


quantidade de dados digitais 
produzida em um ano em todo o mundo alcança 
uma escala que só pode ser definida como elusiva. Uma 
estimativa da consultoria IDC indica que, em 2010, serão criados 1,2 
zettabytes (ou 1,2 trilhão de gigabytes) no planeta. Números incompre-
ensíveis? Sim, mas saiba que eles poderiam entupir a memória de 75 
bilhões de iPads, o tablet da Apple. Juntos, esses aparelhos encheriam 
até a borda mais de 40 vezes um estádio de futebol como o Morumbi, 
em São Paulo. Mais um detalhe: além de imodesta, essa pilha tem sido 
multiplicada por dez a cada cinco anos. Pois tamanho tsunami de bits 
sempre representou um fardo para as empresas, obrigadas a investir 
ininterruptamente em infraestrutura para estocar e processar essas 

informações. Agora, contudo, esse estorvo transforma-se velozmente em uma oportunidade. Em-
presas de todos os portes e ramos empregam com crescente eficiência softwares que atuam como 
garimpeiros nessas montanhas de arquivos. Em geral, esses programas extraem detalhes até então 
desconhecidos sobre o negócio e, a partir daí, ajudam a criar estratégias de vendas com uma precisão 
inédita. A essa técnica dá-se o nome de mineração de dados - ou, no jargão em inglês, data mining. 

A lógica dessa tecnologia é bastante 
simples. Os softwares atuam sobre a base de 
informações digitais de uma empresa. De-
pois, definem padrões e traçam correlações 
em torno dos hábitos dos consumidores. Esse 
cruzamento pode abranger mais de 200 va-
riantes. A Amazon, a gigante do comércio on-
line, conta com um modelo clássico desse tipo 
de sistema. Sempre que um usuário consulta 
um item à venda na loja virtual, tanto um li-
vro como um anzol de pesca, o programa de 
mineração vasculha o rastro deixado por mais 
de 600 milhões de visitantes anuais do site. 

Depois, oferece uma lista de produtos adqui-
ridos por pessoas com interesses similares. 
Tudo, claro, em brevíssimos espaços de tempo. 

As novas engrenagens de data mi-
ning, porém, são mais poderosas. Elas são 
formadas por modelos matemáticos que 
constroem previsões de cenários. Assim, con-
seguem antecipar pormenores sobre o com-
portamento futuro dos consumidores. Nesse 
caso, a mineração funciona como uma espécie 
de oráculo, uma bola de cristal, cuja inspira-
ção é nutrida por algoritmos. A Amil, maior 



operadora de seguros-saúde do país, emprega esse tipo de produto. Há 
cinco anos, a companhia iniciou um projeto para reduzir o número de 
internações hospitalares, sempre dispendiosas, entre os seus 5,2 mi-
lhões de beneficiários - o correspondente à população da Finlândia. 
Para isso, estruturou um novo departamento, com perfil multidiscipli-
nar, formado por médicos e técnicos de tecnologia da informação (TI). 

A partir daí, iniciou um processo detalhado de monitoramento 
dos clientes. Cruzou uma longa lista de informações, contendo minú-
cias sobre exames, consultas e cirurgias. Nessa etapa, identificou quais 
usuários do plano eram obesos, hipertensos, diabéticos ou simples-
mente tinham o colesterol acima do nível recomendado. Paralelamen-
te, a companhia treinou uma equipe de call center, responsável pelo 
contato direto com esses pacientes. Os integrantes desse grupo tinham 
como tarefa ligar para os beneficiários para lembrar datas de consultas. 
Também questionavam quando alguém deixava de fazer um exame. 

O resultado obtido com a iniciativa foi surpreendente. O número 
de internações despencou quase pela metade. Caiu 48%. Ao mesmo tem-
po, 50% dos clientes abordados só ficaram sabendo que sofriam de diabe-
tes depois que aderiram ao programa, baseado na mineração de dados. 
Para completar, quatro em cada dez desconheciam que eram hipertensos. 
"Ao oferecer esse tipo de informação para as pessoas, melhoramos muito o 
perfil de utilização do plano de saúde. Sem esses dados, esses beneficiários 
poderiam desenvolver complicações graves no futuro, o que aumentaria 
os nossos custos", diz Claudio Tafla, gerente médico da Amil. O nível de fi-
delidade nos tratamentos também aumentou. Após seis meses, 65,8% con-
tinuaram no programa preventivo e, um ano depois, essa taxa permanecia 
em 48%. O percentual médio desse tipo de adesão gira em torno de 30%. 

MATEMÁTICA DOS SENTIMENTOS.Os primeiros softwares 
de mineração de dados começaram a ser usados na década de 
90, em estudos acadêmicos que exigiam a modelagem de mui-

tos números. Hoje, tendem a se disseminar" no mundo corporativo. Por quê? 
Simples: a avalanche de dados digitais que atinge as empresas somente en-
gatinha. Vejamos. A web conecta atualmente quase 2 bilhões de computa-
dores. Em dez anos, as estimativas indicam que esse número atingirá a casa 
dos trilhões (cogita-se em 7 trilhões). Esse contingente monumental abran-
ge não apenas PCs e celulares, mas também geladeiras, carros, aviões, torra-
deiras, interruptores de luz (ou todo o sistema de energia), além dos produ-
tos dispostos nas gôndolas de um supermercado. Todos esses objetos estão 
sendo equipados com sensores que se comunicam em rede. Os especialis-
tas definem esse cenário (não tão distante, observe-se) como a internet das 
coisas. E o que esse maquinário surreal produzirá em abundância? Dados, 
dados e mais dados. Ou seja, matéria-prima para bons garimpeiros digitais. 



O tipo de análise realizada pelos softwares de mineração tam-
bém evolui de maneira impressionante. Os novos programas já não 
analisam somente números, como CPFs ou saldos bancários. Eles es-
miuçam gravações de voz e palavras contidas em documentos - como 
um termo perdido num simples e-mail. Fazem isso em mais de uma 
dezena de línguas, considerando variações como gírias e regionalis-
mos. São capazes ainda de captar o humor expresso por meio dos emo-
ticons, aqueles símbolos usados nas mensagens instantâneas (como 

Esta é justamente a nova fronteira do data mining: fazer com 
que a matemática entenda sentimentos, tanto em relação a marcas 
como a ações específicas de mercado de uma empresa, manifestos pe-
las multidões que povoam redes sociais como o Twitter ou o Facebook. 

Embora de forma incipiente, as operadoras de telefonia de todo 
o mundo estão entre os usuários desses sistemas. Em muitos casos, 
esses programas são empregados para evitar que um freguês deban-
de para a concorrência. Funciona assim: os computadores das empre-
sas sabem quais palavras-chave (ou notações gráficas) são usadas pela 
clientela que atingiu o limite da insatisfação. Aquela turma à beira de 
um ataque de nervos. Também conhecem o perfil dos consumidores 
que já abandonaram a empresa. Com essas variantes controladas, ex-
traem a pepita: emitem um alerta sempre que uma encrenca é iminente. 

Com esse tipo de recurso, a operadora suíça Cablecom redu-
ziu a perda de clientes em um ano de 20% para 5%. Ela descobriu 
que as pessoas deixavam o serviço no décimo terceiro mês de contra-
to. Mas essa decisão era tomada muito antes - no quinto mês. Com 
isso, passou a fazer promoções nessa etapa crítica do relacionamen-
to com a clientela. "Os programas de mineração podem identificar até 
quem está prestes a formalizar uma queixa contra a operadora num 
órgão de controle como a Anatel", diz Ivan Pezzoli, diretor de marke-
ting do SAS, um dos maiores fabricantes desses softwares no mundo. 

É justamente no ramo da telefonia móvel que as técnicas de mi-
neração encontram um dos campos mais profícuos. Os celulares, assim 
como o restante dos aparelhos digitais, são verdadeiros mananciais 
de dados. Revelam onde estão os usuários, quais lugares frequentam, 
quanto tempo permanecem nesses pontos e com quem se relacionam. 
Com base nessas informações, e munido com um programa garimpeiro, 
Alex Pentland, pesquisador do Instituto de Tecnologia de Massachu-
setts (MIT), previu os locais em que um grupo de alunos da instituição 
iria se reunir. Com antecedência, determinou ainda os dias em que es-
ses encontros ocorreriam. E foi mais longe: inferiu, com 95% de tiros 
na mosca, se as relações entre as pessoas eram de amizade ou profis-
sional. O cientista cunhou o termo "reality mining" (mineração da rea-
lidade) para definir seu trabalho. Pentland aplicou a mesma tecnologia 



de monitoramento de telefones móveis para 
elucidar como se propagam doenças como 
a síndrome respiratoria aguda grave, a sars. 

Por enquanto, as grandes operadoras 
estão distantes desse tipo de requinte e miude-
zas, mas já contam com instrumentos robustos 
para aumentar os lucros. No Brasil, a Vivo, com 
57 milhões de clientes (o equivalente a 30% do 
setor), fez uma descoberta preciosa. Identificou 
que metade dos compradores de smartphones, 
os telefones móveis mais completos do mer-
cado, não adquiria um pacote para navegação 
na internet. Ou seja, eles levavam para casa 
um carrão, mas sem rodas. Com base nessa 
peculiaridade, a empresa passou a fazer ofer-
tas diretas de conexões com a web para essa 
clientela. A venda desse tipo de serviço, um 
dos mais rentáveis do negócio, aumentou em 
50%. "Hoje, todas as decisões que tomamos 
na empresa passam pelo conhecimento que 
vem da análise profunda dos nossos dados", 
afirma Leandro Rocha de Andrade, dire-
tor da área de Business Intelligence da Vivo. 

DNA DO CONSUMIDOR_Os ban-
cos também são fregueses tradi-
cionais dos softwares garimpeiros. 

Aliás, o uso de algoritmos que aplicam inteli-
gência artificial nos mais variados processos 
permeia todas as atividades das instituições 
financeiras. Não é por menos: organizações do 

porte de um Bradesco executam 250 milhões 
de transações eletrônicas em 24 horas. Em 
tese, cada uma delas representa uma peça no 
quebra-cabeça construído pelos programas 
de mineração. O Santander usa esses siste-
mas para fazer uma espécie de "clonagem" de 
clientes. Primeiro, o banco analisa sua base de 
correntistas e identifica quais os mais valiosos. 
Geralmente, eles usam boa parte dos serviços 
e apresentam baixo risco de inadimplência. 

Com essa referência, é possível definir 
um DNA do freguês ideal (faixa etária, profis-
são, salário, local de residência). Na sequên-
cia, o banco parte em busca de pessoas que 
se encaixam nesse perfil, mas que ainda não 
usam alguns produtos. Em muitos casos, pode 
recorrer a uma base de dados externa para 
localizar novos correntistas. "Esse tipo de fer-
ramenta permite que ampliemos a nossa base 
de clientes, mas de forma mais seletiva", diz 
Rosanne Polmon, superintendente executiva 
de produtos para a pessoa física do Santander. 

No varejo, esse tipo de tiro certeiro 
na abordagem dos clientes representa uma 
espécie de visão do paraíso. A Best Buy, rede 
americana com 1,5 mil lojas de eletrônicos em 
cinco países, peneirou seus dados até desco-
brir que somente 7% da clientela respondia 
por 43% de seu faturamento. Diante dessa 
revelação, passou a bajular como nunca o 
pequeno grupo, em vez de perseguir a qual-



quer custo os 93% restantes. O Wal-Mart, que nos Estados Unidos lida 
com mais de 1 milhão de transações de clientes a cada hora, tem uma 
base de dados estimada em 2,5 petabytes, o equivalente a mais de 167 
vezes o total de livros existentes na Biblioteca do Congresso ameri-
cano, a maior do mundo. Peneirando essas informações, o varejista é 
capaz de identificar até os produtos mais vendidos antes de furacões. 
E eles não se resumem a lanternas e pilhas. Incluem inesperadas bar-
rinhas doces, chamadas Pop-Tarts, cujo consumo é bastante prático. 

FICÁCIA AMPLIADA_No Brasil, o Sistema Integra-
do Martins também usou a força dos bits para calibrar a 
mira de suas investidas. A empresa, com sede em Uber-

lândia (MG), é imensa. Os clientes somam 217 mil, e contam com 16 
mil itens à venda em 5 mil cidades. A companhia fatura R$ 3,7 bilhões 
por ano, mas obtém minguados 3% de margem de lucro. Para elevar 
esse percentual, era preciso aumentar a eficiência das ligações feitas 
por uma equipe de telemarketing ativo, composta por 600 pesso-
as. Esse batalhão telefona para os clientes oferecendo cestas de pro-
dutos. O problema é que os donos e gerentes de supermercados, os 
compradores em potencial, não querem perder tempo ao telefone. 

A situação mudou, contudo, à medida que os vendedores sa-
biam de antemão quais artigos cada varejista costuma comprar, quais 
devem estar acabando no estoque e quais ele ainda não adquire, mas 
pode vir a fazê-lo se o preço for convidativo. As chances de sucesso das 
ligações aumentaram ainda mais a partir do momento em que a turma 
de vendas passou a conhecer o perfil do concorrente desse cliente e, as-
sim, ofereceu o pacote ideal para ele. Pois todos esses parâmetros foram 
construídos por programas de data mining. No Sistema Integrado Mar-
tins, essa cesta de ofertas personalizada foi apelidada de "mix mágico". 
O resultado da ação, que teve início no fim de 2009, tem sido animador. 
Os varejistas focados nessa estratégia compram 40% a mais que os co-
merciantes que ainda estão fora desse sistema. "Toda a nossa metodolo-
gia foi criada graças às informações trazidas por esse tipo de programa. 



Com ele, consigo oferecer não só o que o cliente quer, mas também o que 

aumenta minha margem de lucro", diz Flávio Martins, CIO da empresa. 

As aplicações dos programas de mineração alcançam ainda áreas 

como a indústria farmacêutica, o exército americano (para a logística de su-

primentos), as montadoras de automóveis (para antecipar o risco de recalls) 

e distribuidores de energia elétrica. As petrolíferas também estão nessa 

lista. A Petrobras, por exemplo, emprega a tecnologia para identificar pon-

tos onde é maior a probabilidade de encontrar petróleo. Até universidades 

usam essa ferramenta de análise. Na Estácio de Sá, com sede no Rio de Janei-

ro, mas presente em 16 estados, ela tem uma função preventiva. É emprega-

da para reduzir o número de alunos que vai deixar a instituição. O software 

cruza registros acadêmicos e financeiros de 215 mil estudantes com o perfil 

daqueles que já abandonaram os cursos. Ao notar um sinal de risco, dispara 

um alerta. "O programa também faz o trabalho inverso: analisa nossos ar-

quivos para apontar quais ex-alunos estão propensos a voltar", diz Rogério 

Vaz, gerente de planejamento e inteligência de mercado da universidade. 

Com essa demanda, esse setor está em plena ebulição. Entre os 

principais fornecedores desses softwares constam nomes como SAS, 

SAP, IBM, Oracle e Microsoft. Nos últimos quatro anos, algumas dessas 

companhias investiram uma bolada na aquisição de pequenas empresas 

que desenvolvem esses sistemas. Tal montante, no total, supera os US$ 

15 bilhões. Esse processo ainda não terminou. No fim de setembro, por 

exemplo, a IBM pagou US$ 1,7 bilhão pela Netezza, conhecida no mer-

cado pela rapidez com que seus programas analisam as pilhas de dados. 

Estima-se que essa indústria movimente US$ 100 bilhões e cres-

ça a uma taxa de 10% ao ano. Mas essa conta não é simples de ser feita. 

É difícil isolar o valor desse tipo de ferramenta. Quem explica o porquê 

é Dan Sommer, analista da consultoria Gartner para o mercado de soft-

wares: "Talvez seja impossível quantificar exatamente esse setor. Em 

vários níveis, os programas de data mining estão embutidos em gran-

des plataformas, que chamamos de Business Intelligence, ou numa da-

tabase. Além disso, existem inúmeras aplicações menores que também 

usam esses programas". Para complicar o cenário, há ainda uma gran-

de variedade de empresas que oferecem aplicações puramente estatís-

ticas de mineração, como a Minitab, a Accelrys ou a ThinkAnalytics. 

Óbvio que esses softwares não operam milagres. "Eles repre-

sentam apenas uma forma de ampliar a eficácia dos processos realiza-

dos numa empresa", diz Ronaldo Goldschmidt, coautor do livro Data 

Mining - Um Guia Prático. A aplicação desse tipo de programa também 

pode custar bastante caro: até US$ 1,5 milhão. Por vezes, exige gran-

des remodelagens de infraestrutura. Para usar somente uma aplicação 

desse tipo, o Bradesco ampliou recentemente sua capacidade de arma-

zenamento de dados em 15 terabytes - nesse caso, exatamente o mes-



mo volume de informações contidas nos li-
vros da Biblioteca do Congresso americano. 

ESGATE DE CLIENTES_A organi-
zação desse tipo de sistema também é 
bastante trabalhosa. Um exemplo des-

se processo é dado pela rede de lojas Renner. A 
varejista cresce ao ritmo de quase 15 novas lojas 
a cada ano (hoje, tem 127), e há dois anos e meio 
resolveu mergulhar na mineração de informa-
ções digitais. Mas gastou quase seis meses para 
atualizar o material estocado no armazém de bits 
da empresa (chamado de data warehouse), com 
transações feitas por 16 milhões de clientes. "O 
conceito de data mining envolve a junção de sof-
twares, estatísticas e análises de textos, além de 
dados transacionais e operacionais", diz Thais 
Sancho, diretora operacional da SPSS Brasil, 
uma das principais companhias do setor, com-
prada pela IBM em 2009, por US$ 1,2 bilhão. 
Observe-se que pesquisas de mercado também 
foram incluídas nesse pacote. Mais tarde veio o 
treinamento de equipes e, somente depois, deu-
se a guinada no relacionamento com os clientes. 

Uma das ações mais comuns entre 
varejistas como a Renner é o resgate de consu-
midores que não fazem nenhuma compra há 
mais de seis meses. As ofertas com vantagens 
e descontos para esses grupos são enviadas por 
e-mails e cartas. Antes do data mining, a empre-
sa soltava esses comunicados, sempre bastan-

te genéricos, para blocos de 20 mil pessoas. O 
resultado colhido era ruim, mas ficava dentro 
da média do setor: 1% desses clientes voltava a 
um caixa da rede no mês seguinte à promoção. 

Com o garimpo, no entanto, a mira 
melhorou bastante. Esse percentual subiu 
para 12%. Agora, as mensagens são dispa-
radas para no máximo 4 mil clientes. "Posso 
oferecer um desconto em um tipo de roupa 
e acessório que sei que uma cliente especí-
fica vai querer, porque já mergulhei no seu 
comportamento de compras. Nosso objetivo 
é personalizar o contato. Queremos tratar 
cada consumidor como único", diz Lean-
dro Balbinot, diretor de TI e gestão da rede. 

Visto desse ângulo, atingir esse grau 
de personalização não parece tão difícil, em-
bora ainda soe como uma guinada monumen-
tal para um setor como o varejo, cuja essência 
consiste em lidar com grandes massas. Mas 
mudanças importantes na maneira de medir as 
coisas sempre precederam revoluções. Guar-
dadas as diferenças, essa lógica vale tanto para 
as mudanças desencadeadas a partir do teles-
cópio, aperfeiçoado por Galileu, no século 17, 
como para a introdução no comércio da caixa 
registradora, patenteada em 1879. Não é impro-
vável, portanto, que a indústria passe a partir de 
agora por uma significativa transformação. 

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 45, p. 126-235, nov. 2010.




