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RESUMO 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), órgão responsável pela 
regulação do setor de telecomunicações no Brasil, tem priorizado dentre seus projetos, 
em especial a partir do ano de 2018, como uma ação estratégica a implantação do 
processo de Gestão da Informação, Dados e Conhecimento. Por meio desta iniciativa, 
a instituição busca ter condições de passar a tomar suas decisões sempre a partir da 
análise de dados. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo levantar demandas 
das áreas finalísticas da instituição que tivessem relação com os temas abordados na 
especialização, escolhendo duas destas demandas no intuito de traçar um plano de 
ação para tais a partir dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Na 
abordagem dos problemas, na criação da estratégia do plano de ação, mostrou-se 
fundamental o conjunto de conhecimentos adquiridos por meio das disciplinas 
ministradas no curso de especialização do qual faz parte este estudo, em especial as 
relacionadas aos temas de Mineração de Dados, Aprendizado de Máquina e 
Recuperação da Informação. Buscou-se, também, criar planos de ação aproveitáveis, 
no intuito de que a instituição possa executá-los a partir das diretrizes elencadas por 
meio desta monografia. 

 
Palavras-Chave: Mineração de Dados, Aprendizado de Máquina e 

Recuperação da Informação 
  



ABSTRACT 

The brazilian National Telecommunication Agency (ANATEL), that is 

responsible for regulating the telecommunication‘s sector in Brazil, has prioritized 

among its projects, especially since 2018, a strategic action of implementation the 

process of the Information, Data and Information Management Knowledge. Through 

this initiative, the institution seeks to be able to make its decisions based on data 

analysis. In this context, the present work had as objective to detect demands of the 

business areas of the institution that had relation with the subjects approached in the 

specialization, choosing two of these demands in order to draw up a action plan for 

such, based on the knowledge acquired with the course. In the approach to the 

problems, and in the creation of the strategy of the action plan, it was fundamental the 

set of knowledge acquired through the disciplines in the specialization course, in 

particular the themes of Data Mining, Machine Learning and Information Retrieval. It 

was also thought to create actionable action plans, with the proposal that the institution 

could execute them from the guidelines listed through this monograph. 

 

Keywords: Data Mining, Machine Learning and Information Retrieval.  
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1 Introdução 
 

Como reflexo de um novo modelo de regulação dos serviços públicos no Brasil, 

atrelado à privatização do setor de telecomunicações, em 1997 foi criada a Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL), com a responsabilidade de promover a 

competição e regulação deste setor. 

Estão sob a alçada de regulação da Anatel os serviços de Internet, telefonia, 

TV por assinatura, comunicação por satélites, radiodifusão, o que envolve desde a 

homologação de equipamentos (telefones, antenas, drones, cabos etc.) para serem 

comercializados até a aferição da qualidade dos serviços prestados. 

Entre as atribuições desta agência, estão as seguintes: 

• expedir normas quanto à outorga, à prestação e à fruição dos serviços 

de telecomunicações nos regimes público e privado; 

• administrar o espectro de radiofrequências e o uso de órbitas, expedindo 

as respectivas normas; 

• expedir normas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de 

serviços de telecomunicações quanto aos equipamentos que utilizarem; 

• expedir ou reconhecer a certificação de produtos, observados os 

padrões e normas por ela estabelecidos; 

• editar atos de outorga e extinção de direito de uso de radiofrequências e 

de órbita, fiscalizando e aplicando sanções; 

• celebrar e gerenciar contratos de concessão; 

• expedir e extinguir autorização para a prestação de serviços em regime 

privado; 

• fiscalizar e aplicar sanções relativas às infrações à regulamentação 

setorial; 

• reprimir infrações dos direitos dos usuários; e 

• exercer, relativamente às telecomunicações, as competências legais em 

matéria de controle, prevenção e repressão das infrações da ordem econômica, 

ressalvadas as pertencentes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade). 

Assim, se antes do Estado brasileiro tinha a responsabilidade de prover diretamente 

os serviços de telecomunicações, agora passou a ter a responsabilidade de regular e 

fiscalizar os serviços prestados por empresas privadas, procurando com  
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esta iniciativa garantir a ampliação e melhoria dos serviços a preços adequados tanto 

para os consumidores quanto para as empresas. 

Neste contexto, em termos práticos, são realizadas pelos funcionários da 

instituição, no seu cotidiano, atividades como: 

a) analisar cada proposta de plano de serviços de telefonia, no intuito de 

evitar que sejam praticados no mercado situações que venham a onerar 

demasiadamente os consumidores, ou que venham a impedir a rentabilidade das 

empresas; 

b) analisar as reclamações dos usuários sobre os serviços de 

telecomunicações, no intuito de aferir a qualidade dos serviços prestados; 

c) analisar os elementos de custo para prestação dos serviços de 

telecomunicações, como por exemplo os gastos que uma empresa tem com pessoal, 

com compra/aluguel de infraestrutura administrativa e de equipamentos etc., no intuito 

de verificar a viabilidade e a liquidez dos serviços comercializados; 

d) promover missões de fiscalização dos serviços em campo, no intuito de 

fechar rádios clandestinas, verificar se as comunicações estão se dando dentro das 

faixas de frequência corretas, se os equipamentos utilizados estão homologados pela 

Anatel etc.; 

e) promover licitações visando a concessão de faixas de frequência para 

prestação de serviços de telecomunicações; 

f) aplicar penalidades, muitas delas monetárias, às prestadoras de 

serviços; 

g) editar regulamentos para o setor regulado, estabelecendo diretrizes, 

regras, obrigações e metas; 

h) promover a cobrança e arrecadação de tributos relacionados à 

prestação de serviços de telecomunicações. 

Para subsidiar estas atividades, a ANATEL depende fundamentalmente de 

informações passadas pelo setor regulado. A Agência já recebe vários dados 

estruturados que lhe subsidiam as análises acima descritas, e poderia requerer ainda 

mais informações se entendesse necessário. 

Porém, identifica-se que, pela natureza e volume dos dados que já são 

recebidos, o uso das informações para apoio às tomadas de decisão é muito aquém 
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do que seria possível se utilizados conhecimentos relacionados à inteligência artificial 

e à mineração de dados. Por exemplo, provavelmente seria possível analisar os dados 

encaminhados como proposta de um novo plano de telefonia celular por meio de 

algum algoritmo de inteligência artificial, dado que isto hoje é feito por um servidor 

(uma pessoa) na Anatel, que irá aprovar ou rejeitar a proposta de plano de serviço. 

Da mesma forma, o modelo de custos de uma empresa envolve diversas variáveis 

que são informadas à Agência, e que passam pela análise de algum funcionário 

seguindo vários critérios para tomada de decisões. Enfim, todas as atividades de 

natureza regulatória desenvolvidas na instituição poderiam ser melhoradas por meio 

da aplicação de técnicas de ciência de dados. 

Identifica-se, portanto, que o potencial e a oportunidade para alavancar a 

melhoria da análise das informações é promissora e ao mesmo tempo necessária, 

dado que há mais de 150 sistemas de informação na instituição, atrelados aos mais 

de 150 GB de dados em seu DataWare house, somando-se às informações que em 

potencial a agência pode requerer das prestadoras (que podem refletir desde o 

comportamento do consumidor até os lucros auferidos pelas instituições). 

Identifica-se no mundo atual que as instituições privadas estão cotidianamente 

realizando análises e retirando o máximo de conclusões dos seus consumidores e do 

ambiente que lhes cerca. Para o universo das telecomunicações, marcado pelo largo 

alcance na sociedade (atualmente há mais acessos móveis –chips de celular - 

habilitados do que habitantes no Brasil) atrelado a uma permanente inovação 

tecnológica, certamente as empresas não estão deixando de realizar também suas 

análises sobre os dados que coletam fazendo uso destes procedimentos tecnológicos. 

A Anatel, enquanto agência reguladora deste setor, no intuito de ter condições 

de acompanhar o que acontece na relação entre prestadores de serviços e usuários, 

necessita valer-se também destas técnicas e conhecimentos computacionais que 

permitam extrair o máximo de informações e conclusões sobre este universo das 

telecomunicações, permitindo-se prever e mitigar determinados acontecimentos a 

uma velocidade compatível com a evolução do mercado de telecom. 

Busca-se com a presente monografia contribuir para a alavancagem na 

instituição de uma percepção dos instrumentos tecnológicos e técnicas de 

processamento de informações disponíveis para a otimização da atividade regulatória 

desempenhada pela Anatel. 
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Neste contexto, o estudo em questão buscou focar em identificar 2 (dois) 

problemas relacionados aos fluxos de trabalho que requeiram uma decisão após 

análise da massa de dados da Agência e que possam ser otimizados ou mesmo 

criados (se ainda hoje inexistentes) por meio das técnicas abordadas ao longo do 

curso. Estes problemas foram levantados a partir de entrevistas junto às áreas 

finalísticas da instituição, as quais serão descritas mais detalhadamente nos capítulos 

posteriores. 

Destaca-se que o conjunto dos 2 (dois) problemas foi escolhido dentre outros 

em razão do seu potencial de implementação e no ganho que a sua resolução traria 

para a instituição. 
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2  Revisão da Literatura 
 

Quanto à base de conhecimento relacionada ao objeto de estudo da 

Monografia, promoveram-se buscas no Google voltadas a identificar inicialmente 

artigos relacionados ao uso de ciência de dados nas Agências Reguladoras 

Brasileiras. Tal busca não se mostrou exitosa, tendo em vista que não se identificou 

nenhuma publicação com esta especificidade de tema. 

No que se refere a buscas pelo tema de ciência de dados em agências 

reguladoras num âmbito mundial, identificaram-se as seguintes publicações: 

• Regulamentação mais inteligente através de data science (SEILER, 

28/08/2017), a qual não é identificada pela ferramenta Google Scholar. 

• Data Science and Political Economy: Application to Financial Regulatory 

Structure (O’HALLORAN et al., 11/2016).Esta publicação é citada por 10 outras 

publicações, conforme identificado pela ferramenta Google Scholar, porém 

nenhuma destas publicações é voltada ao contexto das agências reguladoras 

de telecomunicações. 

• Big Data Regulatório: Metas Reguladoras e Iniciativas Globais (STEEN, 

05/2015) 

• Big-data applications in the government sector (KLIEVINK et al., 03/2014). Esta 

publicação é citada por 351 outras publicações segundo a ferramenta Google 

Scholar. Dentre estas publicações relacionadas, identificou-se a publicação 

“Data Intelligence for Local Government? Assessing the Benefits and Barriers 

to Use of Big Data in the Public Sector” (MALOMO; SENA, 13/12/2016), que 

igualmente trata de forma abstrata do tema da ciência de dados no âmbito do 

serviço público, sem adentrar na esfera das agências reguladoras de 

telecomunicações. 

• 11 interesting Big Data case studies in Telecom (NT, 02/08/2017), a qual é 

citada por 5 outras publicações segundo o Google Scholar, detacando-se 

dentre estas a publicação “Impact of Big Data over Telecom Industry” (KHAN  

et al., 02/10/2016). Estas duas publicações, no entanto, tratam de cases e 

relatos de transformações relacionadas às empresas de telecomunicação, e 

não sobre instituições que regulam este setor. 

Conforme referenciado acima, foi feito uso de uma ferramenta (Google 

Scholar) no sentido de encontrar citações aos artigos identificados, no intuito de 
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rastrear possíveis artigos que aprofundassem o tema da ciência de dados no governo 

federal brasileiro, e em especial nas Agências Reguladoras, porém não se obteve 

êxito com essa busca por algum artigo mais específico ao tema da monografia. 

Neste sentido, a partir das leituras das publicações, sejam de artigos 

acadêmicos, sejam de notícias ou reportagens, o que se identificou foram materiais 

relacionados ao uso de ciência de dados por meio de Big Data para incrementar a 

atividade regulatória, em especial a regulação da atividade financeira. 

Merece destaque a identificação de que o tema “Big Data” concentra a maior 

parte das discussões referentes à ciência de dados, dando a entender em algumas 

leituras que Big Data se confunde com a própria Ciência de Dados.  
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3 Abordagem dos problemas elencados junto às áreas finalísticas da 
Anatel 
 

Nos tópicos a seguir serão abordados os dois temas selecionados para 

aprofundamento do problema a partir das consultas realizadas junto às áreas 

finalísticas da Agência Nacional de Telecomunicações. 

 

3.1 Primeiro Problema - Aferição da Eficácia do Plano Geral de Modelos de 
Competição 
 

Dentro da estrutura organizacional da Anatel, a Gerência de Monitoramento 

das Relações entre Prestadoras realiza estudos sobre os dados das empresas que 

fornecem serviços de telecomunicação. Analisa a prestação de serviços no Atacado, 

a prestação de serviços no Varejo, e o Conflito entre estas empresas. A área trabalha 

principalmente com dados de “acessos”, o que identifica os dispositivos conectados 

aos serviços de telecomunicações (um aparelho celular com um chip, por exemplo, é 

considerado um “acesso”). 

O ponto de contato neste setor foi a servidora Flora Toledo. A servidora 

descreveu que, a partir o Plano Geral de Modelos de Competição, a Anatel estabelece 

regras e parâmetros para a comercialização de planos de serviços de 

telecomunicações no mercado de atacado (empresa-empresa). Embora se tenha 

como finalidade gerar algum ganho para a comunidade onde o plano de serviços é 

comercializado, a adoção das regras aplicadas pela Anatel não possui uma medição 

quanto à sua eficácia. Assim, uma possível abordagem para resolver o problema seria 

acompanhar dados demográficos de municípios equivalentes ao longo de um período, 

e comparar a evolução ou não de alguns indicadores econômicos e sociais 

comparando-se municípios que foram submetidos a uma interferência regulatória e os 

que não tiveram aplicação da mesma medida. 

Para este problema, identifica-se como disciplina mais relacionada ao 

problema a de Mineração de dados, uma vez que a temática envolveria a identificação 

de padrões, no caso municípios equivalentes, técnicas de agrupamentos e de o 

potencial de se utilizar técnicas para identificação de tendências. 

A partir desta identificação do problema como relacionado ao tema da 

mineração de dados, adotou-se uma abordagem baseada na metodologia CRISP-DM 
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(Cross Industry Standard Process for Data Mining), que pode ser traduzido como 

Processo Padrão Inter-Indústrias para Mineração de Dados. 

Esta metodologia foi desenvolvida tendo em vista as particularidades de um 

projeto envolvendo mineração de dados, uma vez que se observou que a aplicação 

de metodologias típicas de desenvolvimento de software para cenários de ciência 

dedados não estava correspondendo adequadamente às expectativas nem 

permitindo um fluxo de trabalho mais coerente com particularidades desta área do 

conhecimento. 

O CRISP_DM se baseia num ciclo iterativo e incremental constituído pelas 

etapas que podem ser observadas na figura abaixo. 

Figura 1 – Figura 1 - Etapas da Metodologia CRISP-DM 

 

http://zahpee-blog-media.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/07/CRISP-

DM_Process_Diagr am-649x650.png 

A seguir as etapas serão descritas ao mesmo tempo em que se discorrerá 

sobre sua utilização no presente estudo. 

 

1ª Etapa: Entendimento do Negócio 

Nesta etapa, busca-se entender o objetivo do projeto, por meio da definição 

do problema, definição de potenciais respostas e definição de critérios para avaliação 
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destas respostas. Como produto desta etapa, deve-se ter um plano inicial de como 

alcançar o objetivo. 

Para o problema em questão, seu entendimento foi realizado por meio de 

reuniões junto à área curadora das informações relacionadas ao tema na Anatel. Além 

disso, por orientação desta mesma área, foi feito um aprofundamento da 

compreensão do problema por meio da leitura do documento (AGÊNCIA NACIONAL 

DE TELECOMUNICAÇÕES, Dez/2015) “ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO 

REAVALIAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DE MERCADOS RELEVANTES “ 

disponibilizado pela área usuária, em especial de sua introdução e do “TEMA 01: 

ESTUDO DE MERCADO DE ATACADO: EXPLORAÇÃO INDUSTRIAL DE LINHAS 

DEDICADAS (EILD)”. 

Tal documento esclarece a atividade regulatória da Anatel sobre o mercado de 

serviços de atacado (empresa x empresa) de transmissão de dados por meio de linhas 

dedicadas, e sua influência na prestação de serviços no varejo (empresa x consumidor 

final). Entre as abordagens regulatórias sugeridas, o estudo propôs a seguinte, em 

sua página 256: 

Alternativa C – Estabelecer Medidas Regulatórias Assimétricas de 
transparência, bem como de tratamento isonômico e não 
discriminatório, aos Grupos Econômicos detentores de PMS neste 
Mercado Relevante de Atacado, além de critérios de replicabilidade 
das ofertas de varejo correlatas para análise dos preços de atacado 
cobrados. 
 

O mesmo estudo, em suas páginas 263 e 264, esclarece por meio de quais 

ações a alternativa adotada será operacionalizada e quais os mecanismos para 

monitoração: 

Qual a conclusão da análise realizada? 
Conforme demonstrado no presente estudo, há falhas neste Mercado 
Relevante de Atacado, com impacto negativo nos mercados de varejo 
correlacionados, e, desta forma, a adoção apenas das alternativas A 
e B não seriam suficientes para correção das distorções competitivas 
existentes atualmente. A adoção de remédios conforme descrito na 
alternativa C torna-se necessária para que o mercado de atacado 
possa evoluir a ponto de minimizar as desigualdades competitivas 
existentes no mercado, viabilizando a contratação deste insumo de 
atacado essencial para a prestação de diversos serviços de 
telecomunicações, a preços não abusivos e permitindo, em última 
instância maior diversidade destes serviços aos usuários, com 
qualidade e preço adequados. 
Em resumo, a alternativa adotada prevê: i. Apresentação de Oferta de 
Referência de Atacado – ORPA referente ao produto de atacado em 
tela; ii. Homologação desta ORPA pela Anatel, que considerará, entre 
outros critérios, a possibilidade de replicação das ofertas de varejo na 
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análise dos preços praticados nos produtos de atacado correlatos; iii. 
Divulgação e atualização desta ORPA na página da internet da 
prestadora ou grupo ofertante, designado como PMS neste Mercado 
Relevante de Atacado; iv. Negociação exclusiva desta oferta de 
referência por meio do SNOA, sistema que gerencia a BDA, onde os 
contratos firmados deverão estar carregados, e com acesso remoto, 
atualizada em tempo real e com mecanismos de controle e 
acompanhamento sequencial da fila de pedidos; v. Envio à Anatel, 
quando solicitado, de cópias dos contratos firmados e outras 
informações julgadas pertinentes pela Agência 
Como será operacionalizada a alternativa sugerida? 
O Mercado Relevante de Atacado será previsto no Plano Geral de 
Metas de Competição – PGMC, bem como as Medidas Regulatórias 
Assimétricas a serem aplicadas aos Grupos Econômicos detentores 
de PMS neste Mercado (definidos por meio de Acórdão do Conselho 
Diretor). 
Estes Grupos detentores de PMS deverão apresentar e atualizar 
periodicamente Oferta de Referência de Produto de Atacado – ORPA, 
que deverá ser homologada pela Anatel e negociada exclusivamente 
por meio do Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado – SNOA. 
Como a alternativa sugerida será monitorada? 
A alternativa sugerida deverá ser monitorada dentro dos processos 
de trabalho da Superintendência de Competição – SCP, 
considerando suas competências estabelecidas no artigo 159, em 
especial: (i) atuar no sentido de assegurar a justa e livre competição 
no setor de telecomunicações; e (ii) promover resolução de conflitos. 
Em especial pode-se destacar o processo de homologação das 
Ofertas de Referência de Produto de Atacado – ORPA. 
Como fontes de informação para subsidiar estes processos de 
trabalho poderão ser utilizadas, entre outras, aquelas recebidas no 
Grupo de Implementação da Entidade Supervisora de Ofertas de 
Atacado e das Bases de Dados de Atacado – GIESB, em especial 
sobre as estatísticas extraídas do Sistema de Negociação de Ofertas 
de Atacado – SNOA. 
 

Definição do problema 

Conforme relatado inicialmente, o problema que se propõe resolver é identificar 

se, à luz dos dados sobre as localidades que sofreram influência desta interferência 

regulatória, se elas estão tendo uma reação positiva, negativa ou neutra às medidas, 

o que pode ser descoberto a partir da comparação da evolução histórica de índices 

relacionados a PIB (Produto Interno Bruto), IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 

da região que sofreu interferência regulatória com os mesmos dados de uma região 

equivalente (em população e características socioeconômicas) que não sofreu 

interferência regulatória. 

Definição de potenciais respostas 

Como potenciais respostas, tem-se basicamente a identificação de que a 

interferência regulatória foi: 
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a) negativa, caso se observe que regiões equivalentes que não sofreram 

interferência regulatória prosperaram mais do que a região que foi objeto da 

interferência; 

b) neutra, caso se observe que regiões equivalentes que não sofreram 

interferência regulatória prosperaram (ou regrediram) tanto quanto a região que foi 

objeto da interferência; 

c) positiva, caso se observe que regiões equivalentes que não sofreram 

interferência regulatória prosperaram menos (ou regrediram) se comparadas à região 

que foi objeto da interferência; 

Definição de critérios para avaliar as respostas 

O critério para analisar as respostas é uma combinação da Análise do PIB 

(Produto Interno Bruto) com o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do município 

que foi objeto da ação regulatória ao longo de 5 (cinco) anos. Busca-se extrair uma 

média aritmética do percentual de melhoria de cada um destes indicadores ao longo 

de 5 anos. 

A partir da observação destes mesmos aspectos para 10 municípios com 

situação semelhante inicialmente equivalente (PIB e IDH ) mas que não foram objeto 

da ação regulatória. Far-se-á uma média aritmética do PIB com IDH de cada um dos 

municípios e se calculará o percentual de crescimento destes indicadores para o 

mesmo período analisado. 

Ao final, observar-se-á se o município que foi objeto da ação regulatória teve 

uma resposta positiva a esta interferência, se comparado a municípios equivalentes 

que não foram objeto da mesma ação regulatória. 

Neste sentido, do ponto de vista dos conceitos de data mining, o critério de 

avaliação das respostas seria a similaridade, tendo em vista que se observaria a 

distância entre o grau de melhoria dos indicadores do município analisado e o grau 

de melhoria da média de municípios equivalentes ao longo do tempo. 

2ª Etapa: Compreensão dos dados 

Esta etapa é dedicada ao entendimento dos dados e do poder de estes 

responderem às perguntas do problema, seja diretamente, seja após a realização de 

atividades de integração entre diversas fontes de dados. 

No contexto deste problema identifica-se um sistema relacionado, que é o 

Sistema Nacional de Ofertas de Atacado–. SNOA, que possui uma base de dados 

relacionais de posse da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações 
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ABR Telecom, mas sobre a qual a Anatel tem acesso aos dados. Trata-se de uma 

base de dados relacional, cujo subconjunto de dados que seriam de interesse da 

Anatel para as tratativas do problema é estimado em 40 MB. 

Outro conjunto de dados relacionados ao problema refere-se à base de 

indicadores socioeconômicos por municípios, de propriedade do IBGE, mas cujos 

dados são públicos e disponibilizados na fonte. Quanto a estes dados, obteve-se a 

partir do site do IBGE um conjunto de informações sobre indicadores socioeconômicos 

dos municípios brasileiros, bem como informações sobre o último censo realizado. 

Estas informações produzidas pelo IBGE estão contidas numa base corporativa da 

Anatel, num ambiente transacional, em SGBD SQLServer e ocupando 

aproximadamente 27 MB. 

Identifica-se, portanto, a necessidade correlacionar estes dois conjuntos de 

dados no intuito de se criar um cenário que permita responder às perguntas do 

problema. 

3ª Etapa - Preparação dos Dados 

A etapa de preparação de dados e a etapa posterior (de modelagem de dados) 

possuem tanta sinergia que poderia ser discutida numa única sessão, pois há uma 

interdependência de atividades entre as duas. 

A etapa de preparação dos dados consiste na realização de diversas atividades 

que antecedem a utilização do dado. Neste sentido, é o momento de decidir quais 

atributos de um conjunto de dados são necessários para a análise, e quais são 

desnecessários. Também nesta etapa será montado o ambiente computacional 

necessário para que os recursos e técnicas de mineração de dados possam ser 

empregados. 

Tendo em vista que no decorrer do processo de modelagem e de aplicação de 

técnicas é possível que se decida por uma nova abordagem, haverá diversos casos 

em que será necessário retornar à etapa de preparação dos dados para viabilizar uma 

nova técnica ou procedimento. 

Especificamente para este problema, identifica-se a necessidade de realizar 

alguns mecanismos de transformação e carga de dados, no intuito de deixá-los com 

as mesmas tipologias no servidor de banco de dados e permitir assim um 

processamento mais eficiente do modelo. 

Para esta atividade, sugere-se a utilização da ferramenta de procedimentos de 
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ETL (Extract Transform Load) chamada SSIS (SQL Server Integration Services), da 

Microsoft, tendo em vista que é uma ferramenta para a qual a Anatel já possui 

licenciamento. 

4º Etapa - Modelagem dos dados 

A etapa de modelagem dos dados propriamente dita refere-se ao emprego das 

técnicas e procedimentos de mineração de dados que se entenda necessários para 

satisfazer o problema. Esta etapa corresponde, portanto, ao coração da estratégia de 

mineração de dados. 

A partir do conhecimento dos dados e do problema, o que se identifica é que o 

modelo é de natureza descritiva. Isto porque o que se espera é extrair o máximo 

possível de respostas a partir de uma correlação de informações do passado e do 

presente, sem contudo preocupar-se com o futuro. Cabe destacar, contudo, que a 

partir da experimentação do modelo, um dos caminhos previsíveis seria sua evolução 

para um modelo preditivo ou mesmo prescritivo, tendo em vista que se poderia, a 

partir de um histórico de observação de aplicação de medidas regulatórias, prever se 

a aplicação de uma determinada medida surtiria efeito numa nova região. 

O ponto inicial da etapa de modelagem é a definição das tarefas necessárias 

a atender cada resposta do problema. Neste caso, identificam-se os seguintes 

passos para se alcançar os objetivos : 

a) agrupamento de municípios “comparáveis” com o município que recebeu 

a interferência regulatória; 

b) identificação da evolução dos índices de PIB e de desenvolvimento 

humano(IDH) do município que recebeu a interferência regulatória com o conjunto de 

municípios comparáveis a ele e que não foram objeto da referida interferência; 

Neste sentido, para a tarefa relacionada ao agrupamento de municípios 

comparáveis, identificam-se os seguintes passos: 

a.1) definição dos critérios do que caracteriza um município como comparável 

ao município que foi objeto da medida regulatória. Neste caso, a partir dos dados, 

pode-se definir que municípios comparáveis são aqueles que atendam aos seguintes 

requisitos: 

- possuam uma população que varie até 10% (para mais ou para menos) 

em relação ao município de referência, baseando-se nos dados do início do período 

de observação (imediatamente antes da aplicação da medida regulatória sobre o 

município de referência); 
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- possuam um PIB (Produto Interno Bruto) que varie até 10% (para mais 

ou para menos) em relação ao município de referência, baseando-se nos dados do 

início do período de observação (imediatamente antes da aplicação da medida 

regulatória sobre o município de referência) 

- possuam um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que varie até 

10% (para mais ou para menos) em relação ao município de referência; baseando-se 

em dados imediatamente anteriores à aplicação da medida regulatória sobre o 

município de referência. 

- define-se também como 05 (cinco) anos o período que será analisado 

para se identificar a mudança dos índices acima indicados. Neste caso, serão 

comparados números imediatamente anteriores à aplicação da interferência 

regulatória com indicadores 05 anos após. 

a.2) Agrupamento dos municípios com base em partições, de forma a se identifi- 

car uma partição que seja chamada de “municípios comparáveis”. 

Destaca-se que devem ser excluídos da relação municípios que tenham sido 

objeto da mesma medida regulatória que o município de referência. 

Identifica-se que, no que se refere à uma classificação de tarefas de ciência de 

dados, esta é uma tarefa de agrupamento, tendo em vista que se busca agrupar em 

partições elementos a partir de um critério de similaridade. No caso em questão, far-

se-ia um agrupamento de municípios onde a partição de interesse é a que apresenta 

similaridade com o município que foi objeto da medida regulatória. A técnica utilizada 

então será de Agrupamento por Similaridade. 

No que se refere à natureza dos dados, identifica-se que eles são dados 

numéricos (e não categóricos) e que são simples (ao invés de compostos), e que 

estão dispostos numa estrutura tabular. 

Dadas estas características, conforme visto na disciplina de mineração de dados 

e na obra Data Mining and Analysis (ZAKI; MEIRA JR., 2014), um algoritmo indicado 

a ser utilizado para o agrupamento neste cenário é o K-means. 

Do ponto de vista prático, tendo em vista que foram definidos 3 indicadores 

para comparação (população, PIB e IDH), a proposta é executar por 3 vezes o 

algoritmo de agrupamento, uma para identificar municípios com população 

equivalente (aplicando uma tolerância de 10%), outro agrupamento de 5 grupos de 

municípios com base no Produto Interno Bruno, aplicando tolerância de 10%), e por 
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fim mais um agrupamento de 5 conjuntos de municípios com base no Índice de 

Desenvolvimento Humano, com tolerância de 5%. 

Ao final dos 3 agrupamentos, identificariam-se 3 grupos de municípios com 

características próximas ao município de referência, neste caso m grupo de 

municípios equivalentes sob a ótica da população, outro grupo equivalente sob a 

perspectiva do Produto Interno Bruno, e um terceiro grupo de municípios equivalentes 

sob a ótica do Índice de Desenvolvimento Humano. 

Após os 3 agrupamentos utilizando o algoritmo k-means, faria-se um último 

agrupamento, este apenas por meio da interseção dos municípios presentes nos 3 

agrupamentos anteriores. 

Por fim, ao excluir-se deste último conjunto os municípios que também foram 

submetidos à mesma interferência regulatória, teria-se o conjunto dos “municípios 

equivalentes”. 

Destaca-se que as atividades de agrupamento podem ser realizadas 

gratuitamente por meio da plataforma Lemonade, disponível em 

http://www.lemonade.org.br. O Lemonade é uma plataforma disponibilizada para 

cientistas de dados que provê diversos recursos que facilitam a implementação de 

estratégias de manipulação de dados, envolvendo casos agrupamentos como os 

relatados aqui. 

Quanto ao ruído, que tratamos aqui como informação irrelevante ou a 

identificação de padrões enganosos, pode estar presente em situações onde um dado 

município sofreu alguma interferência provinda de política pública ou algum 

investimento significativo do setor privado na região (como a instalação de uma 

grande indústria) e isto estar sendo ignorado quando da avaliação da evolução dos 

indicadores PIB e IDH. Tal aspecto vale tanto para os municípios “comparáveis” 

quanto para o município que foi objeto da interferência regulatória. 

Os atributos dos dados a serem selecionados são os que trazem as seguintes 

informações: PIB, IDH, População. Todos estes dados estão presentes no modelo de 

forma simples e direta, como atributos dos municípios ao longo do tempo. 

Quanto ao plano de engenharia de dados, identificou-se a necessidade de 

discretização dos dados no sentido de categorizar municípios que tenham sido objeto 

da mesma medida regulatória no intuito de que eles não viessem a ser enquadrados 

como “municípios comparáveis”. Esta providência é tomada no último dos passos 

descritos acima. 
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Quanto à completude dos dados, a estratégia definida é de que, caso se 

identifique alguma carência de informação de um dado município referência a 

população, PIB ou IDH, o município será ignorado, ao invés de se buscar completar 

esta informação. 

Destaca-se ainda que os dados envolvidos na tarefa são de natureza pública, 

não recaindo sobre eles preocupações quanto a sigilo ou restrição de acesso. 

Já para a tarefa relacionada à identificação de fato da evolução ou não do 

município que foi objeto da medida regulatória, verificam-se os seguintes passos: 

b.1) mensuração da variação do Produto Interno Bruto (PIB) e do IDH após 5 

(cinco) anos de aplicação da medida regulatória, tanto sobre o município objeto da 

medida quanto sobre os municípios “comparáveis” 

b.2) identificação da média de variação do PIB e do IDH (medidos separada- 

mente), do grupo de municípios considerados comparáveis; 

b.3) identificação se a melhoria do PIB e do IDH do município que foi objeto 

da medida regulatória foi superior à média de variação do grupo de municípios 

comparáveis para estes dois indicadores. 

Com estes passos executados, poder-se-á ter um indício de que a intervenção 

regulatória foi positiva para o município ao longo do tempo, se não apresentou impacto 

nenhum ou se ocasionou um impacto negativo. 

No intuito de permitir uma síntese do problema, das disciplinas, técnicas e 

ferramentas envolvidas, a seguir apresenta-se um quadro resumo com estas 

informações, de forma a facilitar a operacionalização do plano de ação. 

 

Tabela 1 – Tabela Síntese do problema 1 

Resumo do 
Problema 

Necessidade de se aferir a efetividade de medidas 
regulatórias adotadas pela Anatel sobre determinados 
municípios no mercado de atacado em razão do plano 
geral de modelos de competição (PGMC)  

Natureza dos 
Dados 

Envolvidos 
Dados Tabulares, presente duas bases transacionais. 
Natureza Descritiva. 

Bases de dados 
Envolvidas 

a) dados do SNOA, base mantida pela ABR Telecom 
mas à qual a Anatel tem acesso; b) dados do IGBE 
disponibilizados carregados na base de dados 
corporativa da Anatel 

Disciplinas 
Envolvidas Mineração de Dados 
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Técnicas de 
Ciências de 

dados propostas Agrupamento, fazendo-se uso do algoritmo k-means 

Ferramentas 
Envolvidas 

SGBD SQL Server como repositório dos dados, SSIS 
(SQL Server Integration Services) para transformação e 
integração de dados, Lemonade 
(http://www.lemonade.org.br) , para aplicação das 
técnicas de agrupamento 

Volume da massa 
de dados 
envolvida Aproximadamente 70 MB 

Fonte: Elaborado pelo autor 

3.2  Segundo Problema - Melhoria no tratamento das reclamações de 
consumidores a partir do conteúdo digitado 
 

Na Anatel, a Gerência de Tratamento de Solicitações dos Consumidores é 

responsável por analisar e tratar as reclamações dos consumidores sobre o setor de 

telecomunicações. Para isto, ela conta com o sistema Focus, que possui a maior base 

de dados da instituição, em ambiente transacional, SGBD SQL Server, com 

746.544MB (dados de outubro de 2018). O cadastro de reclamações pode ser feito 

diretamente pelos consumidores, por meio de aplicativo para smartphones ou via site 

da instituição, por meio de ligação telefônica (número 133) para um call center 

disponível, ou por meio de comparecimento pessoal a uma unidade da Anatel 

(situação onde um funcionário irá realizar o cadastro da reclamação no referido 

sistema). 

A título de informação sobre o volume de registros analisados em outubro de 

2018, ao longo de todo o ano de 2017 foram feitas 3.497.992 reclamações. Partindo 

para dados mais recentes, nos 5 primeiros dias de outubro de 2018, foram recebidas 

56.559 reclamações. A base de dados, que mantém informações registradas a partir 

de 2006, conta com um total de 24.962.874 reclamações. 

O cadastro de reclamações envolve um conjunto de seleções de categorias de 

serviços de telecomunicação e de temas, de forma a categorizar melhor a reclamação. 

A partir do servidor Adriano Marcomini, levantaram-se duas necessidades 

relacionadas ao cadastro de reclamações no sistema: 

a) a necessidade de se identificar, a partir do conteúdo digitado das reclamações, 

se elas estão relacionadas com mais de um serviço de telecomunicações, e 

não apenas com o serviço que foi selecionado no cadastro da reclamação. 
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b) a necessidade de se validar, a partir do conteúdo textual da reclamação, se a 

associação feita na árvore de cadastro de temas de reclamação foi correta. Tal 

processamento hoje é feito por amostragem e manualmente. 

Embora tenham sido apresentados como 2 problemas distintos, a natureza de 

ambos mostra-se bastante semelhante. Dentre as disciplinas do curso, identifica-se 

que para ambos os problemas as disciplinas envolvidas seriam Aprendizado de 

Máquina , Recuperação da Informação e Processamento de Linguagem Natural. 

O problema relaciona-se com a disciplina de Processamento de Linguagem 

Natural na medida em que um dos principais insumos para o trabalho é um campo de 

texto livre que é preenchido por qualquer cidadão, o qual pode fazer uso de 

expressões que representam a forma humana de relatar problemas e situações muitas 

vezes incluindo expressões que refletem o “calor do momento“ da indignação. Assim, 

a adoção de técnicas de processamento de linguagem natural permite otimizar a 

identificação de situações e significados decorrentes destas expressões utilizadas 

pelo usuário reclamante. 

A relação com a disciplina de Recuperação da Informação vem da 

necessidade de, a partir da observância do campo de texto livre e das tipologias de 

reclamações presentes na “árvore de assuntos”, identificar em quais categorias 

poderia ser classificada a reclamação. 

Por sua vez, a disciplina de Aprendizado de Máquina tem aplicabilidade para o 

problema na medida em que se busca identificar na base de reclamações quais as 

classificações foram feitas equivocadamente e quais teriam mais de uma classificação 

possível. Neste ponto, esta atividade que hoje é feita por um colaborador humano 

poderia ser automatizada criando-se uma rede neural e se fazendo uso das técnicas 

de aprendizado supervisionado. 

Embora não se caracterize especificamente como um problema de mineração 

de dados, aqui faremos também uso da metodologia CRISP-DM tendo em vista que 

suas etapas previstas auxiliaram na elaboração do plano de ação para se solucionar 

estes problemas. 

1ª Etapa: Entendimento do Negócio 

O problema mostra-se de fácil compreensão, tendo em vista se tratar de uma 

situação em que há volume razoável de dados e com problemas de classificação 

tendo em vista que esta é feita a partir de um usuário comum com uma extensa lista 

de opções e liberdade de escrita para sua situação. 
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Para materializar a compreensão desta situação, será demonstrado o passo a 

passo da tela de cadastro de reclamações do sistema Focus, obtido a partir do sistema 

disponível em https://focus.anatel.gov.br/focus 

O usuário irá identificar a partir de vários passos a classificação do seu 

problema dentro de uma árvore de categorias. 

 

Figura 2 – Tela inicial de Cadastro de Reclamação no Sistema Focus 

 

Sistema de Reclamações do Site da Anatel 

Nos passos seguintes, o usuário irá escolher subcategorias, de forma que ao 

final terá feito 4 classificações, conforme figura abaixo: 

Figura 3 – Última tela de classificação do tema da reclamação 

 
Uma vez feitas as classificações, o usuário irá descrever o problema 

textualmente, conforme figura abaixo: 
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Figura 4 – Tela onde o usuário descreve a reclamação textualmente 

 

Site de Reclamações da Anatel 

 

Destaca-se que o mesmo procedimento pode ser feito por um atendente de 

Call Center, para o qual o consumidor realizou uma ligação telefônica para no intuito 

de descrever sua divergência com as operadoras de telecomunicações. 

Em ambos os casos, identifica-se um número significativo de classificações 

equivocadas. Além disto, o sistema não permite identificar se o caso se caracteriza 

como sendo de mais de uma categoria. Estas duas situações consistem no problema 

exposto pela área de negócios. 

2ª Etapa: Compreensão dos dados 

As principais entidades relacionadas ao problema são identificadas no banco 

de dados como a tabela que armazena as solicitações e a tabela que armazena a 

árvore de temas. 

A estrutura da tabela de solicitações é a seguinte: 
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Figura 5 – Estrutura da tabela de Solicitações 

 

Base de dados privativa da Anatel 

Por sua vez, a estrutura da tabela que gere a árvore de assuntos é a seguinte: 
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Figura 6 – Estrutura da Tabela de árvore de assuntos 

 

Base de dados da Anatel 
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3ª Etapa - Preparação dos Dados 

Na etapa de preparação, identifica-se a necessidade de realizacão de 

procedimentos de ETL (Extract-transform-Load) no intuito de se criar uma estrutura 

de dados que destaque o conjunto de termos, palavras e expressões utilizados na 

descrição das reclamações por parte dos consumidores, permitindo que se associe a 

ocorrência de determinadas palavras à tipoligia da reclamação. 

Para esta preparação de dados, propõe-se a utilização do próprio SGBD 

Microsoft SQL Server da própria instituição, tendo em vista que todos os dados já 

estão contidos nele. 

4º Etapa - Modelagem 

Reforçando o que foi exposto no ponto inicial, e na etapa de modelagem que 

é feita a definição das tarefas necessárias a atender cada resposta do problema. 

Neste caso, identificam-se as seguintes tarefas necessárias para responder ao 

problema: 

a) criação de um Corpus contendo a relação de palavras e expressões utilizadas 

nas reclamações. 

Neste ponto, propõe-se a interação junto à área de negócios para a 

identificação de expressões caracterizadas como “de linguagem natural” para criação 

de conjuntos de palavras que possam ser classificadas como uma única expressão 

no Corpus. 

Em paralelo, ainda junto á área de negócios, propõe-se a criação de um 

conjunto de consultas em linguagem natural que possam, a partir da indicação 3 ou 4 

expressões, indicar uma ou 2 possíveis classificações na árvore de assuntos de 

reclamações. Estima-se que algo em torno de 300 consultas seria o adequado para 

que se tivessem insumos para a atividade. 

Com base nestas definições, partiria-se para realizar a criação do Corpus, por 

meio da indexação do conjunto de reclamações disponíveis na base do sistema 

Focus, criando-se uma nova tabela contendo os campos relacionados à classificação 

existente atualmente na árvore de assuntos e um novo campo contendo o conjunto 

de expressões (tokens) decorrentes da indexação, onde um token pode corresponder 

a uma única palavra ou a uma expressão que contenha um significado próprio. 

Cabe destacar a necessidade de nesta fase de indexação se experimentar 

diferentes funções de similaridade, bem como diferentes analisadores para o 

conteúdo, como funções de tokenização e transformação destes tokens produzidos. 

A partir da criação do Corpus e das consultas, estas poderiam ser 

experimentadas fazendo-se uso do conjunto de ferramentas Elasticsearch e Kibana, 

que são de código aberto e voltadas às atividades de recuperação da informação. 
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b) criar uma massa de treinamento e outra de teste para identificar se os 
termos(palavras e expressões) presentes em uma reclamação são geralmente 
relacionados à categoria da reclamação; 

Uma vez feita a indexação, o passo seguinte seria determinar junto á área de 

negócios dois subconjuntos sobre a própria base de reclamações do sistema: uma 

fração do conjunto a ser utilizada para treinar o modelo, e outra fração do conjunto a 

ser utilizada para testar o modelo. Assim, poder-se-ia aplicar uma divisão da base em 

50%, ou outra proporção parecida. 

Esta massa de treinamento e de teste pode ser criada a partir da própria base 

de dados no SGBD SQL Server. 

b) definir uma rede neural que aponte quais as possíveis 

classificações de uma 

reclamação dada a descrição feita pelo consumidor 

Neste ponto, aplicariam-se os conhecimentos abordados na disciplina de 

Aprendizado de Máquina, criando-se uma rede neural a partir da definição da 

qualidade de perceptrons de entrada, quantidade de camadas e a quantidade de 

perceptrons de saída. Destaca-se que o intuito desta rede seria retornar uma ou duas 

classificações possíveis para o problema relatado no registro de reclamação, a partir 

da verificação dos termos digitados pelo usuário ou o atendente do call center. 

Para esta etapa e as seguintes, sugere-se a utilização do mesmo conjunto de 

ferramentas que foram utilizadas ao longo da disciplina para problemas de natureza 

semelhante, no Anaconda (docs.anaconda.com/anaconda/) , fazendo-se uso das 

bibliotecas “keras”, “jupyter”, “numpy” e “sckit-learn”. 

c) treinar o modelo (a rede neural), de forma supervisionada, no 

sentido de 

ajustar vetores, quantidade de camadas funções de ativação que permitam mais 

precisão nas classificações para uma reclamação que possui uma determinada 

descrição digitada pelo consumidor. 

Nesta fase, deverão ser testadas mudanças no número de neurônios por 

camada, alternância entre o “otimizador” da rede neural (entre Adam e RMSprop), 

mudanças nas funções de ativação de cada camada (alternando entre “sigmoide”, 

“relu”, “linear”, “tanH” e “elu”), bem como alterações no número de épocas, no intuito 

de se chegar a uma rede ajustada para o problema em específico. 

d) testar o modelo com a massa de testes; 

Uma vez treinado e ajustado o modelo, o passo seguinte seria submeter a 

massa de testes à rede neural, observando-se os resultados e voltando-se à etapa 

anterior para se proceder com ajustes nas configurações ou mesmo na própria 

indexação. 
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e) uma vez treinado o testado o modelo, ele seria utilizado para fazer apontamentos de 

reclamações possivelmente mal classificadas e de reclamações que teriam uma 

segunda ou terceira classificação possível. 

Neste ponto, toda a massa de dados seria submetida à rede neural criada, 

no intuito de se apontar para a área de negócios possíveis erros de classificação ou 

situações onde o problema teria relação com mais de uma classificação. 

Assim, como se discorreu para o problema anterior, espera-se como 

contribuição deste estudo que seja apresentado um roteiro para execução de 

procedimentos, com indicação de técnicas de processamento e análise de dados, que 

possibilitem otimizar a categorização e tratamento das reclamações do setor de 

telecomunicações. 

Também com o intuito de sintetizar os principais pontos envolvidos no 

problema, e facilitar sua absorção por parte daqueles que forem implantar o plano de 

ação proposto, a seguir se apresenta uma tabela síntese do que foi abordado. 

Tabela 2 – Tabela Síntese do Problema 2 

Resumo do 
Problema 

Necessidade de identificar erros de classificação 
das reclamações cadastradas na Anatel, e também 
identificar mais de um tema relacionado à 
reclamação. 

Natureza dos Dados 
Envolvidos 

Dados Tabulares, presente na base FOCUS, bem 
como um Corpus criado a partir das descrições de 
solicitações (reclamações) dos consumidores no 
FOCUS. 

Bases de dados 
Envolvidas 

a) dados do Sistema FOCUS, em especial das 
tabelas 
“Solicitacao” e “Arvore” 

Disciplinas 
Envolvidas 

Recuperação da Informação, Aprendizado de 
Máquina, 
Processamento de Linguagem Natural 

Técnicas/Abordagens 
de Ciências de dados 

propostas 
Criação de um Corpus, criação de uma rede neural, 
indexação e recuperação da informação. 

Feramentas 
Envolvidas 

Anaconda, fazendo-se uso das bibliotecas “keras”, 
“jupyter”, “numpy” e “sckit-learn”. Elasticsearch e 
Kibana. SGBD SQL Server 

Volume da massa de 
dados envolvida 746.544MB (dados de outubro de 2018) 
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4 Considerações Adicionais 
 

Cabe destacar que, além dos dois problemas relatados e selecionados para 

nortearem o estudo, concomitantemente foi feita interação com outras 02 (duas) áreas 

da instituição, onde foram levantados problemas, mas o quais não serão aprofundados 

na monografia. 

 

4.1 Problema de identificação de conjuntos de infrações e sanções aplicadas 
em processos 
 

Junto ao gabinete do Conselheiro Leonardo Euler, foi tratado junto ao seu 

assessor Humberto Bruno um problema relacionado à tomada de decisão sobre os 

temas relacionados às telecomunicações. Segundo o assessor, há cerca de 3 anos 

todos os documentos da Anatel são produzidos em sistema eletrônico, o SEI, de forma 

que as atividades estão em formato texto neste sistema. Relacionado às áreas de 

controle, obrigações, fiscalização e em especial o Conselho Diretor (órgão máximo 

decisório da Anatel), seria de utilidade uma análise de dados presentes em formato 

texto em todos os processos já abertos na agência (identificando tipo, principais 

infrações, principais sanções aplicadas por tipo, média de multas, trâmite, volume de 

revisão da decisão, dentre outras coisas. . . ). Ainda segundo o assessor, a solução 

do problema seria então criar uma espécie de “base de jurisprudências” relacionadas 

a um conjunto de temas definidos. Num nível mais avançado, a partir de novos 

problemas encaminhados ao Conselho Diretor, com base na jurisprudência a solução 

poderia encaminhar uma orientação de posicionamento. 

Identificou-se como disciplinas da pós graduação relacionadas a este problema 

Recuperação da informação, e numa segunda etapa Sistemas de Recomendação. 

Quanto à base de dados envolvida, trata-se do sistema SEI, que é o sistema 

eletrônico de documentos da Agência, que é hospedado em SGBD Mysql e possui 

38,1 GB em dados, após cerca de 4 (quatro) anos de utilização. 

 

4.2 Problemas de saneamento de dados e automatização de procedimentos 
 

A Gerência de Acompanhamento Econômico da Prestação é um setor da 

Anatel que atua com análise econômica do setor de telecomunicações, envolvendo 

apreciação dos itens custos (pessoal, insumos, infraestrutura, impostos) que envolvem 
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o setor de telecomunicações, no intuito de promover a competitividade no setor a 

preços acessíveis à população. A área dispõe do sistema SAMIC, que recebe os dados 

das empresas de telecomunicação. 

A partir do servidor Andrey Perez, identificou-se como um problema a 

dificuldade de utilizar os dados constantes nos sistemas legados para fazer uso das 

ferramentas de Análise de dados adquiridas pela instituição, a exemplo do Qlik Sense. 

O servidor alega que muitos dos problemas têm relação com o formato dos campos. 

Tem relação com o formato dos campos. 

Destaca-se que este problema teria mais relação com alguma ação de 

saneamento de dados, razão pela qual não se enquadra nos temas previstos para 

abordagem pela monografia. 

Outro problema relatado pelo Andrey Perez diz respeito à padronização dos 

cálculos realizados por cada empresa para os indicadores estabelecidos pela Anatel. 

Atualmente necessitam fazer uma verificação manual de como foi feita a 

implementação. 

Para este segundo caso, identifica-se como disciplina relacionada a de 

Aprendizado de Máquina. 

Quanto à base de dados envolvida, identifica-se o SAMIC, base transacional 

em SQL Server, de propriedade da Anatel. com 37.075MB.  
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5  Conclusão  
 

Identificou-se que o rol de disciplinas que foram cursadas durante o curso de 

especialização foi condição para a realização do presente estudo, tendo em vista que 

as abordagens diante dos problemas, bem como a utilização de técnicas para a 

proposição de soluções para estes, decorreu dos conhecimentos adquiridos, em 

especial, nas disciplinas de Mineração de Dados, Processamento de Linguagem 

Natural, Recuperação da Informação e Aprendizado de Máquina. 

Do ponto de vista de impacto e benefícios trazidos à Anatel, pode-se afirmar 

que as atividades desenvolvidas ao longo da construção deste trabalho cumpriram o 

objetivo de potencializar na Agência Nacional de Telecomunicações o uso da ciência 

de dados na resolução de problemas práticas das áreas de negócios, o intuito de, 

direta ou indiretamente, incrementar a qualidade da atividade regulatória desenvolvida 

pela instituição. 
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