
Análise de Sentimento dos
usuários do Ministério de
Infraestrutura no Twitter



Positivo Negativo

Problema

Classificar os comentários dos
cidadãos, constantes no perfil
institucional  do Ministro de
Infraestrutura no Twitter e
relacionados ao tema "rodovia",
a fim de facilitar a tomada de
decisão e promover  ações de
melhoria na qualidade dos
serviços oferecidos aos
usuários.

Questionamento



Solução

Treinamento supervisionado de
modelo de Machine Learning de
classificação e Análise de
Sentimento com base no texto dos
comentários dos twitters coletados  
do perfil institucional do Ministro de
Infraestrutura no Twitter.
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Padronização do texto

Pontuação

Tokenização

Emojis

Lemmatização

0 ministro parabens :( ... pedagio

1 0.2569 0.3551 0.0073 ... 0.0487

... ... ... ... ... ...

n 0.0941 0.0043 0.6310 ... 0.4427
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Modelos e Resultado
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Interpretação
"parabens ministro thor ! senhor achado brasil !"

 "mp ferrovias ? vai deixar morrer 100bi investimento ? 

TOP 20 palavras mais relevantes para as
classes Positivo e Negativo"



Destaques

Participação social   tomada de decisão   Análise de Sentimento

Cidadão como termômetro!!



Lições

Entendimento do processo de coleta e rotulação dos dados pela área de negócio

Biblioteca otimizada para
português-br

Importância da pontuação e emojis

Separação da base de teste
logo no início

Uso de modelos "estado
da arte"

Vazamento de dados

Balanceamento das classes1 2
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