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RESUMO 
 

Avaliar a satisfação da população sobre políticas públicas de desenvolvimento 
regional é importante para verificar se elas atendem às expectativas da comunidade. 
As formas adotadas para identificar essa satisfação são entrevistas e questionários, 
muitas vezes realizados de forma manual, o que limita o tamanho da amostra 
populacional que expõe sua opinião sobre políticas públicas de desenvolvimento. 
Pesquisas realizadas manualmente são complexas e dificultam o acompanhamento 
dessas opiniões em tempo real. Este projeto de pesquisa tem como objetivo resolver 
as limitações apresentadas anteriormente por meio do desenvolvimento de um 
software que permita acompanhar a opinião da população sobre as políticas públicas 
de desenvolvimento, utilizando como fonte de dados as opiniões expressas em redes 
sociais. Esta pesquisa está sendo realizada com dados obtidos no Vale do Paranhana 
e tem como foco as áreas de saúde, educação e segurança. O acompanhamento 
dessas opiniões está sendo realizado por meio de técnicas de mineração de dados e 
de inteligência artificial. O método utilizado é o de Mineração de Opiniões, que, 
conforme apresentado por Tsytsarau e Palpanas (2012), Liu (2012) e Becker (2014), 
é dividido nas etapas de extração de dados, pré-processamento, mineração de dados, 
avaliação de desempenho e apresentação dos resultados obtidos. Os dados de 
entrada são postagens e comentários existentes em redes sociais, e a saída 
apresentará dados quantitativos, que representam a opinião da população sobre as 
áreas analisadas. 
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