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Machine learning 
além do buzzword.



Faço parte do Squad de Docs & 

Biometrics da idwall. Junto do squad faço 

pesquisa e implementação na área de 

visão computacional e processamento 

de texto. Desenvolvo soluções para os 

nossos produtos de validação de 

documentos e biometria facial.

Quem sou eu?

O que eu fiz antes: 

● Bacharel em Física pela USP;

● Mestre em Física pela USP;

● Doutor em Física pela USP;

● Fiz doutorado dentro de física teórica e matemática, 

realizando pesquisa nas áreas de computação 

quântica, estados topológicos da matéria e álgebras 

de Hopf.



O que é ML?



É um algoritmo 
de inferência.

Novos resultados de antigos.

● Conjunto (dataset) de resultados 
conhecidos;

● Dados são pares entrada - saída;

● Obtemos predições sobre novos valores.



Não 
explicitamente 
programado.
Se adapta ao dados.

● ML difere de uma árvore de decisões 
(if-else). 

● Importância das variáveis é obtida 
observando os dados. 



1

O que é preciso?

Conhecimento 
sobre o problema.

2
Dados.

3
Treinar o modelo.

4
Validar.

Entender o problema e 
o domínio. O problema 
pode ser resolvido? 
Como?

Exemplos, muitos 
exemplos. O conjunto 
de dados precisa ser 
fiel ao real e diverso o 
suficiente.

O conjunto de dados é 
utilizado para treinar 
um modelo. Diversas 
métricas são obtidas e 
inferência pode ser 
realizada em novos 
dados.

As predições do 
modelo fazem sentido? 
As métricas condizem 
com o observado? O 
que pode ser 
melhorado.



Tarefas manuais que precisam ser 
automatizadas.

É o principal caso de uso de ML. 

● O problema já é conhecido;

● Muitos exemplos já existem;

● Modelos parciais já trazem resultados;

● Pode ser usado paralelamente.

Automação e insights.

Novos insights sobre os dados.

O processo de desenvolver e treinar um modelo 
pode trazer insights sobre os dados.

Novas relações entre variáveis, podem ser 
utilizadas pela melhorar a performance. Buscar 
cenários poucos exploradas.



Ferramentas.

Keras.

Um framework para 
Deep Learning. Suporta 
diversas bibliotecas, por 

exemplo TensorFlow

scikit-learn.

Um grande conjunto 
de ferramentas para 

ML. Extensa 
documentação e 
muitos exemplos.

H2O.

Ferramenta integrada 
para treinamento e 

visualização. Completa 
e user-friendly.



H2O.
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Obrigado!


