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APRENDIZADO DE MÁQUINA COMO SUPORTE A GESTÃO DE TI 

 

Ricardo Pacheco 

 

RESUMO- Os dados de infraestrutura de tecnologia da informação podem fornecer 

inteligência valiosa para reduzir a sobrecarga sobre os negócios, melhorando os 

processos e garantindo a conformidade com as boas práticas do mercado. No entanto, 

a mineração e a entrega dessas informações se tornam cada vez mais difíceis à 

medida que a escala e a complexidade da infraestrutura e de seus dados crescem. As 

organizações estão sobrecarregadas com volumes, variedades e velocidades cada 

vez maiores de dados operacionais obtidos de infraestrutura própria, nuvens públicas, 

privadas e híbridas. Em muitas organizações, essa avalanche de dados 

sobrecarregam a equipe de gerenciamento de TI. O aprendizado de máquina é uma 

ferramenta promissora no auxílio à gestão de TI na obtenção de respostas orientadas 

a dados para análise da causa de problemas, gerenciamento de carga de trabalho, 

monitoramento de desempenho e outras tarefas operacionais importantes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizado de máquina. Inteligência artificial. Gestão de TI. 

 

ABSTRACT- Information technology infrastructure data can provide valuable 

intelligence to reduce business overhead, improve processes, and ensure compliance 

with industry best practices. However, mining and the delivery of this information 

become increasingly difficult as the scale and complexity of the infrastructure and its 

data grow. Organizations are overwhelmed with ever-increasing volumes, varieties 

and speeds of operational data from their own infrastructure, public, private, and hybrid 

clouds. In many organizations, this avalanche of data overwhelms the IT management 

team. Machine learning is a promising tool in assisting IT management in obtaining 

data-driven responses to problem-solving, workload management, performance 

monitoring, and other important operational tasks. 

 

KEYWORDS: Machine learning. Artificial intelligence. IT management. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A infraestrutura de TI processa quase todas as interações, transações e 

comunicações em nossas vidas. Ela tornou-se a estrutura de integração para todo tipo 

de aplicação. Para a equipe de operações minerar todos esses dados - relevantes 

para serviços, aplicativos, redes, armazenamento, dispositivos e outras infraestruturas 

de TI - pode ser um processo desafiador. Eles devem monitorar e correlacionar dados 

em todos os níveis das camadas de infraestrutura - incluindo hardware, redes, 

middleware e aplicativos - e usá-las para gerenciar os níveis de serviço em tempo real. 

Igualmente importante, precisam aproveitar esses dados para detecção de anomalias, 

resposta a situações, diagnósticos, análise de causa raiz, gerenciamento de 

capacidade e muitas outras aplicações. 

Como os administradores de infraestrutura de TI podem utilizar os dados da 

infraestrutura para extrair as ideias necessárias para realizar suas tarefas em todos 

os níveis de detalhes necessários? Mais diretamente, como eles podem fazer isso 

diante da crescente redundância de dados? Tudo isso faz referência aos obstáculos 

que impedem os gestores de TI de extrair as visões operacionais de que precisam 

para realizar seu trabalho com eficiência. E no caminho dessa avalanche de dados há 

a utilização de técnicas e ferramentas, como o aprendizado de máquina, que podem 

facilitar a tomada de decisões com base em informações muito confiáveis. 

O machine learning não é uma tecnologia específica em si; ele envolve 

softwares como de mineração de dados e ciência de dados (1) para processar grandes 

volumes de dados e descobrir insights. A maioria das organizações que trabalham 

com grandes quantidades de dados tem reconhecido o valor dessa tecnologia e ao 

extrair insights desses dados – frequentemente em tempo real – as organizações são 

capazes de trabalhar com mais eficiência ou de ganhar uma vantagem competitiva 

sobre seus concorrentes. Assim sendo, o intuito desse artigo é conceituar o tema, 

demonstrar as etapas do fluxo de trabalho e as melhores práticas para que gestores 

de TI obtenham os resultados esperados usando o machine learning. 
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2- DESENVOLVIMENTO 

 

O aprendizado de máquina - Machine Learning - é uma forma de se chegar a 

inteligência artificial. E como um ramo dessa, envolve a criação de algoritmos que 

podem aprender automaticamente a partir de dados (estruturados ou não). Ao invés 

de os desenvolvedores de software elaborarem enormes códigos e rotinas com 

instruções específicas para que a máquina possa realizar determinadas tarefas e 

conseguir resultados, no aprendizado de máquina treina-se o algoritmo para que ele 

possa aprender por conta própria, e até mesmo conseguir resultados que os 

desenvolvedores dos algoritmos nem mesmo poderiam imaginar. 

Códigos ou algoritmos são usados para determinar os resultados de uma série 

de inputs (entradas de dados) desde o início da era digital. São fundamentalmente 

instruções lógicas e finitas sobre como combinar entradas para produzir uma saída 

específica. À medida que os sistemas se tornaram mais complexos, os algoritmos 

também tiveram sua complexidade aumentada. O que chamamos de algoritmo pode 

consistir em múltiplos sub-algoritmos, ou sub-módulos, conectados de múltiplas 

formas de integrações possíveis. Embora isso possa ser explicado em termos da 

estrutura do sistema, as entradas e saídas em cada etapa rapidamente se tornam 

mais complexas de serem explicadas. Desta forma, para garantir a transparência nos 

algoritmos, precisamos garantir que todas as etapas do algoritmo possam ser 

explicadas de maneira que um indivíduo não especializado possa entender. 

Algoritmos podem ser criados manualmente, ou seja, um humano projeta, testa 

e reconstrói o algoritmo até atingir o resultado desejado. Como já é possível perceber, 

algoritmos também podem ser criados por meio de aprendizado de máquina. Para 

processos como esses, o diferencial fundamental é que o próprio sistema ajusta as 

ponderações de entrada do algoritmo. Para sistemas complexos, centenas, milhares 

ou milhões de ponderações são ajustadas em paralelo. Os sistemas resultantes 

podem ser explicados matematicamente, no entanto, as entradas para tais sistemas 

são captadas a partir dos dados em estado bruto para um ponto em que os números 

são praticamente insignificantes para qualquer observador externo. 

O aprendizado de máquina, como uma ferramenta para compreender os dados 

de TI, está em uma fase embrionária, ou seja, a análise operacional dos gestores de 
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TI está começando a incorporar o aprendizado de máquina para monitoramento de 

incidentes, detecção de anomalias, análise de causa raiz, manutenção preditiva e 

outras inferências críticas baseadas em dados. Uma das principais razões para isso 

é que as ferramentas comerciais de gerenciamento de TI só recentemente 

começaram a incorporar técnicas de inteligência artificial. Outro fator é que as 

empresas que recentemente investiram em ferramentas de gestão de TI podem ficar 

consideravelmente prejudicadas na atualização ou na migração para soluções que se 

beneficiam de análises orientadas para a aprendizagem de máquinas. 

Para auxiliar na transição das antigas ferramentas e métodos de gestão para 

as atuais abordagens é preciso mapear o ambiente necessário: todo o ambiente a ser 

implantado estende-se desde as ferramentas matemáticas de análise usadas para 

selecionar e treinar algoritmos de aprendizado de máquina até o hardware que esses 

algoritmos usam para processar dados, incluindo as bases de dados e filas de 

mensagens usadas para armazenar e mover os conjuntos de dados que atuam como 

entrada. Essa infraestrutura deve abranger quase todas as etapas do fluxo de trabalho 

de aprendizado de máquina e permitirá que cientistas de dados (1), engenheiros de 

software e equipes de desenvolvimento/infraestrutura (devops) acessem e gerenciem 

os recursos de computação para testar, treinar e implantar algoritmos de inteligência 

artificial.  

Etapas sugeridas para um melhor fluxo de trabalho: 

No início do fluxo de trabalho inclui-se a análise exploratória de dados e 

execução de consultas em larga escala sobre os dados armazenados. 

No meio, essa infraestrutura envolve o treinamento de algoritmos, 

provavelmente em um cluster de processadores distribuídos para o alcance de um 

alto desempenho. 

E no final do fluxo de trabalho, é necessário implantar esses modelos de 

aprendizado de máquina para inferência de maneira confiável e escalonável, da 

mesma forma que um site é implantado em um servidor web confiável para não haver 

gargalos no funcionamento. 

Para um resultado satisfatório de todo o investimento realizado, os gestores de 

TI precisam assumir uma abordagem multifacetada para obter respostas confiáveis e 

estratégicas a partir de seus dados de infraestrutura: 
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 Agregação dos dados de infraestrutura em um único repositório – ou 

Data Lake. Ter um único repositório ou registro de dados de infraestrutura 

pode ser a base para a simplificação das operações de TI, agilizando 

consultas, relatórios, painéis, análise preditiva, aprendizado de máquina e 

outras ferramentas analíticas para colher informações estratégicas. À 

medida que os dados são consolidados nesse repositório, garantir o 

saneamento e gestão desses dados propiciando a mescla e a limpeza, de 

modo a permitir o desenvolvimento de ferramentas de suporte à decisão 

relevantes e de alta confiança para administradores de TI. 

 

 Fornecer ferramentas de autoatendimento avançadas de análise para 

gestores de TI. Se os profissionais de gerenciamento de TI puderem 

facilmente consultar, explorar e criar análises personalizadas para 

aproveitar os dados da infraestrutura no repositório, isso pode acelerar as 

tarefas de operações orientadas por dados e permitir maior produtividade 

administrativa. Tão importante quanto isso, aumentar a produtividade das 

operações de TI exige uma gama abrangente de análises descritivas, 

exploratórias, de fluxo contínuo, preditivas e prescritivas que foram pré-

construídas para uma ampla gama de tarefas. No mínimo, essas 

ferramentas devem acelerar e automatizar mais o monitoramento, o alerta, 

a detecção de anomalias, a análise de causa raiz e as tarefas de correção 

de loop infinito (rotineiras) que formam o núcleo do gerenciamento de 

operações de TI. 

 

 

 Aproveitar o aprendizado de máquina para filtrar padrões de dados da 

infraestrutura de TI. A busca por compreensão do volume crescente de 

dados de infraestrutura de TI exige maior confiança nas ferramentas de 

aprendizado de máquina para encontrar as correlações, exceções e 

anomalias relevantes em uma grande variedade de conjuntos de dados, 

tanto em tempo real quanto em relação a tendências históricas. Além de 
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contar com ferramentas de gerenciamento de operações de TI, com 

ferramentas de aprendizado de máquina pré-construídas para tarefas 

específicas, as organizações também devem trazer mais cientistas de 

dados (1) para suas organizações para construir e supervisionar modelos de 

aprendizado de máquina treinados e ajustados aos seus requisitos 

específicos. 

 

(1) A ciência de dados é uma área interdisciplinar voltada para o estudo e a 

análise de dados, estruturados ou não, que visa a extração de conhecimento ou 

compreensões para possíveis tomadas de decisão, de maneira similar à mineração 

de dados. Ciência de dados alia machine learning, big data e técnicas de outras áreas 

interdisciplinares como matemática, estatística, economia, engenharia e outros 

subcampos da computação como: banco de dados e análise de agrupamentos. A 

ciência de dados pode, por exemplo, transformar essa grande quantidade de dados 

gerados pela infraestrutura de TI em insights de negócios, e com isso, auxiliar as 

organizações em tomadas de decisões para atingir melhores resultados. 

 

 

3-  CONCLUSÃO 

 

Os gestores de TI, assim como os usuários em geral, têm graus variados de 

confiança na exatidão, consistência, atualização e outras métricas de qualidade em 

torno de seus dados de infraestrutura. A confiança nos dados - e, portanto, em 

qualquer informação derivada de dados - depende da medida em que o gestor tem 

visibilidade da proveniência, manuseio e origem dos dados. Quando se trata de 

“dados eletrônicos” armazenados pela instituição a confiança tende a ser mais alta, 

devido ao fato de ser considerada uma fonte muito conhecida, estruturada e originada 

na organização (embora bruta e, portanto, difícil interpretar sem maiores análises e 

parâmetros). E é nesse instante que o aprendizado de máquina entra como uma 

ferramenta promissora no auxílio à gestão de TI na obtenção de respostas orientadas 

a dados para análise da causa de problemas, gerenciamento de carga de trabalho, 
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reduzindo a redundância das informações, monitorando desempenho e outras tarefas 

operacionais importantes.  

O interesse no aprendizado de máquina como ferramenta para a gestão de TI 

se deve aos mesmos fatores que tornaram a mineração de dados e a ciência de dados 

mais populares do que nunca: coisas como os crescentes volume e variedade de 

dados disponíveis, o processamento computacional mais barato e poderoso, o 

armazenamento de dados e as inúmeras fontes de dados de nuvens computacionais. 

Enfim, a utilização do aprendizado de máquina favorece na 

redução/saneamento e na análise de dados propiciando o apoio ao processo de 

tomada de decisão. Isso significa que é possível produzir, rápida e automaticamente, 

modelos capazes de analisar dados maiores e mais complexos, e entregar resultados 

mais rápidos e precisos – mesmo em grande escala. E ao construir modelos precisos, 

uma organização tem mais chances de identificar oportunidades que otimizem 

recursos ou de evitar riscos desconhecidos. 
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