveis para o 

fornecimento do serviço de Relacionamento com o Cliente. Os dados analisados nesta 

pesquisa foram obtidos a partir desse tipo de negócio. 

Já existem tecnologias que permitem o uso de análise a partir das ligações de voz; 

apesar disso, o foco é a qualidade e o processo de atendimento (GARTNER, 2014). Isso 

acontece a porque a área de Relacionamento com o Cliente tem a preocupação de ser o canal 

entre a empresa e o cliente. A oportunidade é utilizar esses dados para obter um conhecimento 

diferenciado do comportamento do cliente, de forma a ter um insight que permita uma 

melhoria no serviço ou produto da empresa, ou em outra situação, ser o insight para novos 

produtos e serviços. 
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3.2 METODOLOGIA DE COLETA, PREPARAÇÃO E DESCRIÇÃO PRELIMINAR DOS DADOS  

 

Os dados utilizados foram as transcrições das chamadas do grupo de atendimento ao 

cliente de uma empresa do Mercado Financeiro, doravante referenciada como EMPRESA. 

Os dados consistem de uma amostra probabilística de 26.514 ligações realizadas em um 

período compreendido entre 01 e 31 de dezembro de 2016, obtidas a partir de uma população 

de 120.410 ligações. O número de chamadas foi restrito à capacidade de transcrição para a 

entrega do projeto. Não existe limitação tecnológica que impeça trabalhar com 100% das 

chamadas. De fato, trabalhar com um número maior de chamadas e com um período de tempo 

maior do que um mês é aconselhável para obter maior base de dados e ter a possibilidade de 

capturar possíveis eventos sazonais. A opção pelo recorte de dados de apenas um mês deveu-

se ao limite imposto por dois fatores: o espaço disponível para gravação e o tempo necessário 

e esforço computacional para se realizar as transcrições de voz para texto. 

As 26.514 chamadas transcritas produziram um texto com 6.856.100 palavras. Este 

texto contém 39.393 palavras únicas. Cada chamada transcrita tinha em média 259 palavras. 

Cada chamada foi transcrita em um arquivo separado. O Corpus composto para essa análise 

consistiu de 26.514 arquivos. A matriz de palavras (DTM - Document Term Matrix), após o 

tratamento dos dados, foi composta por 26.514 linhas, representando cada arquivo de 

transcrição das chamadas, e 941 colunas, que correspondem às palavras resultantes do 

tratamento dos dados. O tópico Tratamento dos Dados descreve em detalhes como se realizou 

o tratamento dos dados que resultou na redução de 39.393 palavras únicas para as 941 que 

compuseram a matriz de palavras (DTM - Document Term Matrix). 

A ferramenta utilizada para fazer as análises foi a linguagem de programação R (versão 

3.3.2). Essa linguagem de programação é livre e pode ser baixada através da internet 

diretamente do site http://cran.r-project.org . Ela é utilizada para análise de dados e 

estatística devido ao fato de que vários pesquisadores desenvolvem e disponibilizam 

gratuitamente programas que executam as análises desejadas. Tais programas denominam-se 

pacotes ou extensões (packages), que podem ser baixados e carregados no computador 

conforme a necessidade. Foram vários os pacotes utilizados neste projeto, cada qual com uma 

função conforme descrito a seguir: 

 tm versão 0.7 é o pacote de Text Mining. Este é o pacote que permite realizar as 

funções específicas de text mining, como por exemplo, gerar o Corpus, realizar o 
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tratamento dos dados, gerar a Matriz de Palavras (DTM - Document Term Matrix) e 

realizar as estatísticas relacionadas as palavras; 

 dplyr é o pacote que auxilia a manipulação de dados (versão 0.5); 

 tidyr é o pacote que auxilia a organização dos dados (versão 0.6.1); 

 wordcloud é o pacote que gera a “nuvem de palavras” (versão 2.5); 

 graphics é o pacote responsável por gerar os gráficos (versão 2.0.14); 

 sna é o pacote responsável por gerar a rede para análise de redes (versão 2.4); 

 igraph é o pacote responsável por imprimir a rede (versão 1.0.1); 

 network é o pacote responsável por realizar os cálculos da rede (versão 1.13.0). 

 

A seguir são apresentados os passos e subsequentes resultados da implementação das 

técnicas de Text Mining a partir da base de dados de conversas telefônicas transcritas. 

 

O primeiro passo para utilizar o R é disponibilizar no computador o “pacote” que será 

utilizado na análise. Isso é realizado com o seguinte comando: 

>  install.packages(“tm”) 

Após a instalação do pacote, é necessário torná-lo disponível para uso por meio do comando: 

>  library(tm) 

Com o pacote carregado, é possível iniciar as análises. 

 

 3.2.1  CARGA DOS DADOS  

 

A Figura 1 apresenta como os 26.514 arquivos foram disponibilizados. Juntos compõem 

o Corpus. A Figura 16 apresenta o exemplo de uma chamada transcrita do formato de voz 

para o formato de texto. Esses dados foram carregados no diretório local do computador, bem 

como poderiam estar em uma pasta pública na internet. 
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Figura 16. As chamadas transcritas 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 17. Exemplo de um dos arquivos com a transcrição da chamada de voz para o formato 

texto 

Fonte: Elaboração própria. 
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 3.2.2.  COM OS DADOS CARREGADOS 

 

O idioma nativo do pacote “TM” é o Inglês. O comando descrito a seguir altera o 

idioma para o Português, língua em que as ligações telefônicas aconteceram. Esse 

procedimento é mandatório para que os códigos para tratamento dos dados tenham o efeito 

desejado nesta pesquisa.   

text_corpus <- Corpus( DirSource("./EMPRESA", encoding = "UTF-8"), 

                       readerControl = list(language = "pt")  

) 

 

3.2.3.  TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A fase de tratamento dos dados no text mining tem como objetivo reduzir o número de 

palavras para a quantidade necessária ao processo de análise. Podem existir no texto a ser 

analisado, além das palavras, números, acentos, símbolos e palavras sem significado. O 

tratamento dos dados consiste em deixar somente o que é objeto de análise. Este processo é 

lento e muitas vezes precisa ser reiniciado quando uma ação ocorre pois o tratamento 

realizado anteriormente pode ter perdido a efetividade. 

A ordem do tratamento dos dados disposta nesta pesquisa foi utilizada pelo autor, não 

sendo condição necessária para o sucesso do processo para tratar os dados. 

 

 

text_corpus <- tm_map(text_corpus,rm_accent)  

Este código elimina as letras com acento pela mesma letra sem acento. Isto é 

importante porque o pacote tm é sensível a acentos. O objetivo desse comando é eliminar 

palavras que possam ter sido acentuadas incorretamente na transcrição de voz para texto. 

Esse processo foi utilizado nesta pesquisa devido ao fato de os dados nela utilizados serem 

uma transcrição de voz para texto. Para pesquisas em que os dados sejam primariamente 

texto, ou seja, não tenham sido transcritos a partir de voz, por exemplo, esse comando deve 

ser utilizado com cuidado no idioma português pois temos palavras em que o acento muda o 

sentido da palavra. 
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text_corpus <- tm_map(text_corpus,stripWhitespace)  

Remove os espaços entre as palavras que excedem o normal de um espaço. 

 

text_corpus <- tm_map(text_corpus,tolower) 

Transforma todas as letras maiúsculas em minúsculas.  

 

text_corpus <- tm_map(text_corpus,removeNumbers) 

Remove os números em forma de algarismos e deixa apenas números em forma de 

palavra. 

 

text_corpus <- tm_map(text_corpus,removePunctuation) 

Remove todos os tipos de pontuação. 

 

text_corpus <- tm_map(text_corpus,removeWords,stopwords("portuguese")) 

Remove as palavras comuns e muito frequentes que não têm significado que possa gerar 

uma tendência, insight ou classificação que diferencie um grupo do outro. Por exemplo, 

preposições, artigos, contrações e conjunções, entre outros. O pacote tm tem uma lista própria 

de stopwords.  

Ao longo do processo, pode ser necessário o pesquisador ler as palavras que resultaram 

do trabalho e preparar uma lista específica daquelas que devem ser retiradas, especialmente 

para a pesquisa em andamento.Esse procedimento foi adotado pelo pesquisador que leu todas 

a palavras restantes e retirou manualmente as que não tinham significado, devido ao erro na 

transcrição de voz para texto, ou que seguiam o modelo das stopwords, sendo comuns e com 

pouco significado. 

 

swn = read.csv("./20170216_STOPWORDS_FINAL.csv") 

swn = as.character(swn$termos) 
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de a o que e do da em um para é 

dos como mas foi ao ele das tem à seu sua 

só pelo pela até isso ela entre era depois sem mesmo 

tinha foram essa num nem suas meu às minha têm numa 

essas esses pelas este fosse dele tu te vocês vos lhes 

dela delas esta estes estas aquele aquela aqueles aquelas isto aquilo 

estavam estivera estivéramos esteja estejamos estejam estivesse estivéssemos estivessem estiver estivermos

haja hajamos hajam houvesse houvéssemos houvessem houver houvermos houverem houverei houverá

eram fui foi fomos foram fora fôramos seja sejamos sejam fosse

seríamos seriam tenho tem temos tém tinha tínhamos tinham tive teve

tiver tivermos tiverem terei terá teremos terão teria teríamos teriam as 

mais eu estão lhe nossos estava houvera era serão tivéssemos tivessem

por está eles tenho nossa estiveram houveram são seremos tivesse seria

na já esse nós nosso estivemos houvemos somos será tenham éramos

se nos me será tuas esteve houve sou serei tenhamos houvéramos

no há nas qual teus estive hão houveriam forem tenha estávamos

os muito quem seja tua estão havemos houveríamos formos tivéramos nossas

uma quando seus havia teu estamos há houveria for tivera deles 

não ser ter elas minhas está hei houverão fossem tiveram você 

com ou aos pelos meus estou estiverem houveremos fôssemos tivemos também  

Figura 18. Lista de palavras do pacote tm do processo de remoção das stopwords 

Fonte: Elaboração própria, a partir das palavras disponíveis no cran (FEINERER, 2017). 

 

A Figura 18 apresenta a lista de stopwords utilizada neste trabalho. 

Estes são os códigos de tratamento dos dados mais comuns (MEYER et al, 2008) 

utilizados na pesquisa. O próximo passo consistiu em preparar a Matriz de Palavras; 

entretanto, ao tentar gerar a Matriz de Palavras, ocorreu erro após os comandos de tratamento 

dos dados. Após sucessivas análises, foi possível identificar que o código “tolower” para 

transformar as letras maiúsculas em minúsculas não deixa a base de dados no formato 

“textdocument”, formato este necessário para que o pacote tm consiga operar os dados. Para 

resolver o problema, é necessário transformar os dados, retornando-os ao formato que 

possibilite serem trabalhados. 

 

text_corpus <- tm_map(text_corpus,PlainTextDocument) 

O código acima resolve o problema e retorna os dados ao padrão “textdocument”. Não 

foi possível verificar se esse problema ocorre somente ao carregar o idioma português, ou se 

isso é comum a todos os idiomas. O caráter prescritivo desta dissertação permitiu ao autor 

manter a explicação sobre o erro encontrado na implementação do comando “tolower” na 

linguagem R. 

Resolvido o problema do tipo de texto foi possível gerar a Matriz de Palavras, através 

do comando: 
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dtm <- DocumentTermMatrix(text_corpus) 

A variável dtm recebeu a matriz que permitiu todas as análises de text mining 

transformando dados não estruturados, de um texto livre, em uma matriz em que as linhas da 

primeira coluna correspondem a cada um dos arquivos referentes às 26.514 chamadas e às 

colunas, em que a partir da segunda constam as palavras restantes após o tratamento dos 

dados. Ao final, sobraram 941 palavras únicas. Dependendo do código, dentro da matriz 

podem constar as frequências das palavras em cada documento (chamada) ou a associação de 

palavras entre os documentos.  

A EMPRESA tem empresas parceiras para as quais fornece o serviço financeiro, 

oferecendo produtos financeiros. As empresas parceiras e os produtos financeiros oferecidos 

pelas EMPRESA aos clientes das empresas parceiras serão o objeto de análise.  

De um total de 29 empresas parceiras, apenas 6 foram identificadas na base de ligações 

transcritas.  

Para esta pesquisa, doravante as 6 empresas parceiras identificadas serão denominadas 

simplesmente Parceiro A, Parceiro B, Parceiro C, Parceiro D, Parceiro E e Parceiro F. 

A lista de produtos disponibilizada pela EMPRESA é: Empréstimo pessoal, 

Parcelamento de Fatura, Compra mais segura, Compra mais segura premiada, Renda extra 

hospitalar, Proteção global, Proteção service, Seguro odontológico, Cartão protegido, Cartão 

protegido premiado, Suporte sorte, Perda e Roubo, Viva mais segura, Futuro mais seguro, 

Estudo mais seguro, Ativação da entrega da fatura por e-mail, Ativação da entrega da fatura 

por Correio, Ativação para avaliação emergencial de crédito, Ativação para comunicação por 

SMS, Ativação para comunicação por Telemarketing e Ativação para comunicação por mala 

direta. 

A primeira ação foi encontrar os termos mais frequentes da matriz.  

 

frequency <- colSums(as.matrix(dtm2)) 

frequency <- sort(frequency,decreasing = TRUE) 

head(frequency) 

 

Com esse código, foi possível identificar a frequência com que foram citados os 

parceiros. Foi possível observar que o Parceiro A obteve quase 85% das citações. Mesmo com 
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a EMPRESA possuindo 29 parceiros, a demanda está concentrada basicamente em um 

parceiro na amostra analisada. Da mesma forma, a EMPRESA tem uma lista de 22 produtos 

que podem ser ofertados aos clientes das empresas parceiras e apenas 11 produtos aparecem 

nas transcrições das gravações. As Tabelas 1 e 2 trazem as distribuições de frequência de 

empresas parceiras e produtos, respectivamente. 

 

Tabela 1. Parceiros e as frequências absolutas e relativas capturadas no processo de análise de 

Text Mining 

Empresas Parceiras Frequência absoluta  Frequência relativa 

Parceiro A 4.178 84, 75 % 

Parceiro B 640 12,98 % 

Parceiro C 84 1,70 % 

Parceiro D 19 0,39 % 

Parceiro E 8 0,16 % 

Parceiro F 1 0,02 % 

Total 4.930  

Fonte: Elaboração própria 

 



 

55 

Tabela 2. Produtos oferecidos pela EMPRESA aos clientes das empresas parceiras e as 

frequências absolutas e relativas capturadas no processo de análise de Text Mining 

Produtos Frequência absoluta  Frequência relativa 

Parcelamento de Fatura 996 25,31 % 

Empréstimo Pessoal 904 22,97 % 

Compra mais segura 660 16,77 % 

Compra mais segura 

premiada 

431 10,95 % 

Cartão protegido 416 6,89 % 

Cartão protegido premiado 271 2,36 % 

Super sorte 93 2,01 % 

Perda e Roubo 79 2,01 % 

Proteção global 59  1,50 % 

Seguro Odontológico 15 0,38 % 

Proteção service 11 0,28 % 

Total 3.935  

Fonte: Elaboração própria 

 

Pode-se observar que 3.935 chamadas transcritas mencionaram explicitamente um ou 

mais produtos oferecidos para os clientes das empresas parceiras, e 4.930 chamadas 

transcritas mencionaram explicitamente um ou mais parceiros da EMPRESA. 

O código para encontrar a frequência específica de uma empresa parceira, gerando um 

gráfico no formato nuvem de palavras, é o descrito a seguir. A Figura 19 apresenta a nuvem 

de palavras do Parceiro A. 

 

dtm_sub=dtm[,'PARCEIRO A'] 

m = matrix(dtm_sub) 

indices = which(m > 0) 

dtm_sub2 = dtm[indices,] 

frequency <- colSums(as.matrix(dtm_sub2)) 

frequency <- sort(frequency,decreasing = TRUE) 

head(frequency) 

words <- names(frequency) 

head(words) 
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wordcloud(words[2:100],frequency[2:100]) # Wordcloud PB 

pal2 <- brewer.pal(8,"Dark2") 

wordcloud(words[2:100],frequency[2:100], scale=c(8,.2),min.freq=3, 

          max.words=Inf, random.order=FALSE, rot.per=.15, 

          colors=pal2)   

          #wordlcloud colorida 

 

 

Figura 19.Nuvem de palavras do Parceiro A 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na Figura 19, é possível observar todas as palavras que constam na Matriz de Palavras 

nas chamadas transcritas onde foi mencionado, ao menos uma vez, o nome do PARCEIRO A. 
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Figura 20. Lista de palavras sem menção aos produtos ou empresas parceiras no gráfico de 

nuvem de palavras 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

O mesmo procedimento foi realizado buscando as palavras que constam na Matriz de 

Palavras e foram citadas nas chamadas transcritas em que não foram mencionadas nem uma 

vez o nome de nenhuma das empresas parceiras ou de qualquer produto, conforme Figura 20. 

A seguir, o código para ler o arquivo sem empresas parceiras e produtos. 

 

tags=read.csv2("D:/TextMining/CTL/tags_ctl.csv") 

arq=tags[,2][is.na(tags[,4]) & is.na(tags[,5])] 

dir.source = "D:/TextMining/CTL/CETELEM" 

setwd(dir.source) 

for (k in 1:length(arq)) 

{ 

  pasta <- arq[k] 

  dados <- read.csv(paste0('./', pasta, '.txt'), sep = '#', 

                    fileEncoding = 'UTF-8',h=F) 

  write.table(dados, file = paste0('D:/TextMining/CTL/Sem Parceiros/',  

              substring(pasta, 2), '.txt'), row.names = FALSE, col.names=F)   

} 
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Ao pesquisar a frequência de palavras relacionadas a produtos verificou-se que o 

produto “Parcelamento de Fatura” foi aquele que surgiu com maior frequência, sendo 

responsável por mais de 25,31% dos produtos mencionados nas chamadas transcritas. Devido 

a isso, gerou-se um código para avaliar quais foram as palavras associadas à palavra “fatura”: 

 

dtm_sub=dtm[,c("parcelamento","fatura")] 

m = as.matrix(dtm_sub) 

indices = which(m[,1] > 0 & m[,2] > 0) 

dtm_sub2 = dtm[indices,] 

frequency <- colSums(as.matrix(dtm_sub2)) 

frequency <- sort(frequency,decreasing = TRUE) 

head(frequency) 

words <- names(frequency) 

head(words) 

wordcloud(words[1:100],frequency[1:100]) # Wordcloud PB 

pal2 <- brewer.pal(8,"Dark2") 

wordcloud(words[1:100],frequency[1:100], scale=c(8,.2),min.freq=3, 

          max.words=Inf, random.order=FALSE, rot.per=.15,    

          colors=pal2)  

          #wordlcloud colorida 

dev.off() 
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Figura 21. Gráfico em nuvem de palavras com as palavras relacionadas à palavra “fatura” 

Fonte: Elaboração própria 
 

Com o objetivo de identificar motivos de cancelamento de produtos explicitados pelos 

clientes nas chamadas transcritas, procuraram-se palavras associadas ao termo cancelamento, 

utilizando o mesmo código para procurar palavras associadas à palavra “fatura”, alterando 

apenas para “cancelamento”. A expressão procurada na transcrição das falas dos clientes foi: 

“Quero (queria) cancelar” 

O resultado encontrado em foi: 

• “(...) eu já liguei no PROCON, continuam mandando mensagem pra mim, eu 

quero cancelar esse cartão, vocês não tão me atendendo”  

• “(...) já mandaram uma mensagem pra mim falando que não tem nenhuma 

promoção não, eu queria cancelar mesmo”  

• “(...) eu quero cancelar esse cartão porque já tá me dando problema antes de eu 

começar a usar”  

• “(...) eu quero cancelar o cartão mesmo, não vou pagar esse valor de anuidade”  

 

Uma vez que temos a frequência das palavras nas chamadas transcritas, foi possível 

cruzar esses dados e verificar quando cada parceiro foi citado e que produto foi mencionado 

na mesma chamada transcrita. A Figura 22 traz a correlação entre as empresas parceiras e os 

produtos mencionados, ao menos uma vez, ao longo da mesma ligação.  
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Figura 22. Lista de Parceiros e Produtos mencionados na mesma chamada transcrita 

Fonte: Elaboração própria 
 

Assim como é possível procurar as palavras mais mencionadas na perspectiva do 

cliente, como foi o caso da palavra “cancelar”, realizou-se uma busca na perspectiva do 

profissional que estava atendendo a chamada para verificar como a oferta dos produtos era 

abordada. Nesse caso, as palavras associadas à busca foram: 

“O senhor(a) (você) tem(teria) interesse em” 

Esta busca retornou o seguinte resultado: 

• “concorrer ao sorteio (...)” 

• “obter o cartão adicional (...)” 

• “fazer o parcelamento da fatura (...)” 

• “fazer uma simulação desse valor (...)” 

• “refinanciar (...)” 

 

Outra busca realizada foi aquela referente à recusa do cliente ao receber uma oferta. 

Exemplos das falas transcritas dos clientes referentes a essas recusas são: 

• “Não tenho interesse não, troquei de carro agora” (empréstimo pessoal)  

• “Não tenho interesse, meu pai faleceu” (cartão)  
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A partir da exploração das técnicasNa figura 23 podemos observar no dendrograma 

gerado através do método Ward a formação de cinco grupos, e na figura 24, o gráfico Boxplot 

dos cinco grupos. 

 

 

Figura 23. Dendrograma das 941 palavras com maior frequência 

Fonte: Elaboração própria, com o uso das ferramentas R e Minitab 17. 

Observação: Sugestão de divisão das palavras em 5 grupos, conforme destacado pela linha vermelha pontilhada. 

 

 

 
Figura 24. Boxplot da Frequência Absoluta: o agrupamento de 941 palavras com maior 

frequência 

Fonte: Elaboração própria, com o uso da ferramenta Minitab 17. 
 

A Tabela 3 a seguir apresenta medidas de distribuição da frequência absoluta das 

palavras para cada um dos 5 grupos advindos da análise de agrupamento realizada. 
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Tabela 3. Descrição dos Grupos de Palavras da Cluster Analysis com relação à Frequência 

Absoluta 

Grupos Total de 

Palavras 

Média da 

Frequência Absoluta 

Desvio Padrão da 

Frequência Absoluta 

1 489 274,9 427,5 

2 262 1.124,8 1,462,3 

3 82 4,971,0 4.688,7 

4 65 982,1 1.392,4 

5 43 17.331,5 19.761,3 

Total 491 1.749,0 5.784,1 

Fonte: Elaboração própria 

 

Notam-se características diferentes dos grupos com relação posição e dispersão. No 

entanto, a lista de palavras de cada grupo não permite um insight conclusivo utilizando 

Cluster Analysis sem um viés cognitivo do profissional envolvido. A Figura 25, a seguir, 

apresenta a lista de palavras do grupo 5, notadamente um grupo de palavras muito frequentes. 

 

 

Figura 25. Lista de palavras do grupo 5 gerada no dendrograma da Figura 23 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Seria possível conjecturar que essas palavras remetem a ações objetivas no contato 

telefônico (pagamento, problema, cartão, fatura, telefone), ou a termos que normalmente 

acompanham descrições dessas ações, como parcela, parcelamento, dinheiro, mês, dezembro. 

Em determinados contextos, essas palavras poderiam ser convertidas em stopwords. 

Entretanto, como o objetivo da pesquisa foi apresentar Analytics como uma ferramenta para 

suportar Consumer Insights, com o intuito de minimizar o viés cognitivo, não foi possível 
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confirmar, com esta pesquisa, um uso inequívoco de Análise de Clusters para Consumer 

Insights. O Anexo 2 detalha as palavras de cada um dos grupos formados nesta análise. 

 

Em continuidade ao processo exploratório em busca de Consumer Insights, construiu-se 

a rede de relação entre as palavras referentes ao Parceiro A, responsável pela maior frequência 

de citações nas chamadas transcritas. Essa rede é apresentada na Figura 26, abaixo. 

 

Figura 26. Relação das palavras com relação ao Parceiro A 

Fonte: Elaboração própria. 

Observação: Os nós representados pelos losangos azuis são os termos de maior frequência (notadamente, limite, 

comprar, Parceiro A, compras e pedido) 

 

 

Destacam-se as palavras com maior centralidade de closeness, na rede representada na 

Figura 27, que apresenta os termos: pedido, limite e compras com significativa importância no 

fluxo de informação (RECUERO, 2015; BARABÁSI, 2009). Essa análise não foi capturada 

na técnica de Text Mining. 
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Figura 27. Relação das palavras com relação ao Parceiro A com menor medida de closeness 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

O código de obtenção da rede é: 

 
parceiroa <- read.table("c:/SNA/snaa.csv",header=TRUE,sep=";", dec=",") 

gparceiroa <- parceiroa[,2:6] 

rownames(gparceiroa) <- parceiroa[,1] 

gplot(gparceiroa) 

gplot(gparceiroa,gmode="twomode",displaylabels = TRUE) 

gplot(gparceiroa,gmode="twomode",displaylabels = TRUE, 

      edge.col="gray",label.cex = 0.7,usearrows=FALSE) 

degree(gparceiroa,gmode="twomode",cmode="indegree") 

closeness(gparceiroa,gmode="twomode") 

betweenness(gparceiroa,gmode="twomode") 

 

Através das técnicas apresentadas foi possível demonstrar a capacidade de extrair 

informação dos dados, que poderiam não ser simples de serem capturadas através de simples 

correlações dos dados estruturados. O desafio da pesquisa consistiu em testar as técnicas 

adequadas para encontrar os padrões nos dados não estruturados, de tal forma a sustentar um 

insight. No capítulo 4 estão os principais insights e conclusões a partir do que foi 

demonstrado no capítulo 3. 
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4.  OBTENÇÃO DO CONSUMER INSIGHTS E PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
 

 

As técnicas de Analytics identificaram alguns padrões sem apresentar vieses cognitivos, 

conforme foi proposto como problema a ser resolvido neste trabalho. Identificaram-se quatro 

padrões comportamentais dos clientes, unicamente a partir da análise dos dados. Com o 

conhecimento desses padrões, foi possível evoluir para insights de negócio.  

Os quatro padrões serão apresentados como oportunidades para aumentar a receita, 

reduzir o custo, preservar a marca e as vendas. 

Na oportunidade para aumentar a receita, foi possível identificar a possibilidade de 

concentrar os esforços iniciais de vendas de serviço em um único parceiro e com um único 

produto. As chamadas transcritas permitiram concluir que apenas seis empresas parceiras 

foram citadas nas transcrições. Sem cruzar os dados cadastrais dos clientes não é possível 

afirmar que somente entraram em contato clientes dessas seis empresas parceiras. Entretanto, 

uma empresa parceira, Parceira A, respondeu por 85% das citações, conforme Tabela 1 

apresentada. Ao ser mencionado o nome desse parceiro durante as chamadas transcritas, foi 

possível identificar que um único produto – Parcelamento de Fatura – foi citado nas ligações, 

conforme Figura 19. Considerando apenas esses dois dados, é possível concluir que os 

clientes do citado parceiro ligaram demandando o serviço de Parcelamento de Fatura. Tendo 

como premissa que esse é um dos serviços que leva a EMPRESA a entrar em contato com o 

cliente oferecendo o serviço fornecido pelos parceiros, torna-se uma boa oportunidade 

concentrar os esforços em vender este serviço primeiramente aos clientes do Parceiro A. 

Quanto à oportunidade de reduzir custos, foi possível identificar que ao retirar as 

chamadas em que são citados os nomes dos parceiros ou de algum serviço fornecido, os 

termos mais comuns encontrados foram “fatura” e “valor”, conforme apresentado na Figura 

18. É possível identificar que existe uma dúvida dos clientes sobre o valor da fatura. Ações 

para evitar o contato dos clientes, como o envio do valor a ser pago por meio de mensagens 

para os números dos celulares cadastrados, poderão reduzir os custos envolvidos no 

Relacionamento com o Cliente. O contato por telefone (voz) é um dos contatos mais custosos 

(MADRUGA, 2008). Ainda referente à oportunidade de reduzir custos, foi possível 

identificar na Análise de Redes que questionamentos dos clientes do Parceiro A quanto a 

“limite” e “compras” podem remeter a dúvidas dos clientes no tocante ao limite disponível 

para efetuar compras. Da mesma forma como valor da fatura, a publicação do limite 
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disponível para compras, através de mensagens ou como mensagem eletrônica de audível ao 

entrar em contato com a Central de Relacionamento com o Cliente pode significar em redução 

de custo para EMPRESA. 

Com relação à preservação da marca, foi importante observar que um número 

significativo de chamadas refere-se a clientes que não estavam entrando em contato pela 

primeira vez para solicitar o cancelamento do cartão ou serviço. Isso foi possível pois a 

técnica de Text Mining permite capturar diversas associações de termos com o objetivo de 

construir um contexto, conforme exemplificou-se ao procurar variações para “Quero (queria) 

cancelar”, ditas pelos clientes. Com essa técnica, é possível identificar clientes que ligaram 

para solicitar o cancelamento de um produto ou serviço e acompanhar o processo, com o 

objetivo de garantir sua efetividade e reduzir a possibilidade de um ataque à imagem da 

EMPRESA, com ações legais e em Órgãos Reguladores, movidas pelos clientes. 

No item “vendas”, o mais importante foi observar que os clientes não apresentaram 

argumentos contra os produtos ou serviços oferecidos, bem como não apresentaram críticas 

quanto ao preço. É possível, ainda, que os dados não sejam conclusivos, que exista algum 

nível de desconhecimento dos clientes com os produtos e que o canal ou a abordagem estejam 

sendo pouco eficazes na conversão de ofertas em vendas. 

Foi possível transformar em texto as chamadas de voz feitas ao call center. Com o 

auxílio de técnicas de Analytics, explorou-se os dados sem uma pergunta predefinida, tendo 

como fundamento a técnica de Data Mining (TAN, 2009) para explorar dados de modo a 

extrair um conhecimento e transformá-lo em vantagens de negócio (EREVELLES et al, 

2016). A técnica possibilita que essas vantagens não sejam de “Compreensão óbvia” 

(LAUGHLIN, 2014), o que suporta serem Consumer Insights fundamentados em Analytics, 

com significativa minimização do viés cognitivo dos profissionais envolvidos. 

O método de Análise de Agrupamentos não demonstrou resultado conclusivo que 

permitisse afirmar ser útil para minimizar o viés cognitivo, apesar de agrupar as palavras 

similares a partir da matriz de correlação entre elas, duas a duas. Foi possível encontrar 

agrupamentos de palavras; apesar disso, seria necessária uma análise de um profissional para 

buscar um insight a partir dos agrupamentos formados pela técnica, sendo exatamente este o 

efeito que a pesquisa buscou evitar: a inferência humana no processo.  

Existem várias técnicas de Text Mining que permitem análises conclusivas sem a 

necessitar da inferência humana. Um exemplo é a possibilidade de buscar a relação de 
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palavras a partir de uma lista de frequência de palavras. A formação dessas relações 

possibilitou alcançar insights relacionados ao negócio, através do discurso do cliente. Foi 

possível demonstrar que as técnicas de Analytics podem suportar o Consumer Insights 

minimizando o viés cognitivo, conforme o objetivo inicial do projeto. Todos os dados 

disponíveis foram considerados na pesquisa. Não se utilizou uma amostra ou seleção de 

variáveis. O processo de análise dos dados em busca de um padrão seguiu criteriosamente as 

técnicas de Text Mining, sem uma restrição ou seleção específica da técnica. Utilizou-se o 

Text Mining porque os dados com os quais se fez a pesquisa eram palavras. Os resultados e as 

conclusões foram fundamentados de forma a evitar que ocorresse um viés ao interpretar o 

resultado da técnica. Em conjunto, para identificar padrões nas relações das palavras, utilizou-

se a técnica de Análise de Redes, considerando as palavras como os nós e a correlação entre 

elas as arestas da rede (existência e força). Novamente, através das estatísticas específicas de 

Análise de Redes foi possível identificar relações não observáveis facilmente, que produziram 

insights sem a inferência humana, o que minimizou o viés cognitivo.  

É importante destacar que não foi uma mera aplicação de técnica uma vez que existia 

um objetivo a ser alcançado: o Consumer Insights. Não foi uma simples demonstração de 

como utilizar uma técnica, pois tinha que ser gerado um conhecimento que não estava 

explícito e não poderia ser alcançado com uma simplória correlação de variáveis. Ao buscar 

padrões em palavras expressas livremente por clientes que ligaram para uma central de call 

center, sem ter uma pergunta definida para responder, buscando padrões em palavras, tendo 

como ponto de partida a frequência das palavras e deste ponto evoluindo para formação de um 

contexto que fizesse sentido. 

Não obstante, a interpretação humana do resultado analítico é inerente à apropriação e 

aplicação do insight em um contexto de negócio. Não é essa abordagem que constitui o viés 

cognitivo que se buscou destacar. 

A contribuição deste projeto foi demonstrar de forma prática a possibilidade de 

Analytics ser uma ferramenta para Consumer Insight minimizando o viés cognitivo. E com o 

sucesso deste projeto apresentar uma contribuição para a pesquisa na área do Comportamento 

do Consumidor. 
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5.  CONTRIBUIÇÃO GERENCIAL 

 

Em certa medida, os modelos quantitativos geram ansiedade nos profissionais. Ao citar 

Text Mining e Social Network Analysis, espera-se que os profissionais que não sejam 

especificamente da área de Análise tenham uma certa aversão ou sejam até mesmo incrédulos. 

Esses termos dão a impressão de ficarem circunscritos à Academia, ou de terem um caráter 

tão técnico que se transformam em algo esotérico, hermético e destinado a poucos. 

A contribuição desta pesquisa é levantar esse véu e mostrar que é possível realizar 

análises robustas com técnicas avançadas, sem a necessidade de uma formação em ciências 

exatas. Este é um viés cognitivo importante no mercado de trabalho brasileiro. As análises 

muitas vezes são realizadas sob uma perspectiva simples sem buscar um aprofundamento.  

Os resultados desta pesquisa permitiram concluir que os dados não estruturados são 

fontes de análise robustas. Através das técnicas de Analytics foi possível identificar que 85% 

das chamadas transcritas que citavam parceiros da EMPRESA estavam concentradas em um 

único parceiro. Este, por sua vez, ao ser citado em conjunto com produtos fornecidos pela 

EMPRESA, foi citado em 100% das vezes com um único produto. Independentemente da 

participação do Parceiro A, se comparada com os demais parceiros no mercado da 

EMPRESA, o fato de apenas um produto ter sido associado a esse Parceiro representou 

informação e conteúdo, por não ser algo esperado.   

Para o Consumer Insight, esta pesquisa forneceu algumas contribuições importantes: 

• Contact Center como fonte de dados: muitas empresas têm como canal de 

relacionamento com o cliente os Contact Centers. Como eles recebem uma grande 

quantidade de chamadas, podem ser uma fonte rica para análises, conforme 

demonstrou-se neste projeto;  

• Analytics a partir das chamadas do Contact Center: Algumas tecnologias já permitem 

algum tipo de análise das chamadas a partir da fala livre, denominadas Speech 

Analytics. Porém, em sua maioria, essas tecnologias apenas oferecem uma análise das 

frequências das palavras (quantas vezes as palavras se repetem) e as palavras associadas 

a essas mais proferidas. Realizar um Consumer Insight somente com essa técnica pode 

ser restritivo. As mesmas tecnologias que realizam Speech Analytics permitem 

converter as ligações de voz em texto (transcrição de voz para texto, speech-to-text), o 

que permite o uso de softwares estatísticos com algoritmos mais poderosos; 
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• Desmistificação dos modelos quantitativos: ao final desta pesquisa, o produto final foi 

de uso prático para as empresas. Pode ocorrer de as empresas terem interesse em usar as 

ligações dos seus Contact Centers para Consumer Insights, ou qualquer empresa que 

tenha acesso a blogs, a sites da internet ou aos perfis em redes sociais e não tenha 

conhecimento de como transformar esses textos livres em informação. Deseja-se que 

esta pesquisa seja considerada um guia prático, não teórico, de como transformar 

palavras em informação de negócio. O cerne desta pesquisa foi a técnica de Consumer 

Insight, porém todas as técnicas que foram utilizadas também podem servir para 

projetos de melhoria de processo, redução de custo, pesquisa de mercado entre outras; 

• Análise de Redes é uma técnica que permite, com o auxílio de softwares específicos, 

trabalhar com um fluxo de informações e identificar suas relações. É possível 

identificar, com bastante agilidade, os nós com maior influência no fluxo de 

informações e suas relações diretas; 

• O mundo do Big Data: O mercado está cada vez mais desenvolvendo projetos para Big 

Data, bancos de dados com uma grande quantidade de dados e atualizados em grande 

velocidade. Esses dados serão, em sua grande maioria, não estruturados. Dessa forma, 

esta pesquisa, ao colocar o tema dos dados não estruturados em pauta, traz à tona um 

tipo de dado que irá norteará, nos próximos anos, o mercado de trabalho. Hoje esses 

dados estão espalhados e adormecidos nas empresas. E os dados não se restringem  às 

ligações dos Contact Centers, eles também estão nos e-mails, nas imagens e nos vídeos 

produzidos e capturados pelas empresas; 

• Consumer Insight e os vieses cognitivos: Tendo como premissa que o Consumer Insight 

não corresponde a uma correlação direta de dados, encontrá-lo demandará um esforço 

de pesquisa. Esta pode ser qualitativa, buscando entender o comportamento do 

consumidor, e a partir de tal análise buscar um insight de negócio. Esta pesquisa foi 

uma alternativa a essa proposta. Partindo somente da análise de dados, perseguiram-se 

insights que permitissem alavancar o negócio da empresa. Não havia uma pergunta ou 

um tema a ser pesquisado. O procedimento de mineração dos dados aqui adotado 

permitiu demonstrar o potencial da técnica de Analytics para essa finalidade. Não 

obstante, o modelo citado também é muito útil para pesquisas com objetivos bem 

definidos: por exemplo, explicar a perda de clientes (churn), avaliar a demanda de um 

novo tipo de produto, identificar possíveis riscos para a marca, entre outros. 
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• Prescrição: A organização deste documento de pesquisa de forma a destacar os 

métodos, os códigos na ferramenta R, seus resultados, achados e interpretações, no 

Capítulo 3, buscaram facilitar a aplicação ou replicação dessas técnicas em conjuntos de 

dados não-estruturados de outros negócios em contexto empresariais. 

 

A aplicabilidade desta proposta é primordial para o sucesso da pesquisa aqui 

desenvolvida: um projeto aplicável e fundamentado em um referencial teórico reconhecido. A 

ele associaram-se dados não estruturados, representando o maior volume de dados disponíveis 

hoje nas empresas (GANDOMI, 2014). Aliadas ao projeto e aos dados, estão as técnicas de 

Analytics, há muito estudadas mas que apenas agora, com desenvolvimento tecnológico, estão 

disponíveis para as empresas (TAN, 2009).  
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6.  RECOMENDAÇÃO PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Seria oportuno estender o uso da técnica de Text Mining além do pacote tm do R. 

Dentro da linguagem R, ou na linguagem Python, que tem apresentado um desenvolvimento 

interessante para algumas técnicas, em especial a Text Mining, o Reconhecimento de Imagens 

e as Redes Neurais Artificiais, entre outras. O pacote tm em si pode ser mais explorado para 

identificar padrões comportamentais.  

Uma pesquisa futura poderia avaliar em especial as técnicas de Análise de 

Agrupamentos para Text Mining. Como o número de observações é muito grande, sendo os 

termos de um texto transcrito de chamadas em um call center, ainda que tenhamos 

conseguido reduzir de 39.393 palavras únicas para uma Matriz de Palavras com 941 palavras, 

ainda é um número muito grande para que a técnica de Análise de Aglomerados seja eficiente. 

O autor não obteve sucesso com essa técnica em um cenário com tal número de observações. 

Uma oportunidade especial seria o aprofundamento da utilização da técnica de Análise 

de Redes em conjunto com Text Mining para a identificação de padrões. Existem modelos de 

Análise de Aglomerados associados à Análise de Redes que fornece um potencial não 

explorado nesta pesquisa.  

Replicações desta pesquisa, no contexto de outros negócios, são altamente 

recomendáveis para que se tenha maior evidência da identificação de insights de negócios 

com minimização do viés cognitivo. Replicações que envolvam relacionamento por voz 

transcrito para texto, ou mesmo nativamente oriundo de textos, como blogs, relatórios 

setoriais, etc. são altamente desejáveis. 
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APÊNDICE A – CÓDIGO R UTILIZADO NESTA PESQUISA 

 
1.require(tm) 

2.require(dplyr) 

3.require(tidyr) 

4.require(wordcloud) 

5.require(graphics) 

6.rm(list = ls()) 

7.#Mudando o Enconding para ler o Corpus em pt-BR 

8.text_corpus <- 

9.Corpus(DirSource("D:/TextMining/CTL/EMPRESA",encoding = "UTF-

8"), 

10.readerControl = list(language = "pt") 

11.) 

12.#Ler o primeiro documento do corpus 

13.text_corpus[[1]]$content 

14.# Cleaning 

15.source("D:/TextMining/rm_accent.R") 

16.text_corpus <- tm_map(text_corpus,rm_accent) #Remoção de 

acentos 

17.text_corpus <- tm_map(text_corpus,stripWhitespace) #Remoção de 

18.espaços 

19.text_corpus <- tm_map(text_corpus,tolower) #Transformando tudo 

20.para minusculo 

21.text_corpus <- tm_map(text_corpus,removeNumbers) #Remoção de 

22.números 

23.text_corpus <- tm_map(text_corpus,removePunctuation) #Remoção 

de 24.pontuação 

25.text_corpus <- 

26.tm_map(text_corpus,removeWords,stopwords("portuguese")) 

#Remoção 27.de palavras comuns 

28.## Necessário para retornar no formato 'textdocument'","quando 

29.executo tolower 

30.text_corpus <- tm_map(text_corpus,PlainTextDocument) 

31.#text_corpus <- tm_map(text_corpus,stemDocument) #Transforma 

32.palavras em radical 

33.# Criando a matriz de documento 

34.dtm <- DocumentTermMatrix(text_corpus) 

35.#dtm 
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36.#inspect(dtm) 

37.#Carregar palavras que não tem ligação com o negócio 

38.swn=read.csv("D:/TextMining/CTL/20170216_STOPWORDS_FINAL.csv"

) 

39.swn=as.character(swn$termos) 

40.aux = dtm$dimnames[[2]] 

41.aux2 = aux[!(aux %in% swn)] 

42.dtm2=dtm[,aux2] 

43.saveRDS(dtm2,"D:/TextMining/CTL/dtm.rds") 

44.#Encontra os termos mais frequentes 

45.frequency <- colSums(as.matrix(dtm2)) 

46.frequency <- sort(frequency,decreasing = TRUE) 

47.head(frequency) 

48.#Nuvem de palavras 

49.words <- names(frequency) 

50.head(words) 

51.wordcloud(words[1:100],frequency[1:100]) 

52.# Comando para criar o dendograma 

53.distMatrix <- dist(scale(t(dtm2))) 

54.fit <- hclust(distMatrix, method="ward.D2") 

55.plot(fit) 

56.groups = cutree(fit, k = 10)  

57.write.csv(groups,file=file.choose()) 

58.#PARA PARCEIRO A 

59.# Comando para selecionar um termo específico e criar a  

60.# wordcloud somente dos documentos em que esse termo aparece 

61.dtm_sub=dtm[,'PARCEIRO A'] 

62.m = matrix(dtm_sub) 

63.indices = which(m > 0) 

64.dtm_sub2 = dtm[indices,] 

65.frequency <- colSums(as.matrix(dtm_sub2)) 

66.frequency <- sort(frequency,decreasing = TRUE) 

67.head(frequency) 

68.words <- names(frequency) 

69.head(words) 

70.wordcloud(words[2:100],frequency[2:100]) # Wordcloud PB 

71.pal2 <- brewer.pal(8,"Dark2") 
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72.wordcloud(words[2:100],frequency[2:100], 

73.scale=c(8,.2),min.freq=3, 

74.max.words=Inf, random.order=FALSE, rot.per=.15, colors=pal2) 

75.#wordlcloud colorida 

76.#PARA PARCEIRO B 

77.dtm_sub=dtm[,'PARCEIRO B'] 

78.m = matrix(dtm_sub) 

79.indices = which(m > 0) 

80.dtm_sub2 = dtm2[indices,] 

81.frequency <- colSums(as.matrix(dtm_sub2)) 

82.frequency <- sort(frequency,decreasing = TRUE) 

83.head(frequency) 

84.words <- names(frequency) 

85.head(words) 

86.wordcloud(words[2:100],frequency[2:100]) # Wordcloud PB 

87.pal2 <- brewer.pal(8,"Dark2") 

88.wordcloud(words[2:100],frequency[2:100], 

89.scale=c(8,.2),min.freq=3, 

90.max.words=Inf, random.order=FALSE, rot.per=.15, colors=pal2) 

91.#wordlcloud colorida 

92.#PARA FATURA E PARCELAMENTO 

93.dtm_sub=dtm[,c("parcelamento","fatura")] 

94.m = as.matrix(dtm_sub) 

95.indices = which(m[,1] > 0 & m[,2] > 0) 

96.dtm_sub2 = dtm[indices,] 

97.frequency <- colSums(as.matrix(dtm_sub2)) 

98.frequency <- sort(frequency,decreasing = TRUE) 

99.head(frequency) 

100.words <- names(frequency) 

101.head(words) 

102.wordcloud(words[1:100],frequency[1:100]) # Wordcloud PB 

103.pal2 <- brewer.pal(8,"Dark2") 

104.wordcloud(words[1:100],frequency[1:100], 

105.scale=c(8,.2),min.freq=3, 

106.max.words=Inf, random.order=FALSE, rot.per=.15, colors=pal2) 

107.#wordlcloud colorida 

108.dev.off() 
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109.###---Lendo os arquivos que não possuem nem parceiros nem 

110.produtos ---### 

111.tags=read.csv2("D:/TextMining/CTL/tags_ctl.csv") 

112.arq=tags[,2][is.na(tags[,4]) & is.na(tags[,5])] 

113.dir.source = "D:/TextMining/CTL/EMPRESA" 

114.setwd(dir.source) 

115.for(k in 1:length(arq)){ 

116.pasta <- arq[k] 

117.dados <- read.csv(paste0('./', pasta, '.txt'), sep = '#', 

118.fileEncoding = 'UTF-8',h=F) 

119.write.table(dados, file = paste0('D:/TextMining/CTL/Sem 

120.Parceiros/', substring(pasta, 2), '.txt'), row.names = FALSE, 

121.col.names=F)   

122.} 

123.###Refazer o Corpus somente para estes arquivos### 

124.rm(list=ls()) 

125.text_corpus <- Corpus( 

126.DirSource("D:/TextMining/CTL/Sem Parceiros"), 

127.readerControl = list(language = "pt") 

128.) 

129.#Ler o primeiro documento do corpus 

130.text_corpus[[1]]$content 

131.# Cleaning 

132.source("D:/TextMining/rm_accent.R") 

133.text_corpus <- tm_map(text_corpus,rm_accent) #Remoção de 

134.acentos 

135.text_corpus <- tm_map(text_corpus,stripWhitespace) #Remoção 

136. de espaços 

137.text_corpus <- tm_map(text_corpus,tolower) #Transformando 

138. tudo para minusculo 

139.text_corpus <- tm_map(text_corpus,removeNumbers) #Remoção de 

140.números 

141.text_corpus <- tm_map(text_corpus,removePunctuation) #Remoção 

142.de pontuação 

143.text_corpus <- 

144.tm_map(text_corpus,removeWords,stopwords("portuguese")) 

145.#Remoção de palavras comuns 
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146.## Necessário para retornar no formato 'textdocument', quando 

147.se executa tolower é tiradp desse formato 

148.text_corpus <- tm_map(text_corpus,PlainTextDocument) 

149.#text_corpus <- tm_map(text_corpus,stemDocument) #Transforma 

150.palavras em radical 

151.# Criando a matriz de documento 

152.dtm <- DocumentTermMatrix(text_corpus) 

153.#dtm 

154.#inspect(dtm) 

155.#Carregar palavras que não tem ligação com o negócio 

156.swn=read.csv("D:/TextMining/20170216_STOPWORDS_FINAL.csv") 

157.swn=as.character(swn$termos) 

158.aux = dtm$dimnames[[2]] 

159.aux2 = aux[!(aux %in% swn)] 

160.dtm2=dtm[,aux2] 

161.saveRDS(dtm2,"D:/TextMining/dtm_semparceiros.rds") 

162.#Encontra os termos mais frequentes 

163.frequency <- colSums(as.matrix(dtm2)) 

164.frequency <- sort(frequency,decreasing = TRUE) 

165.head(frequency) 

166.#Nuvem de palavras 

167.words <- names(frequency) 

168.head(words) 

169.wordcloud(words[2:100],frequency[2:100]) 

170.pal2 <- brewer.pal(8,"Dark2") 

171.wordcloud(words[2:100],frequency[2:100], 

172.scale=c(8,.2),min.freq=3, 

173.max.words=Inf, random.order=FALSE, rot.per=.15, colors=pal2) 

174.#wordlcloud colorida 

175.dev.off() 

176.####---Selecionando os arquivos para PARCEIRO B---### 

177.#PARA PARCEIRO B 

178.dtm_sub=dtm[,'PARCEIRO B'] 

179.m = matrix(dtm_sub) 

180.indices = which(m > 0) 

181.dtm_sub2 = dtm2[indices,] 

182.#identifcação do arquivo 
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183.caminho=read.csv("D:/TextMining/caminho.csv") 

184.arqs_sub=caminho[,1][caminho[indices,]] 

185.###--- Utilizando o comando para calcular associações 

186.rm(list=ls()) 

187.dtm=readRDS("D:/TextMining/dtm.rds") 

188.#freq <- sort(colSums(as.matrix(dtm)),decreasing = TRUE) 

189.#length(freq) 

190.#head(freq,10) 

191.#tail(freq,5) 

192.findAssocs(dtm,term=c("cartao","dias","bloqueado"),0.3) 

193.findAssocs(dtm,names(freq)[1:10],0.3) 

194.###---FIM---### 

195.plot(dtm,corThreshold = 0.3) 

196.plot(dtm,terms = 

197.names(find(dtm,term="cartao",0.2)[["cartao"]]),corThreshold=

0.2198.) 

199.dados <- readRDS("C:/teste/frequency_sem.rds") 

200.inspect(dados) 

201.dados 

202.str(dados) 

203.write.csv(freq, file = "dados.csv") 

204.write.table(dados, file = "dados.csv") 
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APÊNDICE B – AGRUPAMENTOS FORMADOS PELO DENDROGRAMA DA ANÁLISE DE 

CLUSTER 

 

As 489 palavras do Grupo 1 não fora m listadas. 

 

Grupo 2 (262 palavras) 
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Grupo 3 (82 palavras) 
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Grupo 4 (65 palavras)  
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Grupo 5 (43 palavras) 
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APÊNDICE C – DETALHAMENTO DOS TERMOS MAIS FREQUENTES DO CORPUS 

 

Lista de palavras 

Estas são as 20 palavras com a maior frequência em toda as conversas transcritas somadas 

 

Palavras Frequência
Frequência 

sob o total

Frequência 

acumulativa

nao 329.009 5,64%

pra 180.320 3,09% 8,73%

senhora 156.453 2,68% 11,41%

voce 126.441 2,17% 13,58%

senhor 114.136 1,96% 15,54%

dia 89.103 1,53% 17,06%

aqui 84.897 1,46% 18,52%

entao 84.015 1,44% 19,96%

bom 78.387 1,34% 21,30%

vai 64.921 1,11% 22,41%

momento 62.303 1,07% 23,48%

vou 60.465 1,04% 24,52%

porque 58.077 1,00% 25,51%

speaker 51.464 0,88% 26,40%

bem 49.677 0,85% 27,25%

tudo 49.049 0,84% 28,09%

pode 48.168 0,83% 28,91%

nome 44.872 0,77% 29,68%

fazer 41.978 0,72% 30,40%

numero 39.869 0,68% 31,09%  
 

Elas são responsáveis por apenas 31,09% do total de palavras  

A palavra com a maior frequência é “não” 

Um total de 15.578 palavras aparecerem transcritas apenas uma vez. Um número importante é 

de erros na transcrição, onde o algoritmo não consegue realizar a transcrição com qualidade e 

outro evento interessante de palavras com frequência igual a um é composto de endereços 

eletrônicos de e-mail. A seguir um exemplo destas palavras com frequência igual a um. 
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Palavras Frequência Frequência sob o total

aanaeverbbragaivancombr 1 0,000017%

abade 1 0,000017%

abafa 1 0,000017%

abafar 1 0,000017%

abana 1 0,000017%

abandonei 1 0,000017%

abastecendo 1 0,000017%

abasteco 1 0,000017%

abatedouro 1 0,000017%

abcd 1 0,000017%

abdalahotmailcom 1 0,000017%

abdel 1 0,000017%

abdo 1 0,000017%

abdominais 1 0,000017%

abdominal 1 0,000017%

abdu 1 0,000017%

abela 1 0,000017%

abelar 1 0,000017%

abelhamdemacacolascandocom 1 0,000017%

abelhauolcombr 1 0,000017%

abencoados 1 0,000017%

abertogmailcombr 1 0,000017%

abertohotmailcom 1 0,000017%

abertopelositedacitroencombr 1 0,000017%

abertopramimenviarhotmailcom 1 0,000017%

abestada 1 0,000017%

abestalhado 1 0,000017%

abidala 1 0,000017%

abiner 1 0,000017%

abismado 1 0,000017%

abismo 1 0,000017%

ablhihotmailcom 1 0,000017%

abn 1 0,000017%

abobrinha 1 0,000017%

abonogmailcom 1 0,000017%

aborda 1 0,000017%

abordar 1 0,000017%  




