
Análise de Sentimentos



O que é  a Análise de sentimentos?
A técnica de análise de sentimento ou mineração de 
opinião,conforme [Rosa 2015] tem o objetivo de aferir a 
polaridade do sentimento do usuário sobre um assunto 
classificando o em positivo, negativo ou neutro.



❏ A  Rocket Content (apud Emarketer, 2016) aferiu que 46% das empresas 
brasileiras usam alguma forma de monitoramento de redes sociais.
 

❏ As linhas de pesquisa dentro da Análise de Sentimentos são; a Análise 
de Estado Emocional e Análise de Sentimentos por Comparação. 

❏ Há ainda a distinção entre os seguintes níveis de análise; nível de 
aspecto, nível de documento, nível de sentença e nível de palavra. 



BREVE HISTÓRICO
Os primeiros estudos na área emergiram em 2001, segundo 
Skrol Salustino em Monitoramento e Pesquisa em Mídias 
Sociais: metodologias, aplicações e inovações, lançado pelo 
Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados em 2016. 



BREVE HISTÓRICO
Com o advento das redes sociais, na medida em que havia um 
bombardeamento de opiniões, as empresas percebiam a 
possibilidade das mesmas influenciarem o consumo. Nesse 
ínterim, a mineração de opiniões emerge analisando os textos 
publicados de forma manual.



BREVE HISTÓRICO
Posteriormente, o processo passa a ser realizados de forma 
semi-automatizada, através da escala de Likert. A qual nos 
permite captar em detalhes e intensidade a conformidade do 
usuário. 



Figura 1. Exemplo da Escala de Likert



“com o crescimento exponencial do público online, com a 
diversidade de redes sociais e com o aumento vertiginoso 
do volume de dados publicados diariamente, a análise de 
sentimentos entrou na era da automação e as ferramentas 
investiram seus esforços na mineração de dados (opinion 
mining), mas com o destaque que esse investimento foi, 
principalmente, para cobrir o maior número de redes e 
suprir as demandas emergentes do mercado e não para 
desenvolver metodologias eficientes para a classificação de 
polaridades.” (SALUSTINO, 2016)



Assim, as novas ferramentas semiautomáticas desenvolvidas 
para a análise de sentimentos apenas captavam os dados, 
necessitando de um profissional para classificar a polaridade 
do texto. Consequentemente, embora o trabalho tenha sido 
otimizado, em contrapartida não houve pesquisa em 
ferramentas que pudessem dar suporte a esses profissionais. 



Análise de Sentimentos  e Análise de Emoções 
Um dos impasses da análise de sentimentos hoje seria sua relação e 
distinção com a análise de emoções, isto é, classificar os excertos para além 
da polaridade positivo-negativo. Abrangendo assim aspectos como 
surpresa, alegria, raiva, ódio etc. visto que uma frase pode conter mais de 
uma emoção.Assim, abre-se também um mercado para profissionais 
especializados em ambas as técnicas de monitoramento.  



As maiores dificuldades encontradas por esses são;

● vocábulos que podem ser associados com qualquer emoção 
determinada;

● vocábulos que podem ser associados com mais de uma emoção;
● a subjetividade da linguagem;
● excertos curtos e abreviados;
● presença de gírias, erros ortográficos e gramaticais nos excertoS.



Principais Técnicas
1) Técnicas supervisionadas; demanda um treinamento de modelo a partir de excertos já 

classificados por profissionais. a aplicabilidade fica restrita ao contexto no qual o 
modelo foi treinado. Ainda, é preciso um grande conjunto de dados previamente 
categorizados para treinar o modelo. 

2) Técnicas não-supervisionadas; temos modelos que se utilizam de abordagens léxicas, 
baseadas em um dicionário léxico de sentimento, o qual determina um significado 
quantitativo para as palavras. Abordagens léxicas assumem que palavras individuais 
possuem o que é chamado de polaridade prévia [Taboada et al., 2011] .



DEMONSTRAÇÃO

http://www.youtube.com/watch?v=j_mKAtajUhs


https://www.paralleldots.com/sentiment-analysis

https://www.paralleldots.com/sentiment-analysis
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