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Resumo. Estudos comprovam que a utilização de features específicas por 

rótulo tem resultado em modelos de aprendizado multirrótulo mais eficazes. 

Este trabalho apresenta uma avaliação inicial da utilização da inteligência 

coletiva para apoiar a seleção de termos no aprendizado multirrótulo de 

textos. Para isso, uma abordagem que combina a seleção automatizada com a 

seleção coletiva de termos específicos por rótulo é proposta, implementada e 

avaliada por meio de experimentação. Os desafios, questões e trabalhos 

futuros relacionados a esta nova abordagem de seleção de termos são 

levantados e discutidos.  

1. Introdução 

Um modelo de classificação baseado em aprendizado multirrótulo trata o problema de 

atribuir um subconjunto de rótulos para cada documento avaliado (TSOUMAKAS, 

ZHANG e ZHOU, 2009). Existem diversos problemas de classificação do mundo real 

em que a aplicação de um modelo multirrótulo se torna mais adequada. Por exemplo, no 

caso em que se deseja classificar um conjunto de notícias em categorias, é provável que 

se deseje classificar uma mesma notícia em dois ou mais tópicos diferentes, como 

futebol e economia. De maneira semelhante, em um problema de classificação de 

imagens por conteúdo, pode se desejar que uma mesma imagem que possua 

concomitantemente conteúdos distintos (Ex: praia e prédios) seja classificada em ambas 

as categorias (rótulos). 

 Nos últimos anos, diversas abordagens para de aprendizado multirrótulo foram 

propostas (ZHANG e ZHOU, 2014). A estratégia mais comum para treinamento de 

classificadores multirrótulo é a utilização de features idênticas para todos os rótulos 

(ZHANG e WU, 2015). Apesar de esta estratégia trazer bons resultados para diversas 

abordagens (ZHANG e ZHOU, 2014), um trabalho recente (ZHANG e WU, 2015) 

comprovou a partir de seus resultados que a utilização de features específicas por rótulo 

pode resultar em um modelo classificação com melhor desempenho. Isso pode ser 

explicado pelo fato de que é comum que cada feature possua relevância diferente para 

cada rótulo. Por exemplo, na tarefa de categorização de textos, uma palavra pode ser útil 

para classificar se o documento pertence ou não a categoria esporte, porém pode não ser 

relevante para classificar se o documento pertence ou não a categoria economia. 

 Existem diversos trabalhos sobre mecanismos automáticos para seleção de 

termos (SPOLAOR e TSOUMAKAS, 2013). Porém, os métodos automáticos não 

levam em consideração conhecimento do domínio de várias pessoas (inteligência 

coletiva) para apoiar a seleção de termos. O presente artigo apresenta um estudo inicial 

que avalia viabilidade e aplicabilidade da utilização da inteligência coletiva para apoiar 



  

a seleção de termos para classificação de textos multirrótulo considerando conjuntos de 

termos específicos por rótulo. 

2. Trabalhos relacionados 

O presente estudo se relaciona com duas categorias de trabalhos:  

 trabalhos focados em aprendizado multirrótulo de textos e seleção de features. 

 trabalhos relacionados a métodos para suportar a inteligência coletiva. 

Os primeiros trabalhos que abordaram o aprendizado multirrótulo foram baseados no 

domínio de classificação de textos (MCCALLUM, 1999), (SCHAPIRE e SINGER, 

2000), (UEDA e SAITO, 2003). Atualmente, a aplicação de aprendizado multirrótulo 

está sendo estudada em diversos outros domínios, como análise de imagens (CABRAL, 

TORRE, et al., 2011), áudio (LO, WANG, et al., 2011), vídeo (QI, HUA, et al., 2007), 

e bioinformática (CESA-BIANCHI, RE e VALENTINI, 2012). 

 O principal trabalho relacionado com a proposta aqui apresentada é o algoritmo 

chamado de LIFT (ZHANG e WU, 2015). Tal trabalho conclui que a utilização de 

features específicas por rótulo pode resultar em um modelo classificação com melhores 

resultados. Porém diferente da proposta deste trabalho, no LIFT não é realizada uma 

seleção de termos, é realizada uma transformação de features baseada em clusterização 

dos documentos e na distância dos demais documentos em relação aos centróides dos 

clusters. 

 Na área de inteligência coletiva, diversos trabalhos estão sendo realizados no 

domínio de plataformas de inovação aberta com o objetivo de suportar o processo de 

seleção das melhores ideias dentro de um conjunto grande de ideias (SALGANIK MJ, 

2015) (MILLER, HEMMER, et al., 2009) (BAEZ e CONVERTINO, 2012). Neste 

contexto de plataformas de inovação aberta, uma abordagem multi-votação (KESSLER, 

1995) conhecida como Bag of Stars é comumente adotada (KLEIN e GARCIA, 2015 ). 

Nesta abordagem, usuários são solicitados para distribuir um número pré-fixado de N 

votos para as melhores ideias (BAO, SAKAMOTO e NICKERSON, 2011). Porém um 

trabalho mais atual  (KLEIN e GARCIA, 2015 ) mostrou que uma abordagem multi-

voto no qual os usuários são solicitados a selecionar as piores ideias, chamada de Bag of 

Lemons, pode resultar em um processo mais rápido de filtragem coletiva de ideias. A 

ideia básica por trás desta abordagem é que as multidões são muito melhores para 

eliminar as más ideias do que selecionar as boas (KLEIN e GARCIA, 2015 ). 

3. Abordagem proposta 

 A abordagem proposta e avaliada neste artigo se baseia em uma seleção de 

termos para problemas de classificação de textos em duas etapas. Uma primeira etapa na 

qual é realizada uma filtragem baseada em um algoritmo automático para avaliação de 

features e uma segunda etapa no qual a seleção acontece por meio de uma avaliação 

colaborativa dos termos. Tal processo é repetido para cada rótulo. Ao final, o algoritmo 

que realiza o aprendizado considerará apenas os termos que foram selecionados 

especificamente para cada rótulo. A abordagem proposta é detalhada na figura abaixo: 

 



  

 

 

Figura 1 Abordagem proposta para seleção de termos 

 Esta abordagem é baseada em duas hipóteses principais. A primeira de que a 

avaliação colaborativa de termos por assunto pode se aproximar da avaliação de 

especialistas no assunto. Se esta hipótese for comprovada, saberemos que poderemos 

utilizar pessoas consideradas não especialistas para aumentar a escalabilidade da 

abordagem proposta. A segunda hipótese consiste de que se utilizarmos uma filtragem 

em duas etapas incluindo uma etapa que utilize uma seleção colaborativa por meio de 

votação podemos obter um classificador com melhor precisão e cobertura médias. A 

próxima seção detalha o desenho do experimento que foi realizado para avaliar a 

abordagem proposta e essas duas hipóteses associadas. 

4. Desenho do experimento 

4.1 DataSet e seleção automática 

Para realizar o experimento foi utilizado o conjunto de dados público Reuters-21578 por 

se tratar do principal benchmark para avaliação de classificação de textos (MANNING, 

RAGHAVAN e SCHÜTZE, 2008). O subconjunto ModApte Split, que  é composto de 

9.603 documentos para treino e 3.299 para teste, foi escolhido por ser o principal 

subconjunto Reuters-21578 utilizado para fins de pesquisa e por ser composto apenas 

por documentos que foram sistematicamente vistos e avaliados (MANNING, 

RAGHAVAN e SCHÜTZE, 2008).  

 Para este experimento, as categorias aquisições (acquisitions), dinheiro (money) 

e petróleo (crude) foram selecionadas por estarem entre as 5 classes que mais possuem 

instâncias classificadas no conjunto de dados e por estarem relacionadas a assuntos 

tratados na empresa que o experimento foi executada, que se trata de uma empresa 

multinacional de energia. Segue abaixo o número de instâncias classificadas para cada 

rótulo no conjunto de treino e de teste: 
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Tabela 1 Quantidade de documentos classificados por rótulo no conjunto de 
dados 

Rótulo # treino # teste 

Aquisições 1650 179 

Dinheiro 538 179 

Petróleo 389 189 

 Para cada categoria selecionada, foi executado um método de avaliação 

automático de features e as 100 features mais relevantes de cada categoria foram 

selecionadas. O método de avaliação Chi-squared (CS) foi escolhido por ser bastante 

popular (MANNING, RAGHAVAN e SCHÜTZE, 2008) e obter bons resultados 

quando comparado a outros métodos de avaliação de features em diversos benchmarks 

de classificação de textos (SPOLAOR e TSOUMAKAS, 2013). 

4.2 Seleção colaborativa 

O experimento ocorreu no contexto de uma empresa multinacional de óleo, gás natural e 

energia envolvendo principalmente funcionários da área da tecnologia da informação e 

da área de exploração/produção. Por se tratar de uma empresa multinacional em um 

mercado bastante concorrido, a empresa possui a necessidade em monitorar notícias e 

informações sobre o mercado, empresas concorrentes e outros fatores externos que 

podem impactar nos resultados da empresa. Porém, devido a grande quantidade de 

notícias disponíveis atualmente na internet e em outras fontes se torna difícil manter 

todas as informações classificadas e organizadas em todas as categorias que elas se 

relacionam. Por tal motivo, um mecanismo automatizado de classificação de notícias 

multirrótulo eficaz pode ser bastante útil para apoiar tal monitoramento do ambiente 

externo e consequentemente a tomada de decisão. 

 Para realizar a seleção colaborativa, foram utilizados dois esquemas diferentes 

de multi-votação denominados Bag of Stars e Bag of Lemons (KLEIN e GARCIA, 2015 

). No primeiro é solicitado que um número limitado de pontos seja distribuído entre os 

melhores itens em votação e o segundo solicita que seja distribuído entre os piores itens. 

Neste experimento, os itens em votação são os termos de cada categoria, os melhores 

termos são aqueles mais representativos e os piores são os considerados menos 

representativos para aquela categoria (rótulo). Para cada rótulo foram fornecidos 10 

pontos positivos (estrelas) e 10 pontos negativos (limões). Em ambos casos, era 

permitido atribuir mais de um ponto para o mesmo termo. 

 Antes de executar o experimento real, foi realizado um experimento piloto com 

três pessoas para validar o fluxo do experimento. No experimento piloto foi constatado 

que o número de termos era excessivo (100 palavras por categoria) e que o texto de 

orientação precisava de algumas melhorias na usabilidade e entendimento por parte dos 

participantes. Para o experimento real foram utilizadas 50 palavras mais relevantes por 

categoria. 

 A ferramenta surveyMonkey.com foi utilizada para elaborar o questionário on-

line e acompanhar o resultado parcial do experimento. No total, participaram do 

experimento 29 pessoas sendo que 3 consideradas especialistas nos assuntos tratados 



  

nas notícias. Logo na primeira página do experimento foram solicitadas informações 

básicas de cada participante. Segue abaixo a distribuição demográfica dos participantes: 

 

 

Figura 2 Dados demográficos dos participantes do experimento 

 

5. Resultados 

A análise dos resultados foi realizada em duas etapas, cada uma focada em uma das 

duas hipóteses tratadas neste trabalho. A primeira parte da análise verifica se a avaliação 

de termos colaborativa por meio de métodos de multi-votação se aproximam a análise 

de especialistas. Já a segunda parte avalia se é possível por meio desta avaliação 

colaborativa obter um classificador multirrótulo que considera features específicas por 

rótulo com cobertura e precisão médias mais altas do que utilizando somente um 

método automático de avaliação de features. 

5.1 Comparação da avaliação de especialistas e de demais participantes 

Para avaliar a proximidade da avaliação dos participantes não especialistas com a 

avaliação dos especialistas, as avaliações realizadas pelos participantes foram separadas 

em dois grupos: especialistas e não especialistas. Foi obtido um ranking baseado no 

somatório de todas as avaliações de cada grupo. A tabela abaixo mostra a quantidade de 



  

termos que apareceram ao mesmo tempo em ambos os grupos no ranking considerando 

cortes de 25, 10 e 5 termos com mais pontuação. 

Tabela 2 Interseção entre avaliação média dos especialistas comparada com a 
avaliação média dos demais participantes 

Rótulo Método 

de 

Avaliação 

25 elementos com mais 

pontuação 

10 elementos com mais 

pontuação 

5 elementos com mais 

pontuação 

Interseção Percentual Interseção Percentual Interseção Percentual 

Petróleo BOS 17 68% 8 80% 5 100% 

Petróleo BOL 18 72% 7 70% 4 80% 

Aquisições BOS 15 60% 7 70% 3 60% 

Aquisições BOL 19 76% 7 70% 2 40% 

Dinheiro BOS 18 72% 9 90% 3 60% 

Dinheiro BOL 15 60% 6 60% 4 80% 

Média 68% 73,3% 70% 

 Esta avaliação mostra que a média da avaliação realizada por pessoas 

consideradas não especialistas se aproximou da avaliação dos especialistas. Por 

exemplo, em uma seleção de 5 melhores palavras baseada na avaliação dos participantes 

não especialistas foi em média 70% semelhante a avaliação média dos especialistas.  

 Além disso, foi realizada uma análise para analisar a distribuição de avaliações 

positivas e negativas para um mesmo termo. Para cada termo foi calculado um índice de 

distribuição onde 1 representa uma distribuição total entre avaliações positivas e 

negativas, ou seja metade das avaliações em cada lado, e 0 representa que todas as 

avaliações para aquele termo foram só negativas ou somente positivas. A tabela abaixo 

apresenta a média e o desvio padrão dos índices de separação de termos para cada 

categoria. 

Tabela 3 Distribuição das avaliações por assunto 

Rótulo # termos 

com estrelas 

# termos 

com limões 

# termos 

com ambos 

#termos sem 

avaliação 

Média de 

índice de 

distribuição 

Desvio padrão de 

índice de 

distribuição 

Petróleo 30 26 11 5 0.1667 0.3179 

Aquisições 28 23 11 7 0.1282 0.2694 

Dinheiro 29 26 7 3 0.0658 0.1840 

 Podemos notar que houve um grau de distribuição médio muito baixo para os 

termos de todas as três categorias. Ou seja, para os termos que tiveram muitos pontos 

positivos, foram atribuídos poucos ou nenhum ponto negativo. Ao mesmo tempo que 

para os termos que tiveram muitos pontos negativos, foram atribuídos poucos ou 

nenhum ponto positivo. Isso mostra que houve um alinhamento geral entre as repostas 

dos participantes considerando os dois métodos de avaliação.  

5.2 Comparação da abordagem colaborativa com a abordagem automática 

O objetivo principal nesta seção é comparar a abordagem colaborativa proposta 

(utilizando BOL e BOS) com a abordagem automática selecionada (CHI Squared). Para 

isso, foram criados três grupos de rankings de acordo com o método de avaliação de 



  

termo, um grupo de ranking baseado na soma das avaliações positivas (BOS), outro 

grupo baseado nas avaliações negativas (BOL) e o último grupo de controle com os 

rankings gerados automaticamente pelo algoritmo CHI Squared para cada categoria.  

 Cada grupo de ranking é composto por um ranking de termo por categoria de 

notícia avaliada. Os rankings baseados no BOS e no CHI Squared são crescentes de 

acordo com a pontuação, quanto maior a pontuação, maior a relevância do termo. Já no 

método BOL, o ranking é invertido, quanto mais pontos um termo possuir menor a 

relevância do termo no ranking. 

 Para comparar a eficácia do aprendizado de cada método de avaliação foi 

desenvolvido um classificador multirrótulo de primeira ordem que além dos parâmetros 

usuais (matriz de termos e matriz de rótulos de treino) recebe também como parâmetro 

quais features devem ser consideradas para cada rótulo. Um classificador multirrótulo 

de primeira ordem trata o problema da classificação multirrótulos decompondo-o em 

um número de problemas de classificação binários independentes (ZHANG e WU, 

2015). Para este estudo, o classificador multirrótulo foi desenvolvido pela composição 

de modelos binários de classificação baseados em Support Vector Machines (SVM).  

Este método foi selecionado por ser bastante popular e apresentar bons resultados 

quando aplicado para tarefas de categorização de textos (JOACHIMS, 2005). A 

implementação do classificador multirrótulo foi realizada na plataforma MATLAB 

utilizando a biblioteca aberta LIBSVM (CHANG e LIN, 2011). 

 Para cada método de avaliação (CHI Squared, BOL e BOS), 50 modelos de 

classificação foram treinados e testados considerando os 50 distintos pontos de corte 

possíveis no conjunto original de 50 termos selecionados para cada categoria. Cada 

ponto de corte considera um número diferente de termos descartados, sendo o corte 

mínimo de nenhum termo e o máximo de 49 termos descartados. Desta maneira, torna-

se possível comparar o desempenho dos métodos de avaliação em cada cenário de corte. 

O treinamento e teste foram executados utilizando exatamente a divisão padrão entre 

treino e teste do conjunto de dados utilizados (ModApte Split). A comparação dos 

resultados de cobertura e precisão (médias micro e macro) segue abaixo. Para tais 

gráficos, o eixo X representa o número de termos descartados pelo corte e o eixo Y 

representa o valor obtido na métrica que está sendo avaliada considerando aquele ponto 

de corte. 

 

Figura 3 Cobertura média (macro e micro) por método de avaliação 



  

 

Figura 4 Precisão média (macro e micro) por método de avaliação 

 Além disso, os modelos foram avaliados com duas métricas largamente 

utilizadas para avaliar aprendizagem multirrótulo: Hamming-loss e One-error 

(TSOUMAKAS, ZHANG e ZHOU, 2009). Hamming-loss mede a fração de pares 

intância-rótulo que foram previstos, por exemplo rótulos relevantes que não foram 

previstos ou rótulos não relevantes que foram previstos. A métrica One-error avalia a 

fração de documentos cujo rótulo que ficou melhor classificado para aquele documento 

não está no grupo de rótulos que deveriam ser atribuídos (target de teste).  

 

Figura 5 Hamming-Loss e One-error por método de avaliação 

 É possível notar uma queda no resultado do BOL quando o corte de features 

superaram 25 termos, isso aconteceu pois o ranking gerado pelo BOL foca nos piores 

termos. Sendo assim, os melhores termos ficam com pontuação empatada (nenhum 

limão) e por tal motivo não existe diferenciação entre os mesmos. Por tal motivo, 

consideramos que o método BOL trará melhores resultados quando se deseja realizar 

um corte pequeno ou médio (até 50%) no conjunto inicial de termos. Pelo motivo 

equivalente, acreditamos que o método BOS trará melhor resultados quando for 

realizado um corte mais agressivo (mais de 50%) no número de termos. Afinal, com o 

método BOS, um conjunto de piores termos tende a ficar empatado com nenhuma 

estrela. 

 Por meio desses gráficos é possível notar que nem o ranking colaborativo de 

melhores termos (BOS) nem a ranking de piores termos (BOL) obteve resultados 

melhores do que a avaliação automática (CHI) sendo utilizada isoladamente. Os 

possíveis motivos para tal resultado serão levantados e discutidos na próxima seção do 

artigo e serão avaliados quais cenários os métodos coletivos de seleção de termos 

provavelmente terão maior chance de obter resultados melhores que os métodos 

automáticos.  



  

5. Discussão e trabalhos futuros 

Conforme explicado na seção 4.1, foram selecionadas para o experimento categorias 

com um bom volume de instâncias classificadas. Como o método automático utilizado 

CHI-Squared é supervisionado, ele tende a obter melhores resultados quando se possui 

um volume grande de instâncias de treinamento. Por tal motivo, acreditamos que não 

houve espaço para obter um ganho com a avaliação colaborativa. É possível concluir, 

portanto, que uma abordagem colaborativa tende a ser mais adequada para situações em 

que rótulos possuam um número menor de instâncias de treinamento, exatamente 

quando os métodos automáticos supervisionados tendem a ter resultados menos 

favoráveis. Um trabalho futuro seria justamente avaliar a abordagem colaborativa 

proposta em situações em que exista um volume menor de instâncias de treinamento 

classificadas. 

 O baixo grau de divergência entre os participantes talvez seja explicado pelo fato 

de que os temas abordados eram amplos e abrangentes. Talvez se os temas fossem mais 

específicos, isso poderia causar maior divergência entre a avaliação dos participantes. 

Outro trabalho futuro seria avaliar a abordagem proposta aplicando a temas/categorias 

mais específicas. Este trabalho futuro está diretamente ligado ao trabalho futuro 

apresentado no parágrafo anterior, uma vez que categorias com assuntos mais 

específicos tendem a ter um volume menor de instâncias.  

 A utilização de um conjunto de dados público e conhecido, conforme o que foi 

utilizado neste estudo, traz vantagens por facilitar a reprodutibilidade do experimento 

bem como facilitar a comparação com outros trabalhos. Porém, os conjuntos de dados 

mais utilizados em pesquisas não trazem notícias tão atuais e estão em sua maioria na 

língua inglesa. Apesar da grande maioria dos participantes avaliarem o seu 

conhecimento de inglês como intermediário e avançado, as notícias podem envolver 

termos técnicos que podem acabar dificultando a avaliação. Notícias antigas também 

podem trazer termos, como nome de empresas que não existem mais, impactando assim 

a avaliação. Outro trabalho futuro seria avaliar a abordagem proposta com conjunto de 

dados atuais e na língua nativa dos participantes. 

 Devido a regulamentos específicos da empresa e do funcionalismo público no 

Brasil, existem diversas limitações para o uso de incentivos financeiros. Por tal motivo, 

no presente estudo não foi utilizado nenhum tipo de incentivo financeiro. Sendo assim, 

outro trabalho futuro seria avaliar a abordagem proposta em um ambiente que seja 

possível a utilização de incentivos financeiros ou adotando outras formas de incentivo 

como a disputa por meio de técnicas de gamification. Uma outra opção seria avaliar a 

utilização ferramentas de crowd sourcing, como Amazon Mechanical Turk que já inclui 

a remuneração como parte do processo. 

7. Conclusão 

A partir dos resultados foi possível notar um baixo grau de divergência das avaliações 

de grande parte dos participantes. A avaliação média dos participantes não especialistas 

se aproximou bastante da avaliação média dos especialistas. Por tal motivo, existe a 

possibilidade real de utilizar a inteligência coletiva para selecionar as melhores/piores 

palavras de maneira aproximada a que um especialista realizaria. Isso permite a 

escalabilidade da solução proposta. Porém, na parte do experimento em que se aplicou 

as melhores e piores palavras para executar a seleção de filtro, não houve ganho em 



  

relação a técnica automática convencional de seleção de features. Acreditamos, porém 

que a abordagem proposta poderá ser útil se for aplicada em um cenário em que o 

conjunto de treinamento seja menor, pois as técnicas de avaliação de features 

supervisionadas automáticas são menos eficazes nesses cenários. Apesar de não obter 

resultados finais melhores que os métodos automáticos, esta primeira avaliação permitiu 

a constatação da viabilidade da proposta e a análise das questões envolvidas nesta nova 

abordagem o que resultou em um conjunto de trabalhos futuros promissores. 
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