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RESUMO
Atualmente o poder judiciário brasileiro recebe um grande volume de ações
judiciais e, por consequência, têm grandes despesas administrativas para fazer a
gestão desses processos. Dentro desse contexto, as instituições financeiras figuram
como um dos maiores litigantes, fato este que prejudica o relacionamento das
instituições com os seus clientes além de reduzir de forma significativa os seus
resultados financeiros. Se um litígio puder ser identificado e negociado previamente,
este cenário pode ser benéfico para os litigantes. Assim, este trabalho objetivou
desenvolver um modelo preditivo para o setor bancário utilizando algoritmos de
Aprendizado de Máquina para indicar a propensão de um cliente ingressar com uma
ação judicial contra uma instituição financeira. Para tanto, realizou-se uma revisão
na literatura disponível buscando os conceitos, técnicas e os algoritmos de
Aprendizado de Máquina mais adequados para tratar o assunto em questão. Um
experimento foi realizado com uma base de dados fornecida por uma instituição
financeira onde foram testadas 162 combinações entre as técnicas de seleção de
variáveis, balanceamento de bases de dados, escalonamento de dados e algoritmos
de Aprendizado de Máquina. Os resultados foram favoráveis à predição de litígio,
considerando as variáveis disponíveis. O modelo com o melhor desempenho foi
obtido com o algoritmo XGBoost aplicado sobre uma base de dados desbalanceada,
sem escalonamento dos dados e com variáveis selecionadas pela técnica de
correlação linear. No teste, foi possível classificar corretamente 84,3% dos casos
positivos (Recall), representados pela classe minoritária “clientes com processo” e
99,9% dos casos negativos (Especificidade) representados pela classe majoritária
“clientes sem processo”, atingindo uma pontuação F1-Score de 0,913.
Palavras Chaves: ações judiciais; modelo preditivo; aprendizado de máquina; risco
de litígio.

ABSTRACT

Propensity customer the proposition of lawsuits: Development of predictive
model for the banking sector
Nowadays, the Brazilian judiciary receives a large volume of lawsuits and,
consequently, has large administrative expenses to manage these cases. Within this
context, financial institutions figure as one of the biggest litigants, a fact that harms
the institutions' relationship with their clients in addition to significantly reducing their
profit. If a dispute can be identified and negotiated in a timely manner, this scenario
can be beneficial to litigants. Thus, this work aimed to develop a predictive model for
the banking sector using Machine Learning algorithms to indicate a client's
propensity to file a lawsuit against a financial institution. For this, a review of the
available literature was carried out looking for the most appropriate concepts,
techniques and Machine Learning algorithms to deal with the subject in question. An
Experiment was performed with a database provided by a financial institution where
162 combinations between the techniques of feature selection, database balancing,
data scaling and Machine Learning algorithms were tested. The results were
favorable to the prediction of litigation, considering the available variables. The model
with the best performance was obtained with the XGBoost algorithm applied on an
unbalanced database, without scaling the data and with features selected by the
linear correlation technique. In the test, it was possible to correctly classify 84.3% of
positive cases (Recall), represented by the minority class "customers with a lawsuit"
and 99.9% of negative cases (Specificity) represented by the majority class
"customers without a lawsuit", reaching an F1-Score of 0.913.
Keywords: lawsuits; litigation settlements; machine learning; judicial predictive model;
litigation risk; litigation case prediction; dispute settlements; judicial cases.
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1 INTRODUÇÃO

1.1

Contexto

Este estudo tem como premissa a investigação dentro de dois fenômenos que
impactam a dinâmica socioeconômica. O primeiro deles trata-se do número elevado
de judicializações no setor bancário. O segundo, da aplicação da inteligência
artificial e as possibilidades de utilização desta tecnologia para identificar padrões
das atividades humanas. Com relação ao primeiro fenômeno investigado, segundo o
Conselho Nacional de Justiça, em 2019 as despesas totais do Poder Judiciário
atingiram R$ 100,2 bilhões, o que corresponde a 1,5% do Produto Interno Bruto
(PIB) nacional e 2,7% dos gastos totais da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Também pode-se observar nos últimos anos, um crescimento consistente das
despesas (Figura 1), entrada de novos processos (Figura 2) e do estoque de
processos pendentes (Figura 3). A elevação anual média de 2011 a 2019, foi de
2,0% para a entrada de novos processos, 2,5% para o estoque de processos
pendentes e 3,4% para as despesas, aumentando e onerando cada vez mais a
economia e os cidadãos brasileiros. No final de 2019 havia 77,1 milhões de
processos em andamento e o custo pelo serviço de justiça no Brasil foi de R$ 479,16
por habitante (BRASIL, 2020, p.74-95).

Figura 1 – Série histórica das despesas do Poder Judiciário Brasileiro

Fonte: Adaptado de BRASIL (2020, p.81).
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Figura 2 – Série histórica do volume de novos processos no Judiciário Brasileiro

Fonte: Adaptado de BRASIL (2020, p.94)

Figura 3 – Série histórica do estoque dos processos pendentes no Judiciário Brasileiro

Fonte: Adaptado de BRASIL (2020, p.95)

O setor bancário está listado entre os maiores litigantes do Brasil. Em uma
pesquisa realizada pelo DPJ (Departamento de Pesquisas Judiciárias) do Conselho
Nacional de Justiça em 2011, o setor bancário já ocupava o segundo lugar da lista
dos maiores litigantes do Brasil representando 10,88% do total de processos
ingressados entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2011. O setor bancário perdeu
apenas para o setor Público Federal, que foi responsável por 12,14% do total de
processos ingressados nesse mesmo período (BRASIL, 2012).
O volume de ações judiciais proposto contra as instituições financeiras tem
preocupado os seus dirigentes. As despesas provenientes das custas judiciais,
honorários advocatícios e indenizações têm reduzido de forma significativa o
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resultado das instituições financeiras além dos prejuízos de imagem e desgastes no
relacionamento com os seus clientes. Destacando como exemplo, o total de
indenizações pagas somente com as ações cíveis pelo conglomerado financeiro Itaú
Unibanco Holding S/A em 2019 foi superior a R$ 1,6 bilhão. A instituição ainda
manteve provisionado em seu balanço patrimonial o valor de aproximadamente R$
3,6 bilhões para o pagamento de indenizações de outras ações judiciais cíveis que
estão em andamento e que foram classificadas pelos advogados e especialistas do
departamento jurídico do banco como “perda provável”. É importante ressaltar que
os valores citados, não contemplam as despesas administrativas e os honorários
advocatícios (BANCO ITAÚ, 2020, p.129).
Por outro lado, o Aprendizado de Máquina é uma área da Ciência da
Computação que, baseados no histórico de eventos que aconteceram, são capazes
de encontrar regularidade, padrões ou conceitos (GOLDSCHMIDT; PASSOS;
BEZERRA, 2015, p.10). Segundo Domingos (2015), o Aprendizado de Máquina se

espalhou rapidamente por toda a área da ciência da computação onde é usado em
pesquisas na web, filtros de spam, sistemas de recomendação, exibição de anúncios
publicitários, escores de crédito, detecção de fraudes, negociação de ações, projetos
de medicamentos e muitas outras aplicações.
Dentro desse cenário, a previsão de resultados judiciais usando o
Aprendizado de Máquina e processamento de linguagem natural têm recebido
crescente atenção dos pesquisadores nos últimos anos (LIU; CHEN, 2017).
Estudos como Bala, Kellar e Ramberg (2017), Xu et al. (2017) e
Wongchaisuwat, Klabjan e McGinnis (2017) foram publicados nos últimos anos
apresentando modelos preditivos para resolver problemas relacionados ao
tratamento de reclamações de clientes e ações judiciais. Os modelos tentam prever
o futuro para interferir em uma trajetória que poderia resultar em maior custo para as
empresas e menor satisfação dos clientes. Dentro desse universo os algoritmos de
Aprendizado de Máquina têm contribuído, apresentando previsões com boa acurácia
e precisão. Os estudos adotam diferentes abordagens e diferentes algoritmos para
endereçar suas questões de pesquisa.
Com o objetivo de prever o comportamento do Supremo Tribunal dos
Estados Unidos da América, Katz (2014) utilizou os algoritmos de Aprendizado de
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Máquina Supervisionado com os dados históricos de 7.700 processos e 68.000
votos dos juízes do período de 1953 à 2013 e construiu um modelo preditivo que
indicou corretamente 69,7% das decisões da Suprema Corte Americana e 70,9%
dos votos individuais dos juízes. O modelo utilizou as informações das decisões
anteriores da Suprema Corte que foram devidamente organizadas e rotuladas com o
desfecho de cada processo, fornecendo assim a possibilidade para os algoritmos de
Aprendizado de Máquina encontrar padrões para poder estimar o resultado de novos
processos judiciais.
Wongchaisuwat, Klabjan e McGinnis (2017) apresentaram um modelo para
indicar a probabilidade de ocorrer ações judiciais sobre o registro de patentes e
quando isso ocorreria. Inicialmente os autores tentaram prever a probabilidade de
litígio utilizando a abordagem de classificação padrão com os algoritmos de
aprendizagem supervisionada (Suport Vector Machine - SVM, Decision Tree,
Boosted Tree e Randon Forest). Os algoritmos SVM e Randon Forest performaram
melhor. Em uma segunda abordagem, utilizaram um algoritmo de clusterização (Kmeans) para rotular os casos de teste e usaram uma combinação de SVM e Randon
Forest após K-means para ajustar os rótulos. A combinação das técnicas e
algoritmos apresentou uma performance superior.
Bala, Kellar e Ramberg (2017) descreveram um modelo preditivo para estimar
o tempo de encerramento e o custo dos processos judiciais de seguradoras
aplicando os algoritmos de aprendizado Supervisionado. Segundo os autores, o
custo de gerenciamento dos processos judiciais cresce exponencialmente conforme
o tempo de resolução aumenta, então, o modelo funciona como um mecanismo de
alerta para litígios que podem demorar mais de 2 anos para que a empresa possa
dar um tratamento adequado para modificar a trajetória natural. O estudo apresentou
duas abordagens de Aprendizado de Máquina: uma abordagem primária baseada
em regras “Bottomline” e uma abordagem secundaria baseada nos fundamentos das
árvores de decisão padrão “Decision Forest” e os aplica em uma floresta de
aproximadamente 500 árvores para comparar resultados em várias classes de
algoritmo. Essa técnica mais ampla foi utilizada para confirmar a eficácia do sistema
primário de aprendizagem de regras Bottomline.
Wang et al. (2016) desenvolveram um modelo preditivo para indicar a
qualidade da experiência dos usuários de IPTV (TV por IP). Nesse experimento foi
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utilizado os dados de consumo (do conversor digital) e as reclamações dos clientes.
O experimento utilizou e comparou os algoritmos de Aprendizado de Máquina
Supervisionado "decision tree" e "k-nearest". Wang et al. (2016) também observaram
que geralmente quando se fala de reclamações de clientes, há uma associação
direta com classes minoritárias, que por consequência geram conjuntos de dados
desbalanceados. Para tratar esse problema, Wang et al. (2016) usaram o método
SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique) para balancear a base de
treinamento. No experimento, concluíram que o algoritmo "K-nearest" apresentou
melhor resultado comparado com "decision tree". O trabalho também propôs
melhorias no algoritmo SMOTE.
Os estudos preliminares da pesquisa exploratória realizada indicam que, a
partir de uma base histórica rotulada, é possível indicar a probabilidade de uma ação
judicial ocorrer. Aparentemente não existe uma abordagem padrão nem um
algoritmo especifico para resolver os problemas, é necessário realizar experimentos
para encontrar a melhor combinação de abordagens, técnicas e algoritmos.
Dentro desse contexto, este trabalho de pesquisa levantou a hipótese de que,
a partir das informações dos perfis e registros dos contatos dos clientes com as
instituições financeiras desde a concessão do crédito até a liquidação da operação,
aplicadas aos algoritmos de aprendizado supervisionado, é possível construir um
modelo preditivo capaz de indicar a propensão de cada cliente ingressar com uma
ação judicial contra as instituições financeiras, indicando assim uma oportunidade
para as mesmas oferecerem um tratamento diferenciado para esses clientes afim de
evitar desgastes com os clientes e a quantidade de processos judiciais.
Então, esse trabalho de pesquisa busca responder a seguinte questão:
Como utilizar as ferramentas, técnicas e algoritmos de Aprendizado de
Máquina para indicar a tendência do cliente a proposição de ação judicial em
uma instituição financeira? Como indicar previamente que o cliente necessita
de atenção especial?
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1.2

Objetivo

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo preditivo para o setor
bancário utilizando os algoritmos de Aprendizado de Máquina Supervisionado para
indicar a propensão do cliente à proposição de ação judicial.

1.3

Contribuições

Considerando os grandes volumes de processos e valores que oneram os
cofres públicos com a manutenção e gestão do Poder Judiciário Brasileiro onde as
instituições financeiras figuram entre os maiores litigantes do Brasil e que os
algoritmos de Aprendizado de Máquina têm sido aplicados para prever resultados de
ações judiciais ,oferecer às instituições financeiras a oportunidade de identificar
previamente os clientes com maior propensão à proposição de uma ação judicial
para que as mesmas possam oferecer um tratamento diferenciado à esses clientes
visando evitar a ação judicial através de uma solução amigável.
De modo complementar, também busca oferecer como contribuição para a
sociedade, por meio da aplicação de modelos preditivos para indicar a propensão de
clientes à proposição de ações judiciais onde as técnicas e forma de estruturação do
modelo possam ser reutilizadas/reproduzidas pelo setor bancário podendo contribuir
diretamente para redução do volume de processos judiciais e consequentemente
das despesas do Poder Judiciário Brasileiro e das instituições financeiras; Oferecer
oportunidades para as instituições financeiras identificarem de forma tempestiva os
problemas e desgastes no relacionamento com o cliente para que possam melhorar
os seus processos e oferecer um tratamento mais adequado aos seus clientes com
propensão à proposição de ações judiciais; Aproximar a engenharia de software à
outras áreas de estudo; Demonstrar a aplicação das técnicas, abordagens e
algoritmos de Aprendizado de Máquina na solução de problemas do mundo real que
podem melhorar a vida das pessoas e por fim fornecer insumos para apoiar a
comunidade cientifica na realização de novos estudos sobre o tema.
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1.4

Método de Trabalho

Após o entendimento

do problema real juntamente com a instituição

financeira que gentilmente forneceu uma base de dados contendo informações das
suas ações judiciais e de toda a trajetória do relacionamento dos seus clientes com a
instituição nos últimos 5 anos, a seguir, foram descritas nesta subseção as etapas
desenvolvidas para atingir o objetivo deste trabalho de pesquisa. Sobre a base de
dados, é importante destacar que não foi fornecida nenhuma informação sensível
que possa identificar ou revelar a identidade de um cliente.
Etapa 1: Inicialmente foi realizada uma Pesquisa Exploratória buscando na
internet estudos relacionados com o Aprendizado de Máquina e ações judiciais em
instituições financeiras, porém pela escassez de material disponível para a indústria
Instituições Financeiras, foram considerados também trabalhos de outras indústrias.
Esta etapa contemplou a busca de conhecimento e soluções para resolver o
problema de pesquisa e subsidiou o entendimento e a estruturação de novas regras
para aprimorar novas pesquisas nas bases científicas oficiais. Esta etapa também
foi importante para direcionar este trabalho de pesquisa para o Aprendizado de
Máquina Supervisionado aplicado na solução de problemas relacionados às
reclamações de clientes e ações judiciais.
Etapa 2: Após o entendimento e conhecimento preliminar adquirido na Etapa
1 e de posse dos principais conceitos e palavras chaves que envolvem o tema deste
trabalho, foi realizada uma RS (Revisão Sistemática da Literatura).
Etapa 3: Nesta etapa foi realizada uma “Pesquisa Bibliográfica” buscando em
artigos científicos, livros técnicos, dissertações, teses, conhecimento detalhado
sobre os conceitos, técnicas, abordagens, frameworks, algoritmos e processos
relacionados ao tema, assim como o aprofundamento dos conceitos citados nos
artigos selecionados na RS. Tal processo de investigação corroborou para a
utilização do experimento como um dos métodos para este trabalho de pesquisa.
Etapa 4: Definição do método para execução do experimento: Nesta etapa
foram definidas e organizadas em ordem de execução, as atividades necessárias
para se atingir o objetivo deste trabalho. Esta etapa incorporou os algoritmos de
Aprendizado de Máquina, abordagens, técnicas e ferramentas encontradas nas
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etapas 1, 2 e 3 e que de alguma forma foram indicadas como promissoras para
resolver o problema de pesquisa deste trabalho.
Etapa 5: Execução do experimento: Nesta etapa, o método definido foi
aplicado e validado. Diversas combinações foram testadas e comparadas entre si
com o objetivo de identificar e apresentar as melhores soluções para indicar clientes
com tendência à proposição de ação judicial contra uma instituição financeira.

1.5

Organização da dissertação

Esta dissertação está organizada em 5 seções. Além da seção introdutória
que já foi apresentada, o restante desse estudo está organizado conforme abaixo:
Na Seção 2, Revisão Sistemática da Literatura, são apresentados os estudos
que evidenciam como a comunidade acadêmica e científica tem utilizado o
Aprendizado de Máquina para resolver problemas relacionados a área jurídica /
judicial assim como as principais contribuições para este trabalho. Na, Revisão da
Literatura, foram apresentados os conceitos gerais que envolvem o tema deste
trabalho e fundamentação teórica básica da inteligência artificial, Aprendizado de
Máquina, definição dos algoritmos Supervisionado e não Supervisionado e
aprofundamento de alguns conceitos encontrados nos artigos selecionados pelo
processo da Revisão Sistemática.
Na Seção 3, Método, foi apresentado e detalhado o método utilizado para
direcionar e disciplinar a execução do experimento.
Na Seção 4, Resultados Experimentais, a execução do experimento foi
detalhada contemplando o ambiente tecnológico, softwares/ferramentas, pacotes e
bibliotecas, apresentação do código fonte do programa escrito com a linguagem
Python utilizado no tratamento e transformação da base de dados assim como para
a aplicação e execução dos principais algoritmos de Aprendizado de Máquina. No
experimento, que também pode ser chamado de “criação dos modelos preditivos”,
foram aplicadas as abordagens, técnicas e algoritmos que se destacaram nos
trabalhos anteriores evidenciados na Seção 2. A intenção da Seção 4 foi apresentar
o passo a passo do experimento de forma que possa ser reproduzível com outras
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bases de dados e outros problemas similares. Nessa Seção também foram
apresentados os resultados individuais dos modelos e da combinação entre as
bases de dados, métodos de balanceamento, método de escalonamento dos dados
e algoritmos. As principais métricas de desempenho tal como a Acurácia, Precisão,
Sensibilidade(recall), F1-Score, G-Mean, AUC e AP(Average Precision) foram
tabuladas para subsidiar a análise e interpretação dos resultados. Ainda na Seção
4, foram apresentados os resultados do experimento e um ranking de desempenho
dos modelos.
Na Seção 5, Conclusões, é apresentada a conclusão do trabalho, a luz dos
resultados dos experimentos realizados, destacando as abordagens, técnicas,
algoritmos e ferramentas que trouxeram os melhores resultados. Essa Seção
também apresentou sugestões para futuros trabalhos de pesquisa.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Nesta seção será apresentado o processo e as principais contribuições da RS
(Revisão Sistemática da Literatura) e uma Revisão da Literatura com os principais
conceitos encontrados na RS e que de forma direta ou indireta contribuem para
responder à questão de pesquisa deste trabalho.

2.1

Revisão Sistemática da Literatura

A revisão sistemática da literatura é um meio de avaliar e interpretar toda a
pesquisa relevante disponível para uma determinada questão de pesquisa, área ou
fenômeno de interesse. Os principais motivos para realizar uma revisão sistemática
são: Resumir as evidências existentes relativas a um determinado assunto,
identificar lacunas na pesquisa atual, sugerir novos estudos e fornecer antecedentes
para posicionar adequadamente novas atividades de pesquisa. O principal objetivo
da elaboração de um protocolo de Revisão Sistemática é reduzir a ocorrência de
vieses na pesquisa (KITCHENHAM, 2007).
As Figura 4 e 5 demonstram respectivamente o macro fluxo do processo e a
quantidade de artigos envolvidos da Revisão Sistemática deste estudo, disponível
com mais detalhes no Apêndice A.

24

Figura 4 – Macro Fluxo do processo de Revisão Sistemática

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 5 – Quantidade de artigos pesquisados

Fonte: Elaborado pelo autor.
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2.1.1 Principais Contribuições da Revisão Sistemática

O processo de RS realizado indicou que muitos estudos foram publicados nos
últimos anos apresentando modelos preditivos para resolver problemas relacionados
ao tratamento de reclamações de clientes e ações judiciais. Os estudos adotam
diferentes abordagens e diferentes algoritmos para endereçar suas questões de
pesquisa. A seguir serão apresentados 10 artigos selecionados no processo de RS
assim como a contribuição de cada um para este trabalho de pesquisa.

Artigo 1: A Two-step Information Accumulation Strategy for Learning from Highly
Imbalanced Data
Este artigo traz uma abordagem para tratar as bases de dados
desbalanceadas em dois passos. Liu et al. (2017) afirmaram que os dados
desbalanceados é um fenômeno observado, mas não a causa do problema que
prejudica o treinamento e o desempenho de um classificador. A estratégia
denominada “Acumulação de Informações” é realizada em duas fases. A primeira
fase seleciona os dados mais relevantes com foco na classe minoritária,
considerados pelo autor como “decisivos”. Em seguida aplica um filtro para reduzir
as observações com dados considerados “não decisivos” e treina o classificador 1. A
ideia não é balancear as observações e sim acumular as informações mais
importantes para treinar um classificador. A segunda fase utiliza os conceitos do
aprendizado ativo e aprendizado semi-supervisionado para criar o classificador 2
destinado ao dados não rotulados. Em seguida os classificadores 1 e 2 são
integrados gerando um novo classificador 3.
Liu et al. (2017) realizaram um experimento com uma base altamente
desbalanceada contendo informações de atendimento e reclamações de clientes. A
base desbalanceada, onde menos de 2% são amostras positivas (reclamação de
cliente), foi aplicada à oito dos mais conhecidos algoritmos de Aprendizado de
Máquina

(SVM,

CNN-Convolutional

Neural

Network,

Adaboost,

Xgboost,

EasyEnsemble, RUSBoost e SMOTEBoost). O experimento demonstrou um ganho
de desempenho significativo com a aplicação da técnica proposta “Acumulação de
Informação” em relação aos métodos tradicionais de balanceamento: undersampling
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(RUSBoost) e oversampling (SMOTE e

SMOTEBoost). A métrica F-Measure foi

utilizada para verificar o desempenho dos modelos. A característica da base de
dados desbalanceada utilizada por Liu et al (2017) é muito similar à base de dados
deste trabalho de pesquisa e portanto algumas técnicas e algoritmos serão utilizadas
e comparadas no mesmo.

Artigo 2: Can Machine Learning Help Predict the Outcome of Asylum
Adjudications?
Neste estudo Chen e Eagle (2017) analisaram 492.903 audiências de pedido
de asilo de refugiados de 336 diferentes locais de audiência, gerados por 441 juízes
em um período de 32 anos (1981 a 2013). Similar a este trabalho de pesquisa o
problema da previsão de adjudicação de asilo foi definido como uma tarefa de
classificação binária. O algoritmo de Aprendizado de Máquina utilizado foi o Randon
Forest. O experimento foi testado com os dados de 27 anos de decisões (somente
com os dados que estavam disponíveis até a data da decisão) classificando
corretamente 82% de todos os casos de refugiados até 2013. Chen e Eagle (2017)
indicaram que fatores externos tal como clima e notícias públicas, influenciam as
decisões, porém predominantemente as decisões foram impulsionadas pelas
características judiciais do processo que neste caso foram utilizadas 137 variáveis.
Este trabalho sugere que o algoritmo Randon Forest pode ser uma boa opção para
indicar a propensão de um cliente ingressar com uma ação judicial contra uma
instituição financeira. Indicou também dois parâmetros do algoritmo Randon Forest
que utilizaram para conseguir o melhor resultado: 1000 estimadores (quantidade de
árvores da floresta aleatória) e o limite de 25 amostras para cada nó das árvores.

Artigo 3: Predicting litigation likelihood and time to litigation for patents
Wongchaisuwat , Klabjan e McGinnis (2017) apresentaram um modelo para
indicar a probabilidade de ocorrer ações judiciais sobre o registro de patentes e
quando isso ocorreria. Inicialmente os autores tentaram prever a probabilidade de
litígio utilizando a abordagem de classificação padrão com os algoritmos de
aprendizagem supervisionada (SVM, árvore de decisão, boosted tree e randon
forest).
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Os algoritmos SVM e Randon Forest apresentaram melhor desempenho,
porém os autores experimentaram usar um algoritmo de aprendizado não
supervisionado de clusterização com abordagem de conjuntos (K-means) para
rotular os casos de teste e usaram uma combinação de SVM e Randon Forest após
K-means para ajustar os rótulos. A combinação das técnicas e algoritmos
apresentou um desempenho melhor.
A técnica SMOTE foi utilizada para realizar o balanceamento da base de
dados, a técnica cross-validation (com 10-folds) foi utilizada na fase de treinamento
dos modelos que foram avaliados pela métrica F1-score.

Artigo 4: Two Methodologies for Predicting Patent Litigation Outcomes: Logistic
Regression Versus Classification Trees
Cowart, Lirely e Avery (2014) desenvolveram um modelo para prever o
resultado de litígios sobre patentes e realizaram um experimento comparando os
resultados dos algoritmos de Regressão Logística e Árvore de Decisão. Foi utilizada
uma base de dados com informações de 243 processos finalizados.

Segundo

Cowart, Lirely e Avery (2014), o custo médio de um litígio de patente até o
julgamento é de US$ 650.000, porém quando uma reivindicação de patente envolve
valores entre US$ 1 milhão e US$ 25 milhões, os custos atingem a mediana de US$
2,5 milhões.
Os dois algoritmos apresentaram a mesma acurácia (77,55%), porém as
árvores de decisão foram destacadas no trabalho por ser auto explicativas e mais
fáceis de interpretar do que a regressão logística devido a sua forma gráfica que
fornece informações sobre a natureza hierárquica das decisões e a interação das
variáveis que influenciam as decisões.

Artigo 5: Early Predictability of Asylum Court Decisions
Nos Estados Unidos, estrangeiros que foram perseguidos ou temem
perseguição devido a raça, religião, nacionalidade ou participação em grupos sociais
específicos, podem requerer asilo sob a Lei dos Refugiados de 1980.Os juízes dos
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tribunais dos EUA processam aproximadamente 79.000 decisões de asilo todos os
anos.
Dunn et al. (2017) apontaram disparidades significativas na adjudicação de
asilo por juiz, região e nacionalidade do requerente. A rigor os requerentes deveriam
ter tratamentos iguais para casos com características semelhantes. Nesse contexto
Dunn et al. (2017) desenvolveram um modelo preditivo para prever o resultado dos
processos de asilo (concedido ou negado).
O modelo foi estruturado com o algoritmo Random Forest e executado com
128, 256, 512 e 1024 árvores. O conjunto de dados de 602.500 registros contem
35% de registro com informações de asilos concedidos. A base de dados foi
separada na proporção 80/20 sendo 80% dos registros destinados ao treinamento e
20% destinado ao teste do modelo, porém, um fato relevante nesse experimento é
que

Dunn et al. (2017) garantiram a proporção de 35% de registros de asilo

concedido em cada subconjunto de dados (treinamento e teste). Para minimizar o
efeito do sobre ajuste, utilizaram a validação cruzada com 7(sete) partes. A curva
ROC e a métrica AUC foram utilizadas para verificar a taxa de verdadeiros positivos
e a taxa de falsos positivos, apoiando a avaliação do desempenho do modelo que
apresentou uma acurácia de 80%.

Artigo 6: Effects of complaint behaviour and service recovery satisfaction on
consumer intentions to repurchase on the internet
Bijmolt et al.(2014) investigaram os impactos das reclamações e da satisfação
dos clientes nas intenções de compras no comercio eletrônico. Bijmolt et al.(2014)
analisaram os dados de 15 países Europeus e organizaram as amostras por grupos
de reclamações, grupos de países, frequência de compras anteriores, sexo e idade.
Também capturaram por meio de pesquisas se os clientes que fizeram compras e
reclamações ficaram satisfeitos com a solução.
Usando as técnicas de Aprendizado de Máquina e o algoritmo de regressão
logística, onde a variável dependente (variável resposta) foi a “intenção de
recompra” (sim ou não) concluíram que os consumidores que expressaram maior
intenção de realizar uma nova compra, foram os consumidores que reclamaram,
porém ficaram satisfeitos após a reclamação, apresentando índices de intenção de
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recompra superiores aos consumidores que não tiveram problemas e consumidores
que tiveram uma experiência negativa mas não reclamaram.
A regressão logística foi adotada por sua característica de reposta em formato
de probabilidade de algum evento ocorrer entre 0% e 100%. Vale destacar também
neste estudo que o conjunto de dados utilizado é desbalanceado onde os clientes
insatisfeitos (classe minoritária) representam apenas 1,5% do total.

Artigo 7: Research and Application of User Satisfaction Model Based on Signaling
Mining
Shi, Wei e Wang (2018) apresentaram uma proposta para avaliar a satisfação
dos clientes de uma operadora de telefonia celular. Com base no monitoramento dos
sinais da rede de telefonia e reclamações dos clientes em diferentes horários e
regiões, desenvolveram um modelo para prever a satisfação do cliente. O modelo
implementado foi baseado no algoritmo GBDT (Gradient Boosting Decision Tree)
que apresentou a melhor performance na indicação da probabilidade de reclamação
de clientes. Por se tratar de reclamações, que é a classe minoritária no volume total
das observações, a base de dados foi balanceada com a técnica under-sampling e o
método cross-validation foi utilizado para reduzir o risco de overfitting.
Shi, Wei e Wang (2018) realizaram um experimento que comparou os efeitos
dos algoritmos de Regressão Logística, Random Forest, Árvore de Decisão, GBDT,
Adaboost e XGboost. As métricas Precision, Recall e AUC (Area Under Curve) foram
utilizadas para avaliar os algoritmos onde o GBDT (Gradient Boosting Decision Tree)
foi destacado como o maior valor AUC e pelo baixo tempo de processamento.

Artigo 8: Improving User's Quality of Experience in Imbalanced Dataset
Liu et al. (2017) desenvolveram um modelo para prever a QoE (qualidade da
experiencia do usuário) de IPTV (TV sobre IP) de uma empresa de telecom. O
modelo foi construído a partir dos

dados do decodificador e registros das

reclamações dos clientes.
Na preparação do conjunto de dados, realizaram análises estatísticas,
limpeza contemplando a correção de erros, exclusão de dados duplicados. Na
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próxima fase as amostras foram rotuladas e divididas em amostras de clientes com
reclamação e sem reclamação. É importante destacar que a escolha dos
atributos/features foi realizada pela análise dos coeficientes de dois tipos de
correlação: correlação linear e correlação de classificação de Kendall. O conjunto de
dados contendo 439.050 observações possui apenas 1,11% de registros rotulados
“com reclamação de cliente” caracterizando assim uma base desbalanceada. O
balanceamento das classes (minoritárias e majoritárias) foi realizado por meio das
técnicas de sub amostragem (undersampling) e sobre amostragem de minorias
sintética (SMOTE-Synthetic Minority Oversampling Technique).
O conjunto de dados devidamente tratado e balanceado foi aplicada aos
algoritmos K-NN e Árvore de Decisão.
Para avaliar o desempenho dos modelos, Liu et al. (2017) utilizaram a Matriz
de Confusão e as métricas Accuracy, Precision, Recall, F-Measure e G-Mean. O
algoritmo K-NN combinado com a técnica SMOTE apresentou o

melhor

desempenho pela métrica G-Mean.

Artigo 9: Prediction Model for User´s QoE in imbalanced Dataset
Huang et al. (2015) desenvolveram um modelo para prever reclamações de
clientes usuários do serviço de IPTV (Internet Protocol Television). A intenção é
identificar previamente os indícios que poderiam prejudicar o índice QoE (Quality of
Experience) da empresa prestadora do serviço. O trabalho apresentou claramente
as fases de preparação e limpeza da base de dados, analise estatística, seleção das
“features” mais importantes por meio dos métodos de correlação Linear de Pearson,
Kendall e “Information Gain”.
Sobre a base de dados desbalanceada, com apenas 2% de observações de
reclamações de usuários, foram aplicados os algoritmos Decision Tree (CART –
Classificação e Regressão)

e Adaboost. A técnica “Cost sensitive learning” foi

utilizada junto com o Adaboost e justamente essa, foi a combinação que apresentou
melhor desempenho pela métrica G-Mean.
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Artigo 10: Prediction Model of Power Customer Complaints Based on PCA-BP
Neural Network
Xu et al. (2017) apresentaram um modelo para identificar potenciais clientes a
promover reclamações. O algoritmo utilizado na construção do modelo foi BP (Back
Propagation Neural Network).

O modelo foi testado com os dados de uma

concessionária de energia elétrica porém a proposta é que possa ser utilizado em
outros segmentos.
O destaque deste artigo é a combinação de métodos e técnicas utilizadas
para processar os dados brutos e selecionar as variáveis independentes (features).
Xu et al. (2017) utilizaram os métodos “processamento por diferença de tempo” onde
os coeficientes de correlação de Pearson foram utilizados para definir “o índice de
diferença de tempo” ao mesmo tempo que a análise de componentes principais
(PCA-Principal Component Analysis) foi usada para filtrar e selecionar as variáveis
independentes. A intenção é fornecer um bom conjunto de variáveis para melhorar
o treinamento da Rede Neural. O conjunto de dados foi segregado na proporção de
70% das observações destinadas ao treinamento dos modelos e 30% destinado aos
testes e validações.

2.1.2 Considerações sobre a Revisão Sistemática

Os estudos selecionados pela RS indicam que, a partir de uma base histórica
rotulada, é possível indicar a probabilidade de uma ação judicial ocorrer e como
pode-se observar na Tabela 1, trazem boas contribuições para responder à pergunta
de pesquisa. Não existe uma abordagem padrão nem um algoritmo especifico para
resolver os problemas e sim um conjunto de possibilidades. É necessário realizar
experimentos para encontrar a melhor combinação de abordagens, técnicas e
algoritmos.
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Tabela 1 – Resumo das principais contribuições da RS por artigo e assunto
Principais contribuições dos artigos por assunto

Artigos

Preparação e Limpeza da Base de Dados
Balanceamento com a técnica undersampling
Balanceamento com a técnica oversampling SMOTE
Balanceamento com a estratégia "Information Accumulation"
Seleção de Variáveis(features ) pelo método de Correlação Linear de Pearson ou Kendall
Seleção de Variáveis(features ) pelo método PCA-Principal Component Analysis
Proporção de segregação da Base de Dados para Treinamento e Teste
Aplicação dos algoritmos tradicionais (Classificadores e Regressores): Árvores de Decisão,
K-NN, Redes Neurais, Regressão Lojistica e SVM.
Aplicação dos algoritmos ensemble : Random Forest, Gradient Boosting, Adaboost e XGBoost
Aplicação do método de Validação Cruzada (Cross-Validation K-fold )
Métricas de Desempenho: Matriz de Confusão, Acurácia, Precisão, Recall , AUC, Curva ROC
Métrica G-Mean
Métrica F1-Score

8, 9
1, 7, 8
1, 3, 8
1
8, 9, 10
10
5, 10
1, 3, 4, 6, 7, 8, 10
1, 2, 3, 5, 7
3, 5, 7
1, 3, 5, 7, 8
8, 9
1, 3, 8

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com o objetivo de detalhar e se aprofundar mais nos principais conceitos
citados nos artigos selecionados na RS, a subseção a seguir apresenta uma revisão
da literatura desses conceitos.
2.2

Fundamentação Teórica

2.2.1 Inteligência Artificial

Segundo a literatura (PEREIRA; GOMES; FÁVERO, 2011; GUNKEL, 2017;
COSTA, 1991), a Inteligência Artificial (IA) é uma vertente da ciência da computação
que visa elaborar dispositivos voltados à automação de algumas atividades
humanas. Para tanto, eles devem ser capazes de encontrar padrões, tomar decisões
e resolver problemas. O escopo da IA pode ser compreendido como a busca pela
descoberta de como funciona o raciocínio humano. Assim sendo, é comum que as
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pessoas fiquem apreensivas com a possibilidade de as máquinas virem a raciocinar
e agir como os seres humanos (PEREIRA; GOMES; FÁVERO, 2011). Na
contemporaneidade

tem-se

percebido

que

muitas

tarefas

desempenhadas

manualmente têm sido substituídas por máquinas.
Uma das justificativas para isso é que as máquinas operam a partir de uma
maior velocidade de produção, entretanto, existem algumas funções que não podem
ser substituídas por essas máquinas, como, por exemplo, o professor (PEREIRA;
GOMES; FÁVERO, 2011) bem como existem tarefas que apenas podem ser
facilitadas por essas máquinas. É uma área que vem sendo estudada há muito
tempo, contudo, o seu desenvolvimento teve o seu ensejo conforme as novas
tecnologias e aplicações dessas foram surgindo (PEREIRA; GOMES; FÁVERO,
2011; GUNKEL, 2017; COSTA, 1991). Atualmente, a IA não atua, apenas, no
domínio acadêmico (como em seu início), pois tem sido aplicada desde as teorias
matemáticas até em empresas renomadas como o Google, por editores de textos,
em máquinas diversas, em robôs, em jogos eletrônicos etc.
É relevante destacar que dentro da IA existem duas linhas de pesquisa: a
conexionista e a simbólica (PEREIRA; GOMES; FÁVERO, 2011). A partir dessas
correntes surgem novas áreas e possibilidades para que a IA seja aplicada. A
primeira vertente se ocupa em trabalhar com processos que envolvem a simulação
de componentes do cérebro humano, ou seja, o seu objeto de estudo são os
neurônios bem como as suas interligações. Essa atividade deu origem a um outro
tipo de linha de pesquisa: as redes neutrais. A segunda vertente, por sua vez,
ocupa-se em discutir sobre a formação da inteligência humana. Assim sendo, dentro
da vertente simbólica, são desenvolvidos estudos voltados à robótica, à linguagem
natural, à representação e à aquisição do conhecimento. Para que a IA seja
“fabricada”, os programas fazem uso da mesma linguagem de sistemas
convencionais, porém contam com uma lógica específica.
Nesse sentido, o sistema tenta chegar a uma resposta/solução que esteja
mais próxima do mundo real/humano (PEREIRA; GOMES; FÁVERO, 2011;
GUNKEL, 2017; COSTA, 1991). É comum que, em alguns casos, o sistema
inteligente funcione a partir de uma lógica simples, e, dessa forma, se a pergunta for
X, a resposta é Y (PEREIRA; GOMES; FÁVERO, 2011).
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Entretanto, em outros casos, como nos casos em que se estuda as redes
neurais, as máquinas devem reproduzir o funcionamento dos neurônios humanos.
Para isso, as informações devem ser transmitidas de uma célula a outro assim como
deve-se combiná-las com outros dados para que se chegue a uma solução. Este é
um dos métodos principais acionados e aplicados em sistemas de busca. Então,
quando a IA é criada por algoritmo, garante-se a chegada a uma solução correta ou
a uma heurística baseada em experiências que vão ao encontro de uma solução
aceitável (PEREIRA; GOMES; FÁVERO, 2011).

2.2.2 Aprendizado de Máquina

O Aprendizado de Máquina (em inglês Machine Learning) trata de uma área
da IA que tem como escopo principal o desenvolvimento de técnicas computacionais
sobre o aprendizado bem como a construção de sistemas capazes de adquirir
conhecimento automaticamente (MONARD; BARANAUSKAS, 2003; BATISTA,
2003; LOPEZ et al, 2018; SANTOS et al, 2019). Um sistema de aprendizado se trata
de um programa de computador capaz de tomar decisões a partir de experiências
que são acumuladas por meio da solução bem-sucedida de problemas anteriores.
Nesse contexto, os diversos sistemas de Aprendizado de Máquina possuem
aspectos particulares e comuns ao mesmo tempo. Esses possibilitam que os
sistemas recebem a sua classificação a partir de elementos como a linguagem
usada para a descrição, o modo, o paradigma e a forma de aprendizado.
A indução é uma forma de inferência lógica que possibilita a obtenção de
conclusões genéricas sobre um conjunto particular de exemplos. Ela é caracterizada
como o raciocínio gerado a partir de um conceito específico que é generalizado, ou
seja, parte-se de uma parte para se chegar a um todo. É comum que, na indução,
um conceito seja aprendido a partir da inferência indutiva sobre os exemplos
apresentados (MONARD; BARANAUSKAS, 2003; BATISTA, 2003; LOPEZ et al,
2018; SANTOS et al, 2019). Dessa forma, as hipóteses são geradas por meio da
inferência, e, assim, podem ou não preservar a verdade. Mesmo com tal problema, a
inferência indutiva é um dos principais métodos acionados para derivar
conhecimento novo e predizer eventos futuros (MONARD; BARANAUSKAS, 2003).
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Contudo, apesar da indução ser o recurso mais utilizado pelo ser humano quando se
deseja derivar conhecimento novo, deve ser utilizada com cautela, pois se o número
de exemplos for insuficiente ou, ainda, se esses exemplos não forem bem
escolhidos, as hipóteses obtidas podem não ser tão significativas. Nesse sentido, o
aprendizado indutivo deve ser efetuado a partir do raciocínio por meio do uso de
exemplos fornecidos por um processo externo ao sistema de aprendizado. Esse
aprendizado,

no

Supervisionado,

entanto,
cada

um

pode

ser

contendo

dividido
as

suas

em

Supervisionado

especificidades

e

não

(MONARD;

BARANAUSKAS, 2003; BATISTA, 2003). Os algoritmos de “Regressão” e
“Classificação” pertencem a classe “Aprendizado de Máquina Supervisionado”
enquanto que os algoritmos de “Clusterização” pertencem a classe “Aprendizado
não Supervisionado” (FLACH,2012).
No

aprendizado

Supervisionado

deve-se

fornecer,

ao

algoritmo

de

aprendizado (ou indutor), um conjunto de exemplos de treinamento para os quais o
rótulo da classe associada é conhecido (MONARD; BARANAUSKAS, 2003;
BATISTA, 2003). Em linhas gerais, cada exemplo é descrito a partir de um vetor de
valores de características ou atributos e pelo rótulo da classe associada. O algoritmo
de indução objetiva a construção de um classificador capaz de determinar,
adequadamente, a classe de novos exemplos ainda não rotulados, ou seja, volta-se
aos exemplos que ainda não possuem o rótulo da classe. Em suma os algoritmos da
classe de aprendizado “Supervisionado” são capazes de aprender com os dados
históricos. (FLACH,2012).
Já no aprendizado não Supervisionado, o indutor analisa os exemplos
fornecidos para, então, determinar se alguns deles podem ser agrupados formando,
dessa forma, agrupamentos ou clusters (MONARD; BARANAUSKAS, 2003;
BATISTA, 2003). Determinados os agrupamentos, torna-se necessária a realização
de uma análise para determinar o que cada um desses agrupamentos significa no
contexto do problema que está sendo analisado (MONARD; BARANAUSKAS, 2003;
BATISTA, 2003; LOPEZ et al, 2018; SANTOS et al, 2019). O conhecimento sobre o
domínio pode ser acionado para que os dados possam ser escolhidos, ou, ainda,
para o fornecimento de informações prévias como entrada ao indutor. Assim sendo,
após a indução, o classificador, geralmente, é avaliado e o processo de classificação
pode ser repetido, caso seja necessário. O processo pode ser feito por meio da
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adição de outros atributos, exemplos e de ajustes de parâmetros no processo de
indução. É preciso destacar, também, que uma característica indispensável é o grau
de compreensibilidade. Dessa forma, os sistemas de aprendizado se classificam em
duas categorias.
A primeira categoria, trata-se de sistemas do tipo caixa-preta que
desenvolvem sua própria representação do conceito, ou seja, a sua representação
interna pode não ser de fácil interpretação a olhos humanos, e, também, esses
sistemas não fornecem quaisquer tipos de esclarecimentos e/ou explicações frente o
processo de reconhecimento. A segunda categoria de sistemas, por sua vez,
comporta sistemas orientados ao conhecimento, e, dessa forma, têm como escopo
principal a criação de estruturas simbólicas de maneira que essas possam ser
compreendidas por seres humanos.

2.2.3 Descoberta do Conhecimento

Segundo Provost e Fawcett (2016, p.26) o processo de descoberta de
conhecimento é uma arte, envolve ciência e tecnologia dentro de um processo bem
definido. É de extrema importância compreender o negócio, os dados e o problema
a ser resolvido. É nessa fase de compreensão que a criatividade desempenha um
grande papel que faz parte do processo de descoberta de conhecimento.
Goldschmidt, Passos e Bezerra (2015, p.22) afirmam que é necessário percorrer
algumas etapas para conseguir transformar dados em conhecimento.
A seguir serão apresentados os principais conceitos que envolvem a jornada
da descoberta do conhecimento. São elas: Pré-processamento, Mineração de Dados
e Pós-Processamento.

2.2.4 Pré-processamento: Seleção e Transformação dos Dados

Antes de construir um modelo de Aprendizado de Máquina é necessário
selecionar os dados e preparar a base de dados. Essa fase é de fundamental
relevância no processo de descoberta de conhecimento e consiste no pré-
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processamento dos dados para a fase de modelagem. Os dados podem ser
selecionados de várias fontes, porém é desejável que sejam agrupados em um único
conjunto de dados em forma de tabela para facilitar a análise. Após a seleção dos
dados de interesse, procura-se dados ausentes, incorretos, inconsistentes,
duplicados, discrepantes (outliers) para decidir se esses dados serão ajustados ou
eliminados do conjunto de dados. Também são ajustados os formatos e novos
atributos podem ser criados a partir de atributos existentes.
Goldschmidt, Passos e Bezerra (2015, p.42) recomendam eliminar todos os
atributos que apresentem valores constantes em todos os registros do conjunto de
dados. A justificativa é que os atributos nessa situação não contribuem para
distinguir os registros uns dos outros, portanto são dispensáveis.

Um exemplo

dessa situação seria um conjunto de dados com o atributo nacionalidade “brasileira”
em todos os registros. Da mesma forma recomendam eliminar os atributos que
sejam identificadores no conjunto de dados tal como número do RG, CPF, códigos
do sistema, etc. Esses atributos são distintos dentro do conjunto de dados e não
agregam regularidade aos dados, portanto, são dispensáveis.
A agregação de informações também é uma operação relevante que consiste
em agregar alguns registros de forma a produzir um conjunto de dados de tamanho
menor em um nível de detalhe menor. Isso pode proporcionar um melhor
desempenho a diversos algoritmos de Aprendizado de Máquina.
Por fim a escolha dos atributos mais relevantes para alcançar o objetivo e
solução do problema é uma tarefa de grande importância para obter modelos de
Aprendizado

de

Máquina

mais

concisos

e

com

melhor

desempenho

(GOLDSCHMIDT; PASSOS; BEZERRA, 2015, p.41).

2.2.4.1 Valores Ausentes

Géron (2019, p.62) afirma que os algoritmos de Aprendizado de Máquina não
funcionam bem com valores ausentes (nulos). É necessário avaliar cada situação
para decidir se os campos ausentes serão preenchidos com zero, pela média,
mediana ou se a linha ou a coluna do conjunto de dados será excluída.
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Goldschmidt , Passos e Bezerra (2015, p.52) sugerem que os valores podem
ser tratados das seguintes formas: exclusão de amostras (atributos ou até linhas ou
colunas completas), preenchimento manual de valores, preenchimento com valores
globais constantes, preenchimento com medidas estatísticas (média, mediana,
moda, etc.) ou métodos de mineração de dados usando algoritmos de Aprendizado
de Máquina.


Exclusão de casos: é o método mais simples para limpeza de informações
ausentes. Consiste na exclusão dos registros que tenham pelo menos um
atributo com informação ausente. O ideal é verificar o percentual de valores
ausentes em cada atributo para apoiar a decisão de excluir ou tratar os casos
de cada atributo.



Preenchimento manual: Dependendo do volume de dados é uma
abordagem viável ou não. Se o volume for pequeno, pesquisar nas fontes de
dados e corrigir a base de dados manualmente pode ser uma opção.



Preenchimento com valores globais constantes: Essa abordagem consiste
na substituição de todos os valores ausentes por uma constante tal como “0”
ou “nulo” ou “desconhecido”, porém é recomendado utilizar essa abordagem
com moderação já que dependendo do volume, muitos algoritmos de
Aprendizado de Máquina podem entender como valores recorrentes
importantes e inerentes aos dados analisados.



Preenchimento com medidas estatísticas: Essa abordagem consiste no
preenchimento dos valores ausentes pela média dos demais valores do
atributo analisado (no caso de atributos numéricos) ou pela moda (no caso
de atributos categóricos). Com essa abordagem a base de dados fica mais
próxima possível dos dados reais.



Preenchimento com métodos de Mineração e Dados: Nesta abordagem,
modelos preditivos de Aprendizado de Máquina podem ser usados para
identificar o valor ideal para preencher cada valor ausente. Redes neurais,
árvores de decisão são opções para realizar essa atividade.

2.2.4.2 Outliers – Valores Discrepantes
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Umas das tarefas da fase de pré-processamento, é a verificação de dados
discrepantes. Os valores discrepantes são valores incomuns que não são
consistentes com a maioria das observações do conjunto de dados. Normalmente
são valores incorretos mas às vezes são valores anormais naturais e corretos. A
variabilidade supostamente anormal pode ser inerente dos dados. É necessário
analisar o dado discrepante para decidir se será removido ou mantido, porém se
mantido é importante desenvolver métodos de modelagem robustos que sejam
insensíveis

aos

outliers

(KANTARDZIC,

2020,

p.8,

p.49)(BRUCE;

BRUCE,2019,p.11).
Kantardzic (2020, p.49) afirma que muitas técnicas de mineração de dados
podem não funcionar bem na presença de outliers e que os valores discrepantes
podem introduzir distribuições distorcidas ou complexidade nos modelos dos dados,
o que pode tornar difícil, se não impossível, ajustar um modelo preciso aos dados de
uma maneira computacionalmente viável.
Bruce e Bruce (2019, p.61) afirmam que os outliers podem causar problemas
nos modelos de regressão porque é um registro cujo o valor real é muito distante do
valor previsto.
Uma forma de identificar um outlier é calcular a média e o desvio padrão de
cada variável e definir um limite para um dado ser considerado um outlier. Por
exemplo se o limite for definido como “Limite = média +ou- 2 x Desvio Padrão” e se
um valor de uma variável de uma observação for maior que o valor absoluto do
“Limite” definido, então é classificado como um outlier. Outra forma de identificar o
outlier é pelo método de Grubbs, que calcula um valor Z como a diferença entre o
valor médio das observações de uma variável e o valor analisado, dividido pelo
desvio padrão. O valor Z é comparado com um nível de significância de 1 ou 5%
classificando como um outlier se o parâmetro Z estiver acima do valor limite
(KANTARDZIC, 2020, p.8, p.52).

2.2.4.3 Transformação dos Atributos Categóricos
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A maioria dos algoritmos de Aprendizado de Máquina foram projetados para
trabalhar com números, então é comum converter as variáveis categóricas em
números. A solução é a criação de um atributo binário para cada categoria. Por
exemplo: O atributo “estado civil” que contém as categorias “casado, solteiro e
divorciado” seria transformado em 3 novos atributos: casado, solteiro e divorciado
que assumem os valores numéricos 0 ou 1. Isso é chamado de one-hot-encoding
porque apenas um atributo será igual a 1 enquanto os demais serão iguais a 0. Um
registro com “estado civil” igual a “casado” será representado da seguinte forma:
casado=1, solteiro=0 e divorciado=0. No Python, essa transformação pode ser
realizada facilmente utilizando os métodos dos pacotes “Pandas, Numpy e Sklearn”.
É importante ressaltar que se um atributo tiver uma grande quantidade de categorias
(por exemplo “profissão”), o desempenho do treinamento será comprometido
(GÉRON, 2019, p.65).

2.2.4.4 Seleção das Variáveis e Redução da Dimensionalidade

O principal objetivo da seleção das variáveis na construção de um modelo
preditivo é encontrar o menor e melhor conjunto de informações para classificar os
dados com precisão (WEI et al.,2017).
Segundo Kantardzic (2020, p.62), para bases de dados pequenas, as etapas
de pré-processamento já mencionadas nas seções anteriores são suficientes, porém
para bases de dados grandes, existe uma probabilidade maior da necessidade de
redução do conjunto de dados antes da aplicação das técnicas de mineração de
dados. Kantardzic (2020, p.62) afirma que não há garantia de que uma quantidade
maior de variáveis terá um desempenho melhor do que uma quantidade menor e
afirma também que a seleção, redução e transformação dos dados é provavelmente
a questão mais importante para determinar a qualidade de uma solução de
mineração de dados. A sobrecarga de dados pela alta dimensionalidade, pode
inviabilizar a execução dos algoritmos de mineração de dados e é necessária para
que qualquer modelo seja confiável e tenha utilidade prática. O objetivo da seleção
das variáveis mais importantes ( redução da dimensionalidade ) é melhorar o
desempenho de um modelo de mineração de dados com aprendizado mais rápido
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(menor tempo de processamento) e com maior compreensão do processo e dos
dados devido a simplificação (KANTARDZIC, 2020, p.67).
A seguir serão apresentados os métodos Correlação e PCA utilizados para
selecionar as variáveis mais importantes reduzindo a dimensionalidade.



Correlação
A análise da correlação é uma técnica para verificar o relacionamento entre

as variáveis sendo possível identificar as mais representativas assim como possíveis
redundâncias que podem ser eliminadas (WEI et al.,2017).
A análise de dados em projetos de Aprendizado de Máquina envolve o estudo
da correlação entre os preditores, bem como, entre os preditores e a variável
explicativa. Para tanto pode-se utilizar o coeficiente de correlação que indica uma
estimativa de correlação entre duas variáveis numéricas.
O coeficiente de correlação linear de Pearson é uma das formas de calcular e
é obtido através da multiplicação dos desvios da média da variável X pelos da
variável Y e divididos pelo produto do desvio-padrão. O coeficiente de correlação
sempre ficará entre -1 que indica uma correlação negativa perfeita e +1 que indica
uma correlação positiva perfeita. O resultado zero indica ausência de correlação. É
usual construir uma matriz de correlação para facilitar a visualização onde as
variáveis são exibidas tanto nas linhas quanto nas colunas e o valor das células são
a correlação entre as variáveis. Para apoiar o cientista de dados na decisão de
manter ou excluir uma variável da base de dados, pode-se calcular e criar a matriz
de correlação facilmente utilizando os pacotes das ferramentas R ou Phyton
(BRUCE, 2019, p.30) (GÉRON, 2019, p.58).


PCA
O PCA, análise dos componentes principais (do inglês Principal Component

Analysis) é o método mais popular para reduzir a dimensionalidade. Também é
conhecido como método Karhunen-Loeve (K-L) e como decomposição em valores
singulares (SVD, em inglês). O PCA é considerado o melhor método linear de
redução de dimensionalidade. A escolha do componente principal é baseada no erro
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médio quadrático e na covariância. É importante destacar que a variância depende
da escala das variáveis, então, primeiro é necessário padronizar cada variável,
tornar as unidades comparáveis onde cada variável terá média igual a zero e desvio
padrão igual a um (KANTARDZIC, 2020, p.80) (XU et al., 2017).
O PCA identifica o eixo que apresenta a maior quantidade de variância no
conjunto de dados e também encontra um segundo eixo ortogonal ao primeiro que
representa a maior quantidade de variância remanescente e então encontra o
terceiro em relação aos dois anteriores e assim sucessivamente para os próximos
eixos tantos quanto a quantidade de variáveis do conjunto de dados (GÉRON,
2019, p.216). Uma série de conjuntos de dados mutuamente independentes são
transformados em dados independentes que se tornam os componentes principais
dos conjuntos de dados mutuamente independentes originais (XU et al.,2017).

2.2.4.5 Balanceamento da Base de Dados

Nos problemas do mundo real é muito comum encontrar um desequilíbrio
entre as classes a serem previstas. Por exemplo, em uma operação de cartão de
crédito pode haver muito mais transações de compras devidas do que compras
indevidas e fraudulentas, O problema é que na maioria das vezes o nosso interesse
está na identificação da classe rara

(identificação de fraudes). A identificação

correta e tempestiva desse evento raro pode evitar grandes prejuízos para um
emissor de cartão de crédito. Os modelos de Aprendizado de Máquina quando são
treinados com classes desequilibradas ficam com um viés para classificar
corretamente somente a classe majoritária, que, portanto, seria um modelo inútil
para resolver o problema de identificação das fraudes nos cartões de crédito.
Para melhorar o desempenho da modelagem preditiva existem estratégias
para tratar os dados desequilibrados. As mais conhecidas são undersampling e
oversampling que serão detalhadas a seguir (BRUCE,2019).


Undersampling: A estratégia undersampling consiste na redução aleatória
das observações da classe majoritária de tal forma que as classes (fraude ou
não fraude) fiquem equilibradas. Lidar com um conjunto de dados menor e
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mais equilibrado traz benefícios ao desempenho do modelo e facilita a
preparação dos dados (BRUCE, 2019).


Oversampling SMOTE: A estratégia oversampling consiste no aumento das
observações da classe minoritária de tal forma que as classes fiquem
equilibradas. A vantagem da estratégia oversampling é que ela preserva
todas as informações da base ao contrário da estratégia undersampling que
não usa toda a informação disponível porque descarta dados (BRUCE, 2019)
(LIU et al, 2017).

Figura 6 – Funcionamento do algoritmo SMOTE

Fonte: Elaborado pelo autor.

O SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique) é um dos mais
poderosos métodos oversampling para realizar o balanceamento das classes
em uma base de dados. O algoritmo SMOTE cria dados artificiais (novas
observações) baseado na similaridade dos exemplos da classe minoritária
existente. Randomicamente

o

SMOTE seleciona

pontos minoritários,

randomicamente encontra os vizinhos mais próximos desses pontos
minoritários, traça linhas entre os pontos vizinhos e gera novos pontos entre
as linhas (WANG et al.,2016). Na ilustração da Figura 6, o algoritmo SMOTE
selecionou aleatoriamente o ponto X1, identificou os pontos vizinhos mais

44

próximos (X2, X3, X4, X5 e X6) e criou novos pontos entre eles (a,b,c,d,e),
porem o SMOTE pode favorecer o overfitting (LIU et al, 2017).

2.2.4.6 Técnicas de Escalonamento

Géron (2019, p.68) afirma que uma das transformações mais importantes que
deve ser aplicada aos dados é o escalonamento de atributos e que, salvo raras
exceções, os algoritmos de Aprendizado de Máquina não funcionam bem quando
atributos numéricos tem escala muito diferentes. Por exemplo o valor de um veículo
financiado pode variar entre R$ 3.000,00 (Moto usada) à R$ 300.000,00 (Caminhão)
enquanto que a quantidade de parcelas do financiamento pode variar de 6 a 60
meses. Então se faz necessário colocar todos os atributos na mesma escala.
Existem duas formas de convergir todos os atributos para a mesma escala: A
“padronização”

e

o

escalonamento

“min-max”

conhecido

também

como

“normalização”. Em resumo tanto a normalização quanto a padronização têm o
mesmo objetivo de transformar o conteúdo de todos os atributos de tal forma que
fiquem na mesma ordem de grandeza. Na padronização o conteúdo dos atributos irá
resultar em uma média igual a 0 e um desvio padrão igual a 1. Já a normalização
coloca o conteúdo dos atributos dentro do intervalo de 0 e 1, caso tenha resultado
negativo -1 e 1.
É importante ressaltar que as técnicas de escalonamento não devem ser
aplicadas na base completa e sim aplicadas isoladamente nas bases que foram
previamente segregadas para o treinamento e para o teste do modelo de
Aprendizado de Máquina (GÉRON, 2019, p.69).



Normalização: A normalização também é conhecida por normalização linear
ou interpolação linear e consiste em considerar os valores mínimo e máximo
de cada atributo para ajustar a escala conforme a equação abaixo. O
resultado estará sempre entre 0 e 1 ou entre -1 e 1, colocando assim todos os
elementos do

conjunto

de

dados na mesma

(GOLDSCHMIDT; PASSOS; BEZERRA, 2015, p.61).

ordem de

grandeza
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𝐀′ =

𝐀 − 𝐌𝐢𝐧
𝐌𝐚𝐱 − 𝐌𝐢𝐧

A’ = Valor Normalizado.
A = Valor Original.
Min = Valor mínimo entre os elementos do atributo a ser normalizado.
Max = Valor máximo entre os elementos do atributo a ser normalizado.



Padronização: A padronização também conhecida como normalização ZScore ou Zero Mean ou Normalização por Desvio Padrão consiste na média
dos valores de um atributo e na dispersão destes valores em relação a sua
média. É um método útil quando os valores mínimo e máximo são
desconhecidos. O resultado para cada atributo é obtido com a equação
abaixo e terá sempre uma média igual a 0 e um desvio padrão igual a 1
(GOLDSCHMIDT; PASSOS; BEZERRA, 2015, p.62).
𝐀′ =

𝐀− 𝛍
𝛔

A’ = Valor padronizado.
A = Valor original.
μ = Média aritmética simples dos valores do atributo.
σ = Desvio Padrão dos valores do atributo.

2.2.5 Mineração de Dados

Segundo Géron (, p.23), a aplicação de técnicas de Aprendizado de Máquina
em grandes volumes de dados para descobrir padrões que não eram aparentes é
chamado de Mineração de Dados (do inglês Data Mining).
A seguir será apresentado o conceito dos grupos de algoritmos de
aprendizado Supervisionado e Não Supervisionado, assim como os principais
algoritmos pertencentes ao grupo dos algoritmos de Aprendizado Supervisionado
que foram encontrados no processo de Revisão Sistemática.
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2.2.5.1 Algoritmos não Supervisionado

Segundo a literatura (SIMÕES; COSTA, 2007; SILVA, 2016; HORIUCHI,
2017), no aprendizado não Supervisionado, o algoritmo é responsável por analisar
os dados inerentes aos exemplos fornecidos, para, assim, determinar se eles podem
ser agrupados de alguma maneira, formando, então, agrupamentos ou clusters.
Após obter os clusters de dados, esses precisam ser rotulados de acordo com o
contexto do problema a ser analisado.
Nesse sentido, o aprendizado não Supervisionado atua como uma ferramenta
muito poderosa para o treinamento de redes neurais, pois a partir dele é possível
utilizar conjuntos de dados significativos para esse processo, visto que os dados não
precisam ser rotulados, contudo, esse tipo de aprendizado deve ser empregado de
forma conjunta com o Supervisionado, em pequenos intervalos, para que se obtenha
uma melhor definição das funções de clusterização.
É preciso destacar que a aprendizagem não supervisionada não faz uso de
qualquer tipo de treinador, uma vez que os exemplos não são rotulados (SIMÕES;
COSTA, 2007; SILVA, 2016; HORIUCHI, 2017). Dessa forma, é papel do aprendiz
construir conceitos por meio da experimentação de um dado ambiente. Também é
de responsabilidade do aprendiz a análise dos exemplos fornecidos, para,
posteriormente, determinar se eles podem ser agrupados a partir de características
em comum.
Em determinados agrupamentos, é comum que seja feita uma nova análise
para determinar o que cada um dos agrupamentos significa no contexto do problema
em análise. Segundo Silva (2016), tem-se observado, nas últimas décadas, que
houve um aumento significativo do volume de informações armazenadas e
disponibilizadas, o que tem dificultado a classificação e identificação das
informações do volume de dados.

2.2.5.2 Algoritmos Supervisionado
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Na esfera do Aprendizado de Máquina (AM) vários paradigmas foram
propostos. Eles são capazes de aprender a partir de um conjunto de exemplos
(MONARD; BARANAUSKAS, 2003; BATISTA, 2003). Contudo, um dos requisitos
básicos para todos os paradigmas de AM Supervisionado é que o conceito a ser
aprendido deve estar vinculado a casos observados, ou seja, a exemplos. Cada um
desses exemplos, por sua vez, deve estar rotulado de acordo com a classe à qual
pertence.
Um dos primeiros paradigmas relacionados ao aprendizado Supervisionado é
o simbólico. Nesse contexto, os sistemas de aprendizado simbólico têm como
escopo aprender a partir da construção de representações simbólicas de um dado
conceito a partir da análise desse conceito. Essas representações se manifestam a
partir de alguma expressão lógica.
Como exemplo podem ser citadas as “árvores de decisão”, as regras de
decisão e/ou as redes semânticas (MONARD; BARANAUSKAS, 2003; BATISTA,
2003), sendo que as árvores e as regras de decisão são as mais utilizadas. Os
sistemas de árvores de Classificação e Regressão foram desenvolvidos de forma
independente por estatísticos no final da década de 1970. Sobre esses trabalhos,
Batista (2003) afirma que as pesquisas voltadas à indução de regras de decisão
surgiram com a simples tradução das árvores de decisão para regras.
Posteriormente, criou-se métodos que induziam essas regras a partir dos
dados. O segundo paradigma se trata do eixo da estatística. Trabalhos diversos da
estatística têm elaborado métodos distintos voltados à Classificação e à Regressão.
Muitos deles são semelhantes àqueles empregados no Aprendizado de Máquina
(MONARD; BARANAUSKAS, 2003; BATISTA, 2003). O método CART, por exemplo,
trata-se de um sistema popularmente conhecido. É empregado na construção de
árvores de decisão e foi desenvolvido por estatísticos. A regra geral das técnicas
estatísticas foca, sobretudo, em tarefas cujos atributos possuem valores contínuos
ou ordinais, e, muitos deles, são, também, paramétricos, e, dessa forma, assumem a
forma de modelo ou distribuição. Os valores encontrados são apropriados para o
modelo a partir dos dados.
Assim sendo, se um classificador linear assume que as classes podem ser
expressas a partir de uma combinação linear dos valores dos atributos, então deve-
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se procurar por uma combinação linear particular capaz de fornecer a melhor
aproximação sobre o conjunto de dados (MONARD; BARANAUSKAS, 2003;
BATISTA, 2003). Dessa forma, os classificadores estatísticos, frequentemente,
assumem que os valores dos atributos estão, normalmente, distribuídos, e, então,
usam os dados fornecidos para determinar a média, a variância e a covariância da
distribuição. O terceiro paradigma é conhecido como instance-based. Ele classifica
um caso após lembrar de um caso similar cuja classe é conhecida, para, assim,
assumir que o novo caso terá a mesma classe. O instance-based, então, classifica
casos nunca vistos a partir de casos similares conhecidos.
Há algumas características inerentes a esse tipo de sistema que precisam ser
mencionadas (BATISTA, 2003). A primeira delas é que os casos de treinamento
devem ser lembrados. Assim, se todos os casos forem memorizados, o classificador
pode se tornar lento e de difícil manuseio. Nesse sentido, o ideal é que sejam retidos
casos prototípicos que, juntos, são capazes de resumir todas as informações
importantes. Batista (2003) frisa que é recomendado que sejam construídas,
também, estruturas capazes de indexar os exemplos e responder consultas sobre os
exemplos

semelhantes

mais

rapidamente.

A

segunda

característica,

por

conseguinte, trata-se da medida de similaridade entre os casos. Entende-se que se
todos os atributos forem quantitativos, pode-se calcular a distância entre os dois
casos a partir da distância euclidiana.
Batista (2003) aponta, ainda, que quando alguns atributos não são
qualitativos, a interpretação da distância se torna mais problemática bem como se há
a presença de muitos atributos irrelevantes, dois casos semelhantes podem se
divergir, pois podem possuir valores diferentes em atributos sem importância. A
terceira característica, por fim, trata-se da relação entre um caso novo com os casos
armazenados, sendo que para classificar um novo caso há diversas alternativas.
Uma delas consiste no uso de um único caso, que seja mais próximo do caso novo
para que esse possa ser classificado. A segunda alternativa, por sua vez, consiste
no uso de vários casos. Pode-se levar em consideração os diferentes graus de
semelhança de cada caso com o caso novo no processo de determinação de uma
classe para o caso novo. Essa alternativa tende a ser mais utilizada.
O último paradigma do aprendizado por máquinas Supervisionado é o
conexionista. Entende-se que as redes neurais são construções matemáticas

49

inspiradas no modelo biológico do sistema nervoso. Assim sendo, para Batista
(2003), a sua representação envolve unidades interconectadas. O termo
conexionismo é empregado para descrever essa área de estudo. Essa metáfora
biológica com as conexões neurais do sistema nervoso tem despertado o interesse
de diversos pesquisadores, e, dessa forma, tem favorecido discussões sobre os
méritos e limitações dessa abordagem. Os pesquisadores têm defendido que as
redes neurais possuem um grande potencial para solucionar problemas relacionados
ao processamento sensorial humano, como, por exemplo, a visão e a voz.
A seguir serão apresentados alguns algoritmos de Aprendizado de Máquina
Supervisionado.

2.2.5.2.1 Regressão Logística

Conforme a literatura (MARTIN, 2010; BITTENCOURT, 2003; CABRAL,
2013), os modelos de regressão são entendidos como uma das ferramentas
estatísticas mais importantes que envolvem a análise estatística de dados,
sobretudo quando há o escopo de modelar as relações entre as variáveis. Assim
sendo, o principal objetivo desses modelos é a exploração da relação entre uma ou
mais variáveis explicativas, também entendidas como independentes, e uma variável
resposta, compreendida, por sua vez, como dependente. É preciso destacar, ainda,
que um dos casos particulares em relação aos modelos lineares generalizados são
aqueles nos quais a variável-resposta apresenta apenas duas categorias ou que, de
alguma forma, acabaram sendo “dicotomizadas”.
Em razão de tal dicotomização acabam assumindo valores de 0 ou 1, sendo o
modelo de regressão logística o mais popular, logo, difundido e utilizado para este
fim (MARTIN, 2010; BITTENCOURT, 2003; CABRAL, 2013). Nesse contexto, podese entender a regressão estatística como um técnica da área da estatística, e, dessa
forma, tem como escopo principal modelar, a partir da análise de uma série de
observações, e, consequentemente, de interpretações, a relação “logística”. Analisase essa relação, portanto, a partir da reflexão acerca da relação entre uma variável
resposta dicotômica e uma série de variáveis explicativas de caráter numérico,
podendo essas serem contínuas ou discretas, por exemplo, e/ou categóricas.
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Importante mencionar também a regressão logística univariada. Conforme
Cabral (2013), na regressão logística, a variável resposta é, sempre, dicotômica, e,
dessa forma, atribui-se o valor 1 ao acontecimento de interesse (sucesso) e 0 ao
acontecimento complementar (insucesso). Nesse sentido, Cabral(2013) aponta que
em qualquer regressão a quantidade-chave será o valor médio da variável resposta
dado o valor da variável independente. Essa quantidade, por sua vez, é denominada
de valor médio condicional, e, de forma geral, costuma ser expressa como E [Y/X].
Segundo Cabral (2013), o Y representa a variável-resposta(dependente) e X a
variável explicativa(independente). A quantidade como E [Y/X] é lida como: “valor
esperado de Y dado X=x”. O valor médio condicional, pode ser expresso como uma
equação linear em x:

𝑌
𝐸 [ = 𝑥] = 𝛽0+ 𝛽1 𝑥
𝑋

Conforme Cabral (2013), a partir dessa equação se torna nítido que E [Y/X]
pode assumir valores entre - e +. Ratifica ainda que: “no modelo de regressão
logística, no caso em que a variável resposta toma 2 valores distintos, assume-se
que:” (CABRAL, 2013, p. 15):

𝜋(𝑋) =

ⅇ 𝛽0 +𝛽1 𝑥
1+ⅇ 𝛽0 +𝛽1 𝑥

Essas são as informações básicas que sustentam a regressão logística
tratada nesta subseção.

2.2.5.2.2 K-NN

O K-NN (K-Nearest Neighbors) é um dos classificadores mais simples
utilizados no Aprendizado de Máquina Supervisionado. Como o próprio nome diz, o
K-NN compara uma observação com os seus vizinhos mais próximos e a classifica
de acordo com a classe de maior proporção dentre os vizinhos. O “K” representa um
parâmetro com a quantidade de vizinhos mais próximos que o classificador irá
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comparar. O KNN também é conhecido como um classificador preguiçoso, porque
ele não treina o modelo e sim compara cada observação com os seus K vizinhos
mais próximos (ALBON, 2018).
Segundo Ferrero (2009), José (2018), Cheng et al (2014) e Cunningham e
Delany (2014) o K-NN atua principalmente como um classificador e, assim, o
aprendizado é baseado na semelhança/similaridade entre um dado (vetor) e outro. O
“treinamento”, por sua vez, é formado por vetores de n dimensões. Existem seis
etapas essenciais do K-NN que precisam ser executadas para que se obtenha uma
classificação de uma nova observação. São elas:
1. Recebimento de um dado não classificado;
2. Medição da distância Euclidiana ou distância de Manhattan do novo
dado com todos os outros dados que já estão classificados;
3. Obtenção das X menores distâncias;
4. Verificação da classe de cada um dos dados que obtiveram a menor
distância, e, depois, conta-se a quantidade de cada classe que
aparece;
5. Toma-se como resultado a classe mais frequente entre os dados que
obtiveram a menor distância;
6. Classificação do novo dado de acordo com a classe tomada como
resultado.
Segundo José (2018), para calcular a distância entre dois pontos (que
representa a sua nova amostra e todos outros dados que você possui em seu
conjunto de dados) há várias formas que você pode empregar para obter esse valor,
porém, uma das mais comuns, e, portanto, mais utilizadas, é a euclidiana, que será
apresentada a seguir. A distância entre duas instâncias pi e pj é definida como:
𝑛
2

𝑑 = √∑( 𝑃𝑖𝑘 − 𝑃𝑗𝑘 )
𝑘=1

Onde 𝑷𝒊𝒌 e 𝑷𝒋𝒌 para k = 1 até k = n onde n são os atributos que descrevem
as instâncias 𝒑𝒊 e 𝒑𝒋 .
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A partir dessa fórmula se torna possível verificar a distância entre um ponto
(representado pela sua amostra não classificada) e outro ponto do seu conjunto de
dados (que precisa ser um outro dado já classificado). Assim sendo, tem-se como
objetivo verificar a similaridade entre esses dois pontos e, dessa forma, de acordo
com essa teoria, quanto menor for o resultado, melhor será a similaridade entre
esses dois dados.
Esse cálculo, por sua vez, precisará ser aplicado diversas vezes, ou seja, até
que todos os dados sejam classificados. Será obtido um array em cada vez que se
calcular a distância, isto é, a similaridade entre os dois pontos e transformará, por
fim, cada dado não classificado em um dado classificado e, a partir disso, verificará a
frequência e qual dado se destaca nessa frequência.
2.2.5.2.3 Redes Neurais

As redes neurais artificiais (RNA´s), segundo a literatura, podem ser
diferenciadas devido à sua arquitetura e também em razão da forma como os pesos
associados às conexões é ajustado durante o processo de aprendizado (FERNEDA,
2006; SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010; GORGENS et al, 2009).
Uma RNA é formada por neurônios artificiais. A Figura 7 mostra a estrutura de
um neurônio artificial que é composto por 3 elementos:
1. Um conjunto de 𝑛 conexões de entrada (𝑥1 , 𝑥2,⋯ , 𝑥𝑛 ) com seus respectivos
pesos (𝑝1 , 𝑝2,⋯ , 𝑝𝑛 );
2. Uma função (𝛴) para somar / acumular todos os sinais de entrada;
3. Uma função de ativação (𝜑) para limitar a amplitude do sinal de saída (y) dentro
de um intervalo permitido (FERNEDA,2006).

Figura 7 – Estrutura de um neurônio artificial
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Fonte: Adaptado de Ferneda (2006)

A arquitetura de uma rede neural acaba por restringir o tipo de problema em
que a rede poderá ser aplicada. Essa, por sua vez, é definida pelo número de
camadas (podendo ser uma camada única ou múltiplas camadas), pelo número de
nós em cada camada, pelo tipo de conexão entre os nós (feedforward ou feedback)
e por sua tecnologia. Uma das propriedades mais importantes de uma rede neural
artificial se trata da capacidade de aprender via exemplos e a partir deles, fazer
inferências sobre o que aprendeu.
Trata-se então, de uma forma de melhorar de maneira gradativa o
desempenho (FERNEDA, 2006; SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010; GORGENS et al,
2009). Vale ressaltar sobre as redes neurais artificiais que elas fazem uso de um
algoritmo de aprendizagem que tem como objetivo o ajuste do peso de suas
conexões.
Conforme Ferneda (2006), existem duas formas básicas de aprendizado em
relação às redes neurais: o aprendizado Supervisionado que é o foco desse trabalho
de pesquisa e o aprendizado não Supervisionado. No aprendizado Supervisionado
há um agente externo (professor) que apresenta à rede neural com alguns conjuntos
de padrões de entrada e os seus correspondentes padrões de saída. Entretanto,
para que isso seja possível, será necessário ter um conhecimento prévio acerca do
comportamento que se deseja/espera dessa rede.
O erro verificado, por sua vez, é informado à rede para que sejam feitos os
ajustes devidos a fim de otimizar e melhorar as suas respostas futuras (FERNEDA,
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2006; SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010; GORGENS et al, 2009). Já na
aprendizagem não supervisionada (ou aprendizagem auto supervisionada) não há a
presença de um agente externo para acompanhar o processo de aprendizado e
nessa abordagem, há apenas padrões de entrada. Somente eles se encontram
disponíveis para a rede neural.
Assim sendo, a rede processa as entradas e a partir disso, detecta
regularidades, e, de modo progressivo, tenta estabelecer representações internas
para codificar características e classificá-las de maneira automática. É comum que
este tipo de aprendizado apenas é possível quando há redundância nos dados de
entrada para encontrar padrões nesses dados (FERNEDA, 2006).

2.2.5.2.4 SVM – Suport Vector Machine

Sobre uma máquina de vetores de suporte (SVM) é válido destacar que se
trata de um método de aprendizagem de máquinas que tem como escopo a tentativa
de tomar os dados de entrada e a partir disso, classificá-los entre duas categorias
(READHEAD, 2014; LORENA; CARVALHO, 2007; BERWICK, 2011; NOBLE, 2006).
Entretanto, para que uma SVM possa ser eficaz é necessário que primeiramente
faça-se uso de um conjunto de dados de entrada e de saída de treinamento para a
construção desse tipo de modelo, para que o mesmo possa ser utilizado
posteriormente para a classificação de novos dados.
Uma SVM desenvolve esse modelo tomando as entradas de treinamento e as
mapeando a partir de um espaço multidimensional. Para tanto, usa a regressão para
que seja encontrado um hiperplano que, por sua vez, trata-se de uma superfície em
um espaço de n dimensões que o separa em outras duas metades. Assim sendo, o
hiperplano separa, de maneira mais eficiente, as duas classes de entradas
(READHEAD, 2014; LORENA; CARVALHO, 2007; BERWICK, 2011; NOBLE, 2006).
Uma vez que a máquina de vetores de suporte tenha sido treinada, estará
capacitada para avaliar novas entradas em relação ao hiperplano divisor para,
assim, classificá-las em uma entre as duas categorias. É válido destacar que esse
modelo se trata, essencialmente, de uma máquina de entrada-saída e assim, um
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usuário é capaz de inserir uma entrada e com base no modelo desenvolvido a partir
do treinamento, devolverá uma saída (classificação).
O número de entradas para qualquer SVM varia de um a infinito, porém, em
termos práticos, segundo Readhead (2014), a capacidade computacional acaba
limitando a quantidade de entradas que poderá ser utilizada.
Nesse contexto, se N entradas são utilizadas para uma máquina de vetores
de suporte específica (podendo o valor de N variar de um a infinito), a máquina
deverá mapear cada conjunto de entradas no espaço de N dimensões e assim,
encontrar um hiperplano de N-1 dimensões que seja capaz de separar os dados de
treinamento. A melhor forma de conceituar o funcionamento desse tipo de máquina é
considerar a sua bidimensionalidade.
Uma SVM será capaz de classificar os dados por meio da criação de um
modelo desses pontos em um espaço bidimensional (READHEAD, 2014; LORENA;
CARVALHO, 2007; BERWICK, 2011; NOBLE, 2006). Para tanto, utiliza-se de um
algoritmo de regressão para encontrar um hiperplano unidimensional capaz de
separar, com precisão, os dados entre as duas categorias. A linha divisória criada é
utilizada pela máquina para classificar novos pontos de dados na categoria 0 ou 1.
Durante o processo de treinamento, a máquina de vetores de suporte criará
um modelo a partir de um espaço de N dimensões (quantidade de entradas) que
poderá ser utilizado para classificar todos os exemplos do treinamento como
verdadeiros ou falsos (READHEAD, 2014). A máquina continuará a realizar o
mesmo processo até que se obtenha um modelo capaz de representar, de modo
preciso, os dados de treinamento (dentro da tolerância de erro a ser especificada).
Assim, quando o treinamento for finalizado, o modelo poderá ser utilizado para a
classificação de novos pontos de dados como verdadeiros ou falsos. Por fim, os
benefícios voltados ao uso dessa máquina estão ligados à extração de um padrão
complexo de dados sem que haja a necessidade de um conhecimento prévio acerca
do comportamento dos dados.

2.2.5.2.5 Árvore de Decisão
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Segundo a literatura (GARCIA, 2003; CREPALDI et al, 2011; LOBO, 2010) as
árvores de decisão nada mais são do que métodos de classificação de dados no
contexto da Mineração de Dados (Data Mining). Assim sendo, é comum que elas
sejam utilizadas somadas à tecnologia da indução de regras, porém elas não são as
únicas capazes de apresentar os resultados de modo hierárquico, isto é, a
priorização de dados. Nessas árvores, o atributo mais importante deve aparecer no
primeiro nó da árvore e os atributos menos relevantes, por sua vez, apresentam-se
nos nós subsequentes. Uma das principais vantagens das árvores de decisão é que
otimizam o processo das tomadas de decisão.
Isso ocorre porque se leva em consideração os atributos mais relevantes,
entendidos como essenciais e compreensíveis pela maioria das pessoas (GARCIA,
2003; CREPALDI et al, 2011; LOBO, 2010). Nesse sentido, ao escolher e apresentar
esses atributos em ordem de relevância, as árvores de decisão permitem, a quem as
usa, conhecer quais os fatores que mais influenciam os seus trabalhos.
Essas árvores são compostas por nós, que por sua vez, são representados
por círculos e quadrados interconectados por ramos que são representados por
linhas (CREPALDI et al, 2011). Um nó quadrado é denominado de nó de decisão
pois representa uma decisão. Os ramos que emergem desse nó de decisão
representam as diferentes alternativas que farão com que uma decisão seja tomada.
É válido comentar também, sobre a composição dessa árvore, que os nodos
(nós) representam os atributos

de arcos (ramos) que são provenientes desses

nodos, e dessa forma, recebem os valores possíveis para esses atributos (cada
ramo corresponde a um possível valor desse atributo).
Segundo Crepaldi et al (2011), nas árvores existem nodos folha (folhas da
árvore) e esses, por sua vez, representam as diferentes classes de um conjunto de
treinamento, e assim, cada folha diz respeito a uma classe. Cada percurso na
árvore, ou seja, da raiz à folha, corresponde a uma regra de classificação, e assim,
cada nó de decisão consiste em um teste de um atributo, cada folha diz respeito a
uma classe, cada ramo corresponde a um valor desse atributo, cada percurso na
árvore é uma regra de classificação, cada folha é uma região (hiper retângulo) e “ a
intersecção dos hiper retângulos é vazia e a união dos hiper retângulos é o espaço
completo” (CREPALDI et al, 2011, p. 3).
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A árvore de decisão serve para representar um processo de decisão no
tempo em que o decisor deve efetuar uma decisão. Para Gomes et al
(2002), as tapas da técnica para o auxílio da tomada de decisão são
definidas como: a) definição do tema; b) definição do objetivo, metas e
submetas; c) construção da árvore de decisão; d) revisão da árvore de
decisão; e) encerramento. É possível derivar regras de uma Árvore de
Decisão, com o intuito de facilitar a leitura e a compreensão por parte do
usuário. Assim, as Árvores de Decisão podem ser representadas como
conjuntos de regras do tipo se-então (if-then). As regras são escritas
considerando o trajeto do nó raiz até uma folha da árvore. Árvores de
Decisão e Regras de Classificação são métodos geralmente utilizados em
conjunto. Devido ao fato de as Árvores de Decisão tender em crescê-la
muito, como mostram algumas aplicações, elas são muitas vezes
substituídas pelas regras. Isso acontece em virtude dessas últimas poderem
ser facilmente modularizadas. Uma regra pode ser compreendida sem que
haja a necessidade de referenciar-se a outras. Muitos são os algoritmos de
classificação que utilizam a representação sob o formato de Árvores de
Decisão (CREPALDI et al, 2011, p. 7-9 – grifos do autor).

O primeiro uso de árvores de decisão foi apresentado por Feigenbaum em
1961 como uma simulação do aprendizado de conceitos humanos, porém em 1979
Quinlan criou o algoritmo ID3 com o conceito da entropia máxima para a escolha dos
atributos. (RUSSEL, 2010, p.758). É válido ressaltar que o algoritmo ID3 teve a sua
criação baseada em sistemas de inferência e em conceitos voltados aos sistemas de
aprendizagem, um dos primeiros associados às árvores de decisão (CREPALDI et
al, 2011). Posteriormente, foram elaborados diversos outros algoritmos, sendo os
mais conhecidos o CART (Classification and Regression Trees) e o CHAID (Chi
Square Automatic Interaction Detection), além de outros. As vantagens das árvores
de decisão são: que não “assumem nenhuma distribuição particular para os dados;
as características ou os atributos podem ser categóricos ou numéricos; pode-se
construir modelos para qualquer função desde que o número de exemplos de
treinamento seja suficiente; elevado grau de compreensão” (CREPALDI et al, 2011,
p. 9, grifos do autor).

2.2.5.2.6 Ensemble, Bagging e Boosting

Segundo Géron (2019,p.185), construir um modelo sobre outros modelos de
Aprendizado de Máquina é chamado de “Ensemble” (grupo ou conjunto de
preditores) e afirma que é uma ótima maneira de obter melhores resultados.

A

técnica é chamada de Ensemble Learning e um algoritmo de Ensemble Learning é
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chamado de método Ensemble. Se você agregar as previsões de um grupo de
preditores, muitas vezes obterá melhores previsões do que a previsão do melhor
preditor individual. O método Ensemble Random Forest treina subconjuntos
aleatórios de Árvore de Decisão, obtém a previsão de todas as árvores
individualmente e em seguida prevê a classe com base na classe mais votada pela
maioria dos preditores.
Segundo Avila e Hauck (2017, p.251, p.297) existem duas famílias de
métodos Ensemble: Averaging (Bagging) que reduzem a variância calculando a
média de vários preditores e o Boosting que reduzem o viés por estimadores de
base de construção sequencial com o objetivo de reduzir o viés de todo o conjunto,
como exemplo pode-se destacar estimadores fracos como árvores com poucos
níveis ou modelos lineares. O uso de aleatoriedade para construir preditores é uma
característica comum nas construções com métodos Ensemble tal como pode-se
notar no próprio nome do método Ensemble Random Forest.
O Bagging é um tipo de Ensemble que não envolve necessariamente árvores
de decisão. Ele constrói várias instâncias independentes e paralelas de um
estimador de base (K-NN por exemplo) agindo em subconjuntos aleatórios do
primeiro conjunto de treinamento (AVILA;HAUCK,2017,p.297).
Já o Boosting, que inicialmente era chamado de hypothesis boosting, se
refere a qualquer método Ensemble que combina vários aprendizes fracos em um
forte. A ideia dessa técnica é treinar sequencialmente os previsores, cada um
tentando corrigir o seu antecessor. Os métodos de boosting mais populares são o
AdaBoost (Adaptive Boosting) e Gradient Boosting (GÉRON,2019,p.196).

2.2.5.2.7 AdaBoost

O AdaBoost (abreviação de “adaptive boosting”) é o algoritmo de boosting
mais popular. Assim como o algoritmo boosting original, combina aprendizes fracos
em um classificador altamente preciso para resolver problemas não lineares. A
diferença está na abordagem, em vez de utilizar a abordagem “bagging”, usa o
mesmo conjunto de treinamento repetidamente e pode continuar adicionando

59

aprendizes fracos até que o nível de erro de treinamento desejado seja alcançado
(KANTARDZIC, 2020, p.288).
Por exemplo, treina-se um classificador de Árvore de Decisão e utiliza-se para
fazer previsão em um conjunto de treinamento. O peso relativo as instâncias de
treinamento classificadas erroneamente é aumentado. Então, um segundo
classificador é treinado com a utilização dos pesos ajustados pelo classificador
anterior, que novamente faz previsões e ajusta os pesos que serão consumidos por
um terceiro classificador e assim sucessivamente. É uma forma do previsor corrigir o
seu antecessor, resultando em novos preditores cada vez mais precisos (GÉRON,
2019, p.196).
Segundo Kantardzic (2020, p.289), o Adaboost funcionada da seguinte forma:
Dado um conjunto de dados de treinamento {(x1, y1),…, (xm, ym)} onde xi ∈ X e yi ∈
{-1, +1}, quando um classificador fraco é treinado com os dados, para cada amostra
de entrada xi, o classificador dará a classificação h (xi) (onde h (xi) ∈ {-1, +1}). O
AdaBoost realiza as seguintes etapas:


Inicializa a distribuição sobre o conjunto de treinamento D1 (i) = 1 / m



Para t = 1, ..., T:
a. Treina o preditor fraco usando a distribuição Dt.
b. Escolhe um peso αt ∈ R.
c. Atualiza a distribuição no conjunto de treinamento:

𝐷𝑡 (ⅈ )ⅇ −𝛼𝑡𝑦𝑖ℎ𝑡 (𝑥𝑖)
𝐷𝑡+1(ⅈ) =
𝑧𝑡
Onde 𝑧𝑡 é um fator de normalização escolhido de modo que 𝐷𝑡+1 seja uma
distribuição.


O voto final H (x) é uma obtido pela soma ponderada:
𝑇

𝐻 (𝑥 ) = 𝑠ⅈ𝑔𝑛 (𝑓 (𝑥 )) = 𝑠ⅈ𝑔𝑛 (∑ 𝛼𝑡 ℎ𝑡 (𝑥 ))
𝑡=1

O AdaBoost pode ser combinado com qualquer classificador como por exemplo:
redes neurais, árvores de decisões e K-NN. É simples de usar, requer poucos
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parâmetros e é muito eficaz para tratar problemas complexos, porém também é
sensível a ruídos e outliers. Segundo Géron (2019,p.197), uma outra desvantagem
do AdaBoost é que ele não pode ser paralelizado, uma vez que cada previsor só
pode ser treinado após o preditor anterior ter sido treinado e avaliado.

2.2.5.2.8 Random Forest

Pode-se compreender a floresta aleatória (random forest) como um modelo
que se baseia, principalmente, nas árvores de decisão, e dessa forma, esse modelo
costuma lidar bem ao analisar dados de alta dimensão, ainda, com a presença da
multicolinearidade (MORAIS, 2017; ALVARENGA JÚNIOR, 2018; IBAÑEZ, 2016).
Nesse contexto, esse tipo de modelo atualmente acaba sendo utilizado, não apenas
para a Classificação, mas também para a Regressão, que é um estudo de suma
importância para a seleção de variáveis e para detectar outliers. É válido reiterar,
também, que o modelo de floresta aleatória é aplicado de diferentes maneiras,
sobretudo no aprendizado a partir de dados, como por exemplo, para diagnóstico
médico por imagem, na predição rápida de movimentos, no sensoriamento remoto,
na análise de big data e para detecção de falhas.
Para compreender o funcionamento da floresta aleatória e os detalhes que
englobam o seu processo de treinamento e predição, é necessário introduzir neste
estudo, as técnicas de bootstrap e bagging (MORAIS, 2017; ALVARENGA JÚNIOR,
2018; IBAÑEZ, 2016). A técnica boostrap se trata de um método de reamostragem e
pode ser utilizado para medir o desempenho de um modelo de aprendizado, ou
ainda, pode ser empregado para melhorar a predição de um modelo de aprendizado.
Sua forma geral, conforme Morais (2017), pode ser definida como: a partir de um
conjunto de dados D = (x1:n, y1:n) a técnica bootstrap apresenta instâncias de maneira
aleatória e com reposição a partir de D para formar novos conjuntos com o mesmo
tamanho do original que são representados por Z = (Z 1, Z 2, . . . , Z B ).
O B representa o número total de novos conjuntos criados. O método
bagging, por sua vez, conhecido como Bootstrap Aggregating, trata-se de uma
técnica que objetiva a construção de múltiplas versões de um preditor que serão
utilizadas em conjunto, isto é, de forma agregada (MORAIS, 2017; ALVARENGA
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JÚNIOR, 2018; IBAÑEZ, 2016). A saída para uma determinada entrada apresentada
ao grupo deve ser tomada por meio de uma votação majoritária, e para isso, é
preciso utilizar as respostas obtidas dos preditores. Nesse sentido, para a
construção dos B preditores do modelo, o modelo bagging se apropria da técnica de
bootstrap para, assim, gerar conjuntos de dados diferentes para cada um desses a
partir de D = (x1:n, y1:n).
𝐵

1
𝑓̂𝑏𝑎𝑔 (𝑥𝑖 ) = ∑ 𝑓̂ ∗𝑏 (𝑥𝑖 )
𝐵
𝑏=1

Conforme Morais (2017), as florestas aleatórias são modelos do tipo
ensemble methods, porque combinam a predição de um conjunto de árvores de
decisão para obter uma única resposta como saída, e dessa forma, tende a
apresentar um melhor desempenho do que as obtidas a partir da árvore que segue
um modelo separado, devido, principalmente, à redução da variância. Existe uma
equação, como indica Morais (2017), responsável por descrever a saída para esse
modelo:
𝐵

𝐵( )
𝑓̂𝑓𝑎
𝑥𝑖

1
= ∑ 𝑇(𝑥𝑖 , 𝜃𝑏 )
𝐵
𝑏=1

Nesse sentido, B é o número total de árvores, T () representa a resposta de
uma árvore b para um vetor de entrada 𝑥𝑖 e 𝜃𝑏 representa os parâmetros desta
árvore. Pode-se entender então, que a construção de uma floresta aleatória envolve
o uso de técnicas de bootstrap para criar subconjuntos de dados utilizados no
crescimento das árvores do modelo (MORAIS, 2017).
Entretanto, diferentemente do método bagging, o modelo de floresta aleatória
possui o objetivo peculiar de utilizar apenas um certo número (m) do total de d
atributos existentes no conjunto de dados para realizar os splits dos nós. O que
ocorre então, é que cada vez que um nó da árvore é avaliado para a divisão,
somente

m

atributos (escolhidos aleatoriamente)

são

considerados nesse

particionamento.
Por fim, Morais (2017) reitera que na construção de preditores a partir do
método bagging, aproximadamente dois terços das amostras do conjunto de dados
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são utilizados no treinamento de cada preditor. O restante das amostras recebe o
nome de out-of-bag (OOB).
Uma característica bastante importante da floresta aleatória é a possibilidade
do uso dessas amostras para estimar o desempenho do modelo e atua também,
como um critério de parada por meio da interrupção do acréscimo de novas árvores
à floresta aleatória, tendo como base o valor da estimativa OOB calculada. Essa
estimativa, por sua vez, toma a média do desempenho da classificação para cada
amostra apresentada à floresta aleatória, considerando apenas, as árvores de
decisão que não fazem uso da amostra em questão em seus treinamentos.

2.2.5.2.9 Gradient Boosting

De acordo com a literatura (PAULA, 2016; NATEKIN; KNOLL, 2013;
SERASA, 2019), o Gradient Boosting é a combinação do resultado de muitos
classificadores ou regressores fracos que quando combinados formam uma espécie
de “comitê forte de decisão”. Não há restrição quanto ao uso em classificadores e
regressores, porém são bastante utilizados nas árvores de decisão, e, em sua
definição matemática, o boosting é uma forma de expansão que ajusta os dados em
uma soma ponderada de funções elementares.
𝑀

𝑓(𝑥 ) = ∑ 𝛽𝑚 𝑏(𝑥; 𝛾𝑚 )
𝑚=1

Nessa equação, tem-se que: βm são os coeficientes da expansão e que b(x; 𝛾 )
são funções simples do argumento 𝑥 , que, por sua vez, são caracterizadas pelo
parâmetro 𝛾 . Dada uma função de perda e dado um estimador fraco, o objetivo do
algoritmo é encontrar um modelo que minimiza a função de perda:

𝑚ⅈ𝑛 𝛽𝑚, 𝛾𝑚 1𝑀 ∑ⅈ = 1𝑁 𝐿 (𝑦𝑖, ∑𝑚 = 1𝑀 𝛽𝑚 𝑏 (𝑥𝑖; 𝛾𝑚 ))
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Essa minimização pode ter um alto custo de processamento computacional, e
uma forma de torná-la mais simples é realizar uma aproximação para que seja,
então, mais viável (PAULA, 2016; NATEKIN; KNOLL, 2013; SERASA, 2019): ao
invés de minimizar sobre todo o conjunto de parâmetros βm, 𝛾𝑚 , m1 de uma só vez,
deve-se adicionar, sequencialmente, novas funções base b(𝑥; 𝛾 ) sem nunca alterar
os parâmetros coeficientes que já foram adicionados antes (SERASA, 2019). Dessa
forma, a cada interação m encontra-se o termo βm e a função b(𝑥 ; 𝛾𝑚 ) que minimiza
a função de perda e se adiciona βmb(x;γm) à expansão fm−1(x) sem alterar os
termos anteriores. A minimização a cada etapa do valor é dada pela equação:
2

𝐿(𝑦𝑖 , 𝑓𝑚−1(𝑥𝑖 ) + 𝛽𝑏(𝑥𝑖 ; 𝛾)) = (𝑟𝑖𝑚 − 𝛽𝑏(𝑥𝑖 ; 𝛾))

Por fim, pode-se concluir que os algoritmos que fazem uso do boosting têm
sido cada vez mais utilizados no âmbito do Aprendizado de Máquina, sobretudo em
razão do sucesso em algumas competições no mundo todo (SERASA, 2019).
Estudos diversos apontam que esses modelos produzem resultados muito mais
satisfatórios quando comparados com os modelos que fazem uso de técnicas
tradicionais com a mesma finalidade. A sua implementação é fácil, rápida e se tem
gerado um benchmark realista em um número significativo de aplicações,
destacando a sua relevância (PAULA, 2016; NATEKIN; KNOLL, 2013; SERASA,
2019).

2.2.5.2.10

XGBoost

O algoritmo “Extreme Gradient Boosting” conhecido como

XGBoost,

atualmente é uma das melhores implementações de árvores com aumento de
gradiente. O XGBoost foi apresentado em março de 2014 por Tiangi Chen como um
projeto de pesquisa e se tornou o algoritmo de Aprendizado de Máquina
Supervisionado dominante para regressão e classificação. O XGBoost foi criado a
partir dos conceitos e princípios do Gradient Boosting, porém com o diferencial de
construir árvores em paralelo ao invés de sequenciais. Para otimizar as operações o
XGBoost armazena dados classificados em blocos de memória que são distribuídos
de forma eficiente permitindo a execução por núcleos de CPU paralelos. Outra
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característica relevante é que o XGBoost, por meio de sua regularização integrada,
controla a complexidade do modelo minimizando o problema do overfitting (QUINTO,
2016, p.25, p.147).
Segundo Brownlee (2018, p 15-16), o XGBoost implementou uma série de
melhorias sobre o Gradient Boosting que resultou na otimização dos recursos
computacionais, redução do tempo de treinamento e aumento do desempenho dos
modelos. Entre as melhorias, destaca a portabilidade da biblioteca XGBoost que
oferece suporte para as linguagens de programação C++, Python, R, Julia e Java, o
processamento paralelo de construção das árvores durante o treinamento podendo
utilizar todos os núcleos da CPU, a possibilidade de computação distribuída em um
cluster de máquinas para viabilizar o treinamento de modelos muito grandes, a
computação Out-of-Core que permite o uso de unidades de armazenamento tal
como um disco rígido para processar grandes conjuntos de dados que não cabem
na memória RAM e a implementação do Sparse Aware que é um algoritmo que faz o
tratamento de valores esparsos e valores ausentes.
Bruce e Bruce (2019, p.247-254) afirmam que o boosting tende ao
sobreajuste dos dados (overfitting), porém, o pacote XGBoost apresenta um
conjunto de hiperparâmetros que podem e devem ser usados para evitar o
overfitting. O hiperparâmetro eta (learning rate) funciona como um fator de
encolhimento, controlando o ritmo do aprendizado e a quantidade de correção que
se deve fazer a cada iteração. Quanto menor o valor do eta, maior o tempo de
treinamento e menor a chance do modelo apresentar um overfitting. Outros
hiperparâmetros importante são o subsample que controla a fração de observações
que devem ser amostradas a cada iteração e o max_depth que limita a profundidade
das árvores e a complexidade do modelo. A regularização também é uma forma de
evitar o overfitting e para tanto o XGBoost oferece os hiperparâmetros lambda e
alpha que são termos de regularização que incluem uma penalidade para limitar a
quantidade de parâmetros em um modelo.
A figura 8 mostra um breve resumo da evolução dos algoritmos baseados em
árvores de decisão. O primeiro uso de árvore de decisão foi apresentado por
Feigenbaum em 1961. Em 1979 Quinlan apresentou o algoritmo ID3 que
acrescentou o conceito da escolha do atributo com entropia máxima. Quinlan propôs
também a poda das árvores em 1986. Em 1996 Breiman apresentou o Bagging,
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primeiro método ensemble eficaz. O método de boosting utilizado, se originou com o
trabalho teórico de Schapire realizado em 1990. Ainda em 1996, Freund e Schapire
desenvolveram o algoritmo Adaboost. Em 1999 Friedman apresentou o algoritmo
Gradient Boosting. Em 2001 Breiman apresentou o algoritmo Random Forest e
finalmente em 2014 Tiangi Chen apresentou o algoritmo XGBoost (RUSSEL, 2010,
p.758-761; BREIMAN, 2001; FRIEDMAN, 2000).
A implementação do algoritmo XGBoost está detalhada no Apêndice G,

Figura 8 – Evolução dos algoritmos baseados em Árvores de Decisão

Decision
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Gradient
Boosting
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AdaBoost
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Boosting
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

2.2.5.3 Underfitting e Overfitting
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Generalização e sobre ajuste são conceitos fundamentais da área de ciência
de dados. O principal objetivo de um modelo de Aprendizado de Máquina é a busca
por padrões que generalizem, que possam prever bem casos que ainda não foram
observados (PROVOST; FAWCETT, 2016, p.111). Em Aprendizado de Máquina
overfitting significa que o modelo tem um bom desempenho nos dados de
treinamento, mas não generaliza bem com novos casos (GÉRON, 2019, p.27).
Géron (2019, p.28) afirma que o overfitting ocorre quando o modelo é muito
complexo em relação a quantidade de features (dimensões) e ao ruído dos dados de
treinamento. Géron (2019, p.28) recomenda simplificar o modelo selecionando
menos parâmetros (um modelo linear em vez de um polinômio de alto grau), reduzir
a quantidade de atributos nos dados de treinamento, coletar mais dados de
treinamento, corrigir erros de dados e remover outliers.
Já o subajuste é o contrário do sobreajuste, ocorre quando o modelo é muito
simples para o aprendizado e suas previsões tendem a serem imprecisas mesmo
nos dados de treinamento. As opções para resolver o subajuste é utilizar um modelo
mais poderoso com mais parâmetros, aumentar a quantidade de features, aumentar
a quantidade de observações e reduzir o hiperparâmetro de regularização (GÉRON,
2019, p.29). “Regularização” significa restringir o Aprendizado de Máquina através
dos hiperparâmetros para evitar o overfitting (MÜLLER; GUIDO, 2017, p.49).

2.2.5.4 Validação Cruzada (Cross Validation / K-Fold)

Segundo Goldschmidt, Passos e Bezerra (2015, p.67) uma vez construído
um modelo de conhecimento, a qualidade destes precisa ser avaliada com a
confrontação do modelo com conjuntos de dados que não foram utilizados em seu
treinamento e consequente obtenção de medidas que expressam a qualidade do
modelo. Portanto pelo menos dois conjuntos de dados devem ser utilizados no
processo. A validação cruzada (K-Fold Cross Validation) é um dos métodos
utilizados para partição do conjunto de dados e avaliação dos modelos de
Aprendizado de Máquina.

Figura 11 –Técnica K-fold Cross Validation
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Fonte: scikit-learn (2020A)

A técnica de validação cruzada K-Fold consiste na divisão aleatória da base
de dados de treinamento em K subconjuntos distintos chamados de folds (partes),
geralmente são utilizadas de 3 a 10 partes, então o modelo de Aprendizado de
Máquina é treinado e avaliado K vezes escolhendo uma parte de dados diferente
para o treinamento, gerando

K resultados diferentes para as métricas de

desempenho tal como acurácia, precisão, recall, etc.. A utilização da média dos K
resultados é uma forma mais confiável de medir o desempenho do modelo
(GÉRON, 2019, p.73).
Neste processo cada um dos K subconjuntos é utilizado como conjunto de
teste (blocos em azul da Figura 11) enquanto que os demais subconjuntos (K-1) são
reunidos em um conjunto de treinamento (blocos em verde da Figura 11). Desta
forma o processo é repetido K vezes sendo gerados e avaliados K modelos
(GOLDSCHMIDT; PASSOS; BEZERRA, 2015, p.68).

2.2.6 Pós-Processamento: Técnicas e Métricas de Desempenho

A seguir serão apresentadas técnicas e métricas para avaliar o desempenho
dos modelos de Aprendizado de Máquina.

68

2.2.6.1 Matriz de Confusão e Métricas de Desempenho

A matriz de confusão é uma tabela (geralmente uma matriz 2x2 podendo ser
maior dependendo da quantidade de classes que se deseja prever) que mostra o
número de previsões corretas e incorretas categorizadas por tipo de resposta. A
matriz de confusão está no centro das métricas de classificação e verificação de
desempenho dos modelos de Aprendizado de Máquina e tem o propósito de
estruturar o resultado do teste para facilitar a análise do nível de desempenho de um
modelo.
A Figura 9 traz um exemplo de matriz de confusão de um modelo preditivo
onde as colunas representam o resultado previsto, as linhas representam os
resultados reais, as células diagonais em azul representam as previsões corretas, as
demais células representam as previsões incorretas do modelo e os números
representam

a

quantidade

de

observações

classificadas

corretamente

e

incorretamente. (BRUCE, 2019) (GÉRON, 2019, p.88).
Resumindo, o modelo mais preciso será o que apresentar mais positivos e
negativos verdadeiros, ao mesmo tempo em que possui menos falsos positivos e
falsos negativos.
A matriz de confusão fornece informações para calcular outras métricas tal
como acurácia, precisão, sensibilidade (recall), F1-Score, especificidade e G-Mean
que serão calculados a seguir com base nos números da matriz de confusão (Figura
9).
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Figura 9 – Exemplo de Matriz de Confusão para uma resposta binária

Rótulos Reais

Rótulos Previstos pelo Modelo
0=Sem Processo

1=Com Processo

0=Sem Processo

TN=True Negative
(Verdadeiros Negativos)
60.886

FP=False Positive
(Falsos Positivos)
425

1=Com Processo

FN=False Negative
(Falsos Negativos)
226

TP=True Positive
(Verdadeiros Positivos)
763

Fonte: Adaptado de Géron (2019, p.90).



Acurácia (accuracy): A métrica acurácia mede a proporção de observações
que foram previstas corretamente pelo modelo. Considera os verdadeiros
positivos e os verdadeiros negativos. É uma métrica popular pela simplicidade
do cálculo, porém infelizmente costuma ser simplista para medir os problemas
reais de negócios com classes desbalanceadas ou classes raras (PROVOST;
FAWCETT, 2016, p.189). Considere como exemplo o caso dos clientes que
ingressam com ações judiciais contra uma instituição financeira, a classe
“ingressou com uma ação” é rara e minoritária dentro do universo de clientes
de uma instituição financeira, porém geralmente o interesse está na
identificação e tratamento das situações raras e não nas situações
consideradas normais. Então, segundo Provost e Fawcett (2016, p.190),
infelizmente para essas situações a métrica “acurácia” será sempre enviesada
pela classe majoritária, gerando um número distorcido e pouco confiável.
𝑨𝒄𝒖𝒓á𝒄𝒊𝒂 =

(𝑻𝑷 + 𝑻𝑵)
(𝑻𝑷 + 𝑻𝑵 + 𝑭𝑷 + 𝑭𝑵)

Pelo exemplo da Figura 9 tem-se:
𝑨𝒄𝒖𝒓á𝒄𝒊𝒂 =

(𝟕𝟔𝟑 + 𝟔𝟎. 𝟖𝟖𝟔)
= 𝟎, 𝟗𝟖𝟗𝟓 = 𝟗𝟖, 𝟗𝟓%
(𝟕𝟔𝟑 + 𝟔𝟎. 𝟖𝟖𝟔 + 𝟒𝟐𝟓 + 𝟐𝟐𝟔)
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Precisão (precision):

A precisão é uma métrica indicada para ser

utilizada quando o objetivo de um modelo é reduzir a quantidade de falsos
positivos. No nosso exemplo, os falsos positivos são situações onde os
clientes estão rotulados como “0-Sem Processo” na base real, porém o
modelo

estimou

e

rotulou

erroneamente

como

“1-Com

Processo”. (MÜLLER; GUIDO, 2017, p.283).
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔ã𝒐 =

𝑻𝑷
(𝑻𝑷 + 𝑭𝑷)

Com base no exemplo da Figura 9 tem-se:
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔ã𝒐 =



𝟕𝟔𝟑
= 𝟎, 𝟔𝟒𝟐𝟑 = 𝟔𝟒, 𝟐𝟑%
(𝟕𝟔𝟑 + 𝟒𝟐𝟓)

Recall: A métrica recall prioriza as amostras positivas, exibe a proporção de
verdadeiros positivos (TPR – True Positive Rate) e a sua utilização é
recomendada quando o objetivo de um modelo é reduzir os falsos negativos.
No nosso exemplo, os falsos negativos são mais graves do que os falsos
positivos.

Neste caso os falsos negativos são situações onde os clientes

estão rotulados como “1=Com Processo” na base real e o modelo estimou e
rotulou como “0=Sem Processo”. (MÜLLER; GUIDO, 2017, p.283)
A métrica recall também é conhecida como sensibilidade. O termo
sensibilidade é mais usado em bioestatística e diagnósticos médicos
enquanto que o termo recall é mais utilizado pela comunidade de
Aprendizado de Máquina. (BRUCE, 2019).
𝑹𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍 =

𝑻𝑷
(𝑻𝑷 + 𝑭𝑵)

Com base nos números do exemplo da Figura 9 tem-se:
𝑹𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍 =



𝟕𝟔𝟑
= 𝟎, 𝟕𝟕𝟏𝟓 = 𝟕𝟕, 𝟏𝟓%
(𝟕𝟔𝟑 + 𝟐𝟐𝟔)

Especificidade: Essa métrica representa a taxa de verdadeiros negativos
(TNR – True Negative Rate) (AKOSA,2017).

71

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 =

𝑻𝑵
(𝑻𝑵 + 𝑭𝑷)

Com base nos números do exemplo da Figura 9 tem-se:
𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 =



F1-Score:

𝟔𝟎. 𝟖𝟖𝟔
= 𝟎, 𝟗𝟗𝟑𝟏 = 𝟗𝟗, 𝟑𝟏%
(𝟔𝟎. 𝟖𝟖𝟔 + 𝟒𝟐𝟓)

Embora as métricas Precisão e Recall sejam importantes,

observar apenas uma delas pode não espelhar o verdadeiro desempenho de
um modelo de Aprendizado de Máquina. A métrica F1-Score também
conhecida como “F1”, “f-score” e “f-measure” faz uma média harmônica das
métricas Precisão e Recall. (MÜLLER; GUIDO, 2017, p.283).
𝑭𝟏𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆 = 𝟐 ∗

(𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔ã𝒐 ∗ 𝑹𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍)
(𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔ã𝒐 + 𝑹𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍)

Com base nos números do exemplo da Figura 9 tem-se:
𝑭𝟏𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆 = 𝟐 ∗

(𝟎, 𝟔𝟒𝟐𝟑 ∗ 𝟎, 𝟕𝟕𝟏𝟓)
= 𝟎, 𝟕𝟎𝟎𝟗 = 𝟕𝟎, 𝟎𝟗%
(𝟎, 𝟔𝟒𝟐𝟑 + 𝟎, 𝟕𝟕𝟏𝟓)

A pontuação da métrica F1-Score favorece os modelos de Aprendizado de
Máquina com Precisão e Recall similares, porém nem sempre é o que se
deseja, existem modelos que a preocupação será com a Precisão enquanto
em outros a preocupação será com o Recall. Infelizmente não é possível ter
as duas métricas favoráveis, o aumento da Precisão reduz a métrica Recall e
vice-versa. A média regular trata igualmente todos os valores enquanto que a
média harmônica dá mais peso para os valores mais baixos (GÉRON, 2019,
p.90).



G-Mean: É uma medida que combina as medidas de desempenho
“Sensibilidade (recall)” e “especificidade”. Geralmente a combinação de
métricas deseja equilibrar as taxas de falso positivo e falso negativo. A Média
Geométrica (G-Mean) é uma métrica que mede o equilíbrio entre o
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desempenho de classificação das classes minoritárias e majoritárias. Quanto
maior o valor G-Mean melhor o desempenho (assertividade dos casos
positivos) (AKOSA, 2017). É uma boa medida para bases de dados
desbalanceadas. As métricas F-Measure e G-Mean são frequentemente
adotadas na avaliação de modelos preditivos estruturado sob bases de dados
desbalanceadas (WANG et al., 2016).
𝐆_𝐌𝐞𝐚𝐧 = √𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞(𝐫𝐞𝐜𝐚𝐥𝐥) ∗ 𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞
Com base nos números do exemplo da Figura 9 tem-se:
𝐆_𝐌𝐞𝐚𝐧 = √𝟎, 𝟕𝟕𝟏𝟓 ∗ 𝟎, 𝟗𝟗𝟑𝟏 = 𝟎, 𝟖𝟕𝟓𝟑 = 𝟖𝟕, 𝟓𝟑%

2.2.6.2 Curva RoC e AUC

A curva ROC (do inglês Receiver Operating Characteristics) é um método
gráfico também utilizado para selecionar modelos de Aprendizado de Máquina.
Geralmente a sensibilidade/recall (TPR) e a fração de falsos positivos dentre todas
as amostras negativas (FPR). É difícil aumentar as duas métricas ao mesmo tempo
e a curva ROC representa essa relação antagônica plotando o FPR no eixo x que
representa a taxa de falsos positivos e o TPR no eixo y que representa a taxa de
verdadeiros positivos (BRUCE, 2019; GÉRON, 2019, p.95).
Para plotar a curva ROC é preciso calcular a taxa de falsos positivos (FPRFalse Positive Rate) e a taxa de verdadeiros positivos (TPR-True Positive Rate).
Cada ponto de uma curva ROC vem do cálculo cumulativo da matriz de confusão
que subsidia o cálculo das métricas TPR e FPR com base nos registros da base de
teste associado a um ponto de corte determinado para cada classificador preditivo.
FPR =

FP
(FP + TN)

TPR =

TP
(TP + FN)

(é a fórmula do recall)
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A curva ROC é na verdade um gráfico passo a passo que plota os pares TPR
e FPR extraídos das diversas Matrizes de Confusão que são construídas a partir do
conjunto de teste. Conforme o teste avança, sempre que passamos por um exemplo
positivo, damos um passo acima e sempre que passamos por um exemplo negativo
damos um passo para a direita formando a curva no espaço ROC. A curva fica mais
ou menos suave dependendo da quantidade de exemplos disponíveis na base de
teste.
A curva ROC é uma boa ferramenta gráfica porém, isoladamente, não é
suficiente para determinar o desempenho de um classificador. A métrica AUC do
inglês Area Under the ROC Curve é um resumo estatístico que complementa essa
análise. O indicador AUC varia de 0 a 1 e quanto mais próximo do valor 1, mais
eficaz é o classificador. O valor AUC = 1 indica um classificador perfeito onde todas
as observações foram classificadas corretamente, já um classificador totalmente
ineficiente terá um AUC = 0,5 (uma linha diagonal). Visualmente na plotagem da
curva ROC, quanto maior a área abaixo da curva, maior a eficácia do classificador
(BRUCE,2019)

(GÉRON,2019,p.95)

(PROVOST;FAWCETT,2016,

p.214-217)

(MÜLLER; GUIDO, 2017, p.292).

2.2.6.3 Curva Precisão vs. Recall
Além da métrica F1-Score, uma outra forma de combinar as métricas
Precisão e Recall é plotando a curva da Precisão contra o Recall. Quando o
resultado apresenta um número alto de precisão, convém perguntar: Com qual valor
de Recall? (GÉRON,2019,p.93).
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Figura 10 – Exemplo de Curva Previsão vs. Recall

Fonte: Elaborado pelo autor.

A biblioteca Scikit-Learn oferece a função Average Precision (AP) que
resume o gráfico Precisão vs. Recall. A função AP calcula a média ponderada das
Precisões alcançadas em cada limite com o aumento do Recall do limite anterior
usado como peso.
𝐴𝑃 = ∑(𝑅𝑛 − 𝑅𝑛−1 ) 𝑃𝑛
𝑛

Onde 𝑃𝑛 e 𝑅𝑛 são a Precisão e o Recall no enésimo limite. Um par(𝑅𝑘 , 𝑃𝑘 ) é referido
como um ponto operacional (SCIKIT-LEARN, 2020B).

2.3

Considerações finais sobre a Seção 2

Nesta Seção foi realizada uma Revisão da Literatura onde foram
evidenciados vários estudos, conceitos, técnicas e abordagens sobre o Aprendizado
de Máquina aplicado à solução de problemas relacionados a ações judiciais e
reclamações de clientes. Esta seção ofereceu subsídios para a definição e
construção do método que foi detalhado na Seção 3 e que, guiou e disciplinou a
execução do experimento apresentado na Seção 4.
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3 MÉTODO

Para disciplinar e organizar o experimento será utilizado o processo de
Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (do inglês KDD-Knowledge
Discovery in Databases). A Mineração de Dados (Data Mining), tema mais popular, é
na verdade uma das fases do KDD. O KDD tem envolvimento direto com as áreas
de Estatística, Aprendizado de Máquina, Reconhecimento de Padrões, Bancos de
Dados, Data Warehousing e áreas similares (GOLDSCHMIDT; PASSOS; BEZERRA,
2015, p.2).
Fayyad et al (1996) definiu o KDD como um processo não trivial, interativo e
iterativo, para a identificação de padrões compreensíveis, válidos, novos e
potencialmente úteis a partir de grandes conjuntos de dados.
Segundo Goldschmidt, Passos e Bezerra (2015, p.22), a seguir serão
apresentadas as etapas operacionais do KDD que servirão como um guia para a
realização do experimento. As etapas também foram ilustradas na Figura 12.


Pré-processamento: Esta etapa contempla as tarefas de seleção de dados,
refinamento dos dados com redução vertical e horizontal, limpeza da base de
dados (tratamento de informações ausentes e inconsistentes), codificação
(conversão e formatação dos atributos), enriquecimento dos dados,
normalização,

construção

de

atributos,

correção

da

prevalência

(desbalanceamento) e partição do conjunto de dados.


Mineração de Dados: Esta etapa contempla as tarefas de representação do
conhecimento, aplicação dos algoritmos de Aprendizado de Máquina para e
descoberta

de

associações

(Classificação,

Regressão,

Agrupamento,

Similaridade e Distância), sumarização, detecção de desvios, medidas de
Interesse (métricas de avaliação dos algoritmos).


Pós-Processamento: Esta etapa contempla o tratamento do conhecimento
obtido, simplificação do modelo, transformação do modelo de conhecimento,
organização e apresentação dos resultados.
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Figura 12 – Etapas operacionais do processo de KDD / Macro Fluxo do experimento

Fonte: Adaptado de Goldschmidt, Passos e Bezerra (2015, p.22).

3.1

Pré-Processamento

A seguir será detalhada a etapa de Pré-Processamento com as suas
respectivas atividades para preparar e transformar uma base de dados de tal forma
que possa ser consumida de forma eficiente pela etapa de Mineração de Dados e
aplicação dos algoritmos de Aprendizado de Máquina.
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Figura 13 – Fluxo de execução das atividades da etapa de Pré-Processamento do processo
de KDD
Seleção dos dados de interesse
Atividade de seleção e extração dos dados de interesse com armazenamento em arquivo(s) no formato
CSV ou similar.

Pré-Processamento, Formatação e Transformação dos Dados
a) Carga do(s) arquivo(s) recebido(s), verificação da quantidade de observações, atributos e tipos de
atributos.
b) Verificação e exclusão de observações duplicadas.
c) Verificação e tratamento de atributos com ausência de valores (nulos). Os valores ausentes podem ser
preenchidos pelo valor mais frequente ou média ou a observação pode ser excluída.
d) Identificação e exclusão de atributos com alta variação (Exemplo: ID´s, número de telefone, etc.)
e) Plotagem da Estatística descritiva e Histogramas para conhecer e entender melhor os dados e avaliar
manualmente a coerência.
f) Verificação, entendimento e decisão sobre a exclusão de observações com dados discrepantes (outliers).
g) Transformação dos atributos categóricos em variáveis numéricas e binárias.
h) Criação da Matriz de Correlação Linear de cada atributo preditor com a variável explicativa para apoiar a
decisão de escolha dos melhores atributos. Os atributos com baixíssima correlação poderão ser excluídos.
i) Verificação da Multicolinearidade: Exclusão de atributos com alta correlação entre os atributos preditores
(atributos redundantes).
j) Aplicação da técnica PCA (Principal Component Analysis): Como alternativa e comparação aos itens “h”
e “i”, para a redução da dimensionalidade / escolha das features.

Geração das Bases de dados tratadas para a fase de mineração
k) Separação da base de dados destinando a maior parte das observações para o treinamento dos modelos
e a menor parte das observações para teste/validação dos modelos. Alguns autores recomendam a
segregação na proporção 70% para treinamento e 30% para o teste enquanto outros indicam a proporção
80% para o treinamento e 20% para o teste.
l) Balanceamento da base de dados utilizando as técnicas undersampling e oversampling SMOTE.
m) Aplicação das técnicas de escalonamento de dados (padronização ou normalização).
n) Geração dos arquivos em formato CSV para serem consumidos na fase de mineração de dados /
aplicação dos algoritmos de Aprendizado de Máquina.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A seguir serão detalhadas as atividades da Etapa de Pré-Processamento do
processo de KDD ilustradas na Figura 12:
a) Carga do(s) arquivo(s) de interesse. Esta é a fase de conhecimento da base de
dados, verificação da quantidade de registros, quantidade de atributos, tipo de
cada atributo (numérico, categórico, outros).
b) Verificação

e

exclusão

de

observações/registros

duplicados

conforme

recomendaram Liu et al. (2017). Esses registros não agregam valor e sim
somente mais processamento durante o treinamento dos modelos preditivos.
c) Verificação e tratamento de atributos com valores nulos (ausência de valor).
Géron (2019, p.62) afirma que os algoritmos de Aprendizado de Máquina não
funcionam bem com valores ausentes (nulos). Então, alguns atributos foram
serão

preenchidos

pela

média,

moda

ou

foram

excluídos

conforme

recomendação de Goldschmidt , Passos e Bezerra (2015, p.53).
d) Identificação e exclusão de atributos com alta variabilidade, valores distintos tal
como identificadores únicos (ID´s, códigos de sistemas, número de identificação
do processo). Goldschmidt, Passos e Bezerra (2015,p.42) afirmam que esses
atributos não agregam regularidade aos dados, portanto, são dispensáveis.
e) Estatística descritiva e plotagem de histogramas para conhecer e compreender
todos os atributos numéricos. Observando o maior valor, menor valor, a média e
o

desvio

padrão

de

cada

atributo,

visualmente

é

possível identificar

inconsistências, discrepâncias e a coerência do valor com o seu significado. Para
explorar a distribuição de dados, Bruce e Bruce (2019,p.20) também
recomendam o gráfico Boxplot, Tabela de Frequências e Gráfico de Densidade.
f) Análise dos dados discrepantes (outliers) conforme recomenda Bruce e Bruce
(2019,p.11) e Kantardzic (2020, p.8, p.49). Nesta atividade é necessário conhecer o
significado dos dados de cada variável para identificar se são reais e corretos ou se são
incorretos e inconsistentes que precisam ser excluídos.

g) Transformação dos atributos categóricos em atributos numéricos. Alguns
algoritmos de Aprendizado de Máquina só funcionam com números, então neste
trabalho a base de dados foi 100% transformada em números para facilitar a
portabilidade e aplicação da mesma base de dados à vários algoritmos de
Aprendizado de Máquina (GÉRON, 2019, p.65).

80

h) Verificação do relacionamento entre os atributos preditores e a variável
explicativa por meio da correlação linear de Pearson. Desta forma elimina-se os
atributos com baixa correlação, mantendo as variáveis representativas (WEI et
al.,2017).
i) Verificação da correlação linear de Pearson para reduzir o problema da
multicolinearidade nas regressões e reduzir a dimensionalidade com a seleção
dos melhores atributos. Nesta atividade, todos os atributos preditores (variáveis
independentes) são comparados entre si. O objetivo é identificar pares de
atributos com alta correlação linear para excluir um dos dois. Esses atributos são
redundantes e consequentemente dispensáveis (BRUCE, 2019, p.30) (GÉRON,
2019, p.58).
j) Seleção das melhores variáveis pela técnica

PCA – Principal Component

Analysis. Conforme visto na Subseção 2.2.5.4 é um dos métodos lineares mais
populares para reduzir a dimensionalidade. Como esse método é baseado no
erro médio quadrático e na covariância, é importante destacar que a variância
depende da escala das variáveis, então, é necessário padronizar ou normalizar
cada variável antes da aplicação do PCA (KANTARDZIC, 2020, p.80) (XU et al.,
2017) (GÉRON, 2019, p.216).
k) De posse da base de dados tratada pelas atividades anteriores, é necessário
verificar o balanceamento da base de dados. De acordo com Bruce (2019,
p.201), as bases desbalanceadas podem treinar modelos com viés para a classe
majoritária, então para melhorar o desempenho da modelagem preditiva é
necessário promover o balanceamento. As estratégias mais conhecidas para
tratar os dados desequilibrados são “undersampling” e “oversampling” conforme
visto na Subseção 2.2.5.5.
Porém, antes do balanceamento da base de dados, é necessário realizar a
segregação em “base de treinamento” e “base de teste”. A base de treinamento
será submetida à etapa de Mineração de Dados com a aplicação diversos
algoritmos de Aprendizado de Máquina enquanto que a base de teste será usada
após o treinamento para o teste e validação dos modelos treinados. Dunn et
al.(2017) recomendaram o particionamento do conjunto de dados na proporção
de 80% para treinamento e 20% para teste. Já Xu et al.(2017) recomendaram a
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proporção de 70% para treinamento e 30% para teste e validação. Dunn et al.
(2017) chamaram atenção para que a proporção das classes, sejam mantidas
nos conjuntos de dados que foram particionados.
l) Balanceamento do conjunto de dados usando as técnicas undersampling e
oversampling SMOTE estudadas na subseção 3.4.1.4.
m) Ajuste dos dados de cada variável para que fiquem na mesma ordem de
grandeza conforme recomenda Géron (2019, p.68-69) que afirma que a maioria
dos algoritmos de Aprendizado de Máquina não funcionam bem quando os
atributos numéricos tem escala muito diferentes.
n) Após o balanceamento do conjunto de dados, novos conjuntos de dados serão
gerados em arquivo formato CSV para serem consumidos na próxima fase de
Mineração de Dados como por exemplo:

“base de dados desbalanceada

original para treinamento”, “base de dados undersampling para treinamento”,
"base de dados oversampling SMOTE para treinamento” e “base de dados para
teste”.

3.2

Mineração dos Dados

Uma vez finalizas as atividades da Etapa de Pré-Processamento (Figura 12),
nesta seção segue com o tratamento da etapa de Mineração de Dados do KDD.
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Figura 14 – Fluxo da execução das atividades da etapa de Mineração de Dados do
processo de KDD

Base de Treinamento
a) Preparação de uma lista contendo todas as
possibilidades de treinamento com a combinação
(produto cartesiano) das bases de dados, métodos de
seleção das melhores variáveis, métodos de
escalonamento e algoritmos previamente definidos.

b) Treinamento dos modelos de cada combinação da
atividade anterior, experimentando um conjunto de
hiperparâmetros previamente definidos de forma
empírica utilizando também a técnica Cross-Validation
k-fold.

Ajuste dos
hiperparâmetros

c) Geração do melhor modelo com os melhores
hiperparâmetros para cada combinação definida na
atividade “a”.

Base de Teste
d) Apuração das métricas de desempenho e validação
final do melhor modelo.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A seguir serão detalhadas as atividades da Etapa de Mineração de Dados ilustradas
na Figura 14:
a) A intenção desta atividade é fornecer ao experimento a maior quantidade de
combinações possíveis entre os métodos de preparação de base de dados,
escolha das variáveis mais importantes, métodos de balanceamento, métodos de
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escalonamento dos dados e algoritmos de Aprendizado de Máquina estudados
na Seção 2.
b) De posse da lista de combinações gerada pela atividade anterior (a), o
treinamento dos modelos será executado com a opção de validação cruzada
experimentando hiperparâmetros diferentes para eleger o melhor conjunto de
hiperparâmetros para cada combinação.
Para exemplificar o funcionamento do fluxo de treinamento dos modelos,
suponha que foram definidos os seguintes conjuntos de hiperparâmetros para o
Algoritmo XGBoost: booster:['gbtree','gblinear'], eta:[0.1, 0.5, 1], max_depth:[ 3, 5,
10] e n_estimators:[100, 500, 1000] e suponha que a atividade anterior (a) tenha
gerado as seguintes bases de dados: [‘base desbalanceada’, ’base balanceada
underfitting’, ’base balanceada SMOTE’, ‘base balanceada SMOTE padronizada
min-max’], então considerando 2 valores para o hiperparâmetro “booster”, mais 3
para o “eta”, mais 3 para o “max_depth”, mais 3 para o “n_estimators”, mais 4
para as bases de dados e considerando a técnica de validação cruzada com 5
partes, o modelo com o algoritmo XGBoost será treinado 2 x 3 x 3 x 3 x 4 x 5 =
1080 vezes para encontrar o modelo mais ajustado aos dados a ele apresentado.
É importante destacar que nesta fase são utilizados somente os dados de
treinamento enquanto que os dados de teste permanecem intactos para serem
utilizados somente na validação final dos modelos.
Nesta atividade, também é necessário decidir a medida de interesse, como por
exemplo F1-Score, Precision, G-Mean, etc., para poder eleger o melhor conjunto
de hiperparâmetros com base em alguma medida de interesse. Esta atividade
pode ser facilmente executada com a função “model_selection.GridSearchCV” da
biblioteca sklearn conforme recomenda Géron (2019,p.76).
c) Esta atividade consiste na geração dos modelos já treinados em arquivos para
que possam ser armazenados e utilizados posteriormente.
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3.3

Pós-Processamento

A etapa de Pós-Processamento, etapa 3 do KDD ilustrada na Figura 12,
consiste na visualização, análise e interpretação dos resultados gerados pela etapa
2 (Data Mining). Todos os modelos gerados serão ordenados conforme a
medida/métrica de interesse definida anteriormente. É nesta fase que nos
aproximamos do conhecimento extraído dos dados. A experiencia do especialista do
KDD e especialista do domínio dos dados serão de suma importância para decidir
sobre a necessidade de simplificar o modelo e repedir novamente as fases
operacionais do KDD ou aceitar o melhor modelo que será lançado em ambiente de
produção (GOLDSCHMIDT; PASSOS; BEZERRA, 2015, p.74).
Na seção 2

foram apresentados os principais conceitos e tarefas que

compõem as etapas de Pré-processamento, Mineração de Dados e PósProcessamento do KDD. Baseado na seção 2 um método foi definido na seção 3,
então a seguir, na seção 4 o método será validado com a execução do experimento.
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4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Após a realização da pesquisa exploratória, revisão sistemática e revisão dos
principais conceitos, técnica e abordagens de Aprendizado de Máquina atualmente
utilizadas para resolver questões jurídicas e a definição do método de trabalho, esta
seção apresenta, passo a passo, as atividades das etapas de Pré-Processamento,
Mineração de Dados e Pós-Processamento. Em outras palavras será demonstrada
as atividades de preparação da base de dados e, a construção, treinamento, teste e
resultado dos modelos de Aprendizado de Máquina Supervisionado.
Para este experimento foram utilizados os algoritmos de Regressão Logística,
K-NN, Árvore de Decisão, Randon Forest, Gradient Boosting, XGboost, Redes
Neurais, Adaboost e SVM. Estes algoritmos regressores e classificadores, foram os
mais indicados na literatura como promissores para resolver a questão de pesquisa
deste trabalho, por isso foram escolhidos.
Os algoritmos foram aplicados a uma base de dados fornecida por uma
instituição financeira. A base de dados será tratada e transformada em novas bases
de dados: desbalanceada, balanceada com a técnica undersampling, balanceada
com a técnica oversampling SMOTE combinadas com as técnicas de seleção de
variáveis PCA e Correlação e por fim combinadas com as técnicas de
escalonamento de dados (padronização e normalização).
O objetivo do experimento foi encontrar a melhor combinação de técnicas,
algoritmos e hiperparâmetros para responder à questão de pesquisa deste trabalho.
Para eleger a melhor combinação serão utilizadas as métricas de desempenho que
foram detalhadas na Subseção 2.2.7.2.

4.1

Pré-Processamento



Seleção dos Dados de Interesse
Esta atividade foi realizada pela instituição financeira que forneceu a base de

dados para este experimento. A base contém 312.048 observações (registros) com
78 variáveis (atributos ou features). A base devidamente rotulada, indica para cada
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observação, se o cliente ingressou ou não com uma ação judicial contra a instituição
financeira, porém uma base bruta que precisa ser analisada e tratada.



Preparação da Base de Dados
A base de dados foi fornecida em arquivo no formato CSV (comma separated

values). Existem mais de uma observações para o mesmo cliente, porém com
informações da sua situação em diferentes momentos da sua trajetória. As variáveis
são relacionadas ao perfil do cliente e eventos que ocorreram durante toda a sua
jornada dentro da instituição financeira desde a solicitação do crédito. É importante
destacar que não foi fornecida nenhuma informação que possa identificar um cliente,
respeitando totalmente o sigilo bancário e as leis de proteção de dados.
Para realizar o pré-processamento, formatação e transformação das variáveis
da base de dados, foi utilizado o embasamento teórico adquirido na Seção 2, o
método definido na Seção 3, os ambientes de desenvolvimento integrado “Spyder
4”, “Jupyter Notebook”

e a linguagem de programação “Python 3.7” com as

bibliotecas “Pandas, NumPy, Train_test_split e SMOTE”. Como a intenção deste
trabalho é que o modelo proposto seja replicável, todas as atividades do método
proposto ilustrados na Figura 13, também foram descritas no código fonte escrito
em Python disponível no Apêndice B.
A seguir serão apresentadas as atividades da etapa de Pré-Processamento
que foram executadas.
a) Carga dos Arquivos: Nesta atividade foram carregadas 312.048 observações
com 78 variáveis, sendo 1(uma) variável numérica dependente (rótulo), 12
variáveis independentes do tipo categóricas mais 65 variáveis independentes
numéricas.
b) Verificação de observações duplicadas: Nesta atividade não foi encontrada
nenhuma observação duplicada, todas as observações são distintas.
c) Verificação de valores ausentes (nulos): Nesta atividade foi apurado o percentual
de valores ausentes de cada variável. As variáveis “TIPO_MORADIA_CLIENTE”,
”SEXO”,

”SCORE_PROPOSTA”,

”UF_CLIENTE”

e

“GRAU_INSTRUCAO_CLIENTE” apresentaram respectivamente, os maiores
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percentuais de valores nulos,

13,56%, 1,59%, 0,56% e

0,01%. A variável

“SCORE_PROPOSTA” foi preenchida pela média das demais observações
enquanto

que

as

variáveis

“TIPO_MORADIA_CLIENTE”,

”SEXO”,

”UF_CLIENTE” e “GRAU_INSTRUÇÃO_CLIENTE” foram preenchidas com o
valor de maior frequência. Foram encontradas ainda 9 observações com valores
ausentes em diferentes variáveis. Por ser uma quantidade de observações
considerada imaterial, as mesmas foram excluídas. Seguindo então para a
próxima atividade com 312.039 observações e 78 variáveis.
d) Nesta atividade foi verificada a estabilidade das variáveis, a existência de
variáveis com altíssima variação como por exemplo “CPF e RG” ou baixíssima
variação como por exemplo uma variável “NACIONALIDADE” onde quase todas
as observações podem estar preenchidas com o valor “Brasileira”. A verificação e
decisão de exclusão das variáveis foi realizada pelo resultado obtido com o
cálculo “Quantidade de valores únicos” dividido pela “quantidade total de valores”
de cada variável sendo elegível a exclusão as variáveis cujo o resultado do
cálculo foi maior ou igual a 95 ou resultado do cálculo foi menor ou igual a 0,0001
(próximo de zero). Nenhum atributo foi excluído nesta atividade.
e) Nesta atividade foram geradas as estatísticas descritiva e histogramas para cada
variável para que o cientista de dados possa conhecer, entender e questionar os
dados. Nesta atividade não foram encontrados dados estranhos ou incoerentes.
f) Verificação de valores discrepantes (outliers): Nesta atividade foi gerado um
conjunto de dados somente para análise com todas as variáveis que
apresentaram valores superiores a 3 desvios padrão. Foi observado nesta
atividade, que, embora existam valores muito distantes da sua média e que
aparentam ser valores incorretos, que os mesmos são valores reais e estão
corretos. Então, nenhuma observação foi excluída nesta atividade.
g) Transformação das variáveis categóricas: Optou-se por experimentar vários
algoritmos de Aprendizado de Máquina, porém alguns algoritmos não conseguem
trabalhar com variáveis categóricas e sim somente com variáveis numéricas.
Para que o mesmo conjunto de dados possa ser aplicado a diversos algoritmos
tanto classificadores como regressores, nesta atividade as 12 variáveis
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categóricas foram transformadas em variáveis binárias gerando uma nova base
de dados com 312.039 observações e 453 variáveis numéricas.
h) Nesta atividade foi realizada a escolha das melhores variáveis preditoras pela
técnica da Correlação Linear de Pearson.

Foi construída uma matriz com o

índice de correlação linear da variável resposta (rótulo) dependente com cada
variável preditora independente. A intenção é identificar o quanto cada variável
independente colabora para explicar a variável dependente. Neste caso foram
excluídas as variáveis com índice de correlação próximo de zero, menor que
0,01. Esse atividade, também conhecida como “Redução da Dimensionalidade”,
excluiu 331 variáveis independentes sem correlação linear com a variável
explicativa seguindo para a próxima atividade com uma base de dados com
312.039 observações e 122 variáveis.
i) Ainda pelo método da correlação linear de Pearson, nesta atividade foi
construída uma matriz com o índice de correlação entre as variáveis preditoras
independentes. O objetivo é excluir variáveis redundantes e evitar o problema da
multicolinearidade. Nesta atividade foram excluídas 6 variáveis que apresentaram
um índice de correlação maior ou igual a 0,95, indicando alta correlação e por
consequência deixando claro a redundância. Está atividade gerou uma nova
base de dados com 312.039 observações e 116 variáveis (1 variável
dependente/explicativa mais 115 variáveis preditoras).
j) PCA – Principal Component Analysis: Nesta atividade as melhores variáveis
foram selecionadas pelo método PCA como alternativa as atividades anteriores
“h” e “i”. A intenção é realizar a seleção das melhores variáveis com diferentes
técnicas e compará-las neste experimento. Então para que a comparação seja
possível, o código fonte em Python detalhado no Apêndice B foi ajustado para
que o algoritmo PCA selecione a mesma quantidade de variáveis que foram
selecionadas pela técnica da Correlação Linear, ou seja o PCA selecionou as
115 variáveis mais importantes. É relevante destacar que os dados foram
padronizados antes de serem submetidos ao algoritmo PCA. Seguindo para a
próxima atividade com duas bases de dados com a mesma quantidade de
variáveis, uma com as variáveis selecionadas pela Correlação Linear e outra com
as variáveis selecionadas pelo PCA.
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k) De posse das bases de dados tratadas, nesta atividade foi realizada a
segregação das mesmas em bases de dados que serão utilizados para o
treinamento dos modelos e bases de dados que serão utilizados para os testes e
validação dos modelos. A segregação foi realizada na proporção 70/30 sendo
70% das observações destinadas ao treinamento dos modelos e 30% das
observações destinadas aos testes e validações. Foi relatado na subseção 3.1
que alguns autores recomendam a segregação na proporção 80/20 enquanto
outros recomendam 70/30. A escolha pela proporção 70/30, foi motivada pela
grande quantidade de observações disponíveis na base de dados e pelo
propósito de aumentar a base de testes (confiança dos testes) sem prejudicar a
base de treinamento, ficando então 218.427 observações destinadas ao
treinamento dos modelos e 93.612 observações destinadas aos testes. Nesta
atividade também, constatou-se que se tratava de um conjunto de dados
altamente desbalanceado, onde apenas 1,6% das observações são de clientes
com processo judicial enquanto que 98,4% das observações são de clientes sem
processo judicial. Será necessário realizar o balanceamento do conjunto de
dados como visto na subseção 3.1. É importante destacar que a proporção das
observações de 1,6% de clientes com processo judicial e 98,4% de clientes sem
processo judicial deve ser mantida nas bases de dados segregadas.
l) Balanceamento

da

Base

de

Dados:

Nesta

atividade

foi

realizado

o

balanceamento das bases de dados geradas pelas atividades anteriores com as
técnicas “undersampling” e “oversampling SMOTE”.
m) Escalonamento dos Dados:

Esta atividade que pertence a etapa de Pré-

Processamento, excepcionalmente por conveniência e facilidade na codificação
do programa Python, foi realizada na próxima etapa, em tempo de execução,
imediatamente antes da Mineração dos Dados. A rigor deve-se gerar as bases
com os dados escalonados nesta atividade, porém além das bases já gerados,
seriam gerados mais 16 bases de dados (8 com os dados padronizados mais 8
com os dados normalizados), por isso a decisão de simplesmente escalonar no
momento da aplicação dos algoritmos ao invés de gerar previamente todos as
bases com os dados escalonados.
n) Geração das Bases de Dados em arquivos:
Processamento, esta atividade gerou

Finalizando a etapa de Pré-

8 (oito) base de dados, sendo 6(seis)

90

destinadas ao treinamento dos modelos na etapa de Mineração de Dados e
2(duas) bases de dados destinadas exclusivamente para os testes na etapa de
Pós-Processamento com as atividades de validação e apuração das métricas de
desempenho dos modelos. As bases foram preparadas e geradas em arquivos
no formato CSV e estão relacionadas na Tabela 2.

Tabela 2 – Relação das bases de dados geradas na etapa de Pré-Processamento do KDD

Nome do Arquivo

Descrição

df_trein_correlacao.csv

Base de dados destinada ao treinamento dos modelos,
tratada, desbalanceada, cuja as variáveis foram selecionadas
pela técnica da Correlação Linear.

df_trein_pca.csv

Base de dados destinada ao treinamento dos modelos,
tratada, desbalanceada, cuja as variáveis foram selecionadas
pela técnica PCA=Principal Component Analysis.

df_trein_smote_correlacao.csv

df_trein_smote_pca.csv

df_trein_under_correlacao.csv

df_trein_under_pca.csv

df_teste_correlacao.csv

df_teste_pca.csv

Base de dados destinada ao treinamento dos modelos,
tratada, balanceada pela técnica SMOTE, cuja as variáveis
foram selecionadas pela técnica da Correlação Linear.
Base de dados destinada ao treinamento dos modelos,
tratada, balanceada pela técnica SMOTE, cuja as variáveis
foram selecionadas pela técnica PCA=Principal Component
Analysis.
Base de dados destinada ao treinamento dos modelos,
tratada, balanceada pela técnica Undersampling, cuja as
variáveis foram selecionadas pela técnica da Correlação
Linear.
Base de dados destinada ao treinamento dos modelos,
tratada, balanceada pela técnica Undersampling, cuja as
variáveis foram selecionadas pela técnica PCA=Principal
Component Analysis.
Base de dados tratada, desbalanceada que será utilizada
para validar os modelos cuja as variáveis da base de dados
tenham sido selecionadas pela técnica de Correlação Linear.
Base de dados tratada, desbalanceada que será utilizada
para validar os modelos cuja as variáveis tenham sido
selecionadas pela técnica PCA-Principal Component
Analysis.
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2

Mineração de Dados
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Para executar

as atividades da etapa de Mineração de Dados, foram

utilizados os ambientes de desenvolvimento integrado “Spyder 4”, ”Jupyter
Notebook” a linguagem de programação “Python 3.7” com as bibliotecas “pandas,
pickle, sklearn e xgboost”.
Foram

incluídos

neste

experimento,

os

algoritmos,

métodos

de

escalonamento de dados e técnicas de balanceamento de bases utilizados nos
trabalhos relacionados que foram estudados na Seção 2, e, que de alguma forma
foram apontados como promissores para resolver questões jurídicas ou questões de
reclamação de clientes.
Para esta etapa do experimento, foram utilizadas as 6 (seis) bases de dados
de treinamento previamente preparadas pela etapa de Pré-Processamento e os
algoritmos de Aprendizado de Máquina disponíveis nas bibliotecas sklearn e xgboost
do

Python:

SVC

LogisticRegression,

(SVM),

DecisionTreeClassifier,

MLPClassifier

(Neural

Network),

KNeighborsClassifier,
RandomForestClassifier,

XGBClassifier (XGBoost), AdaBoostClassifier, e GradientBoostingClassifier.
Para cada algoritmo foi gerado um conjunto de hiperparâmetros para
execução dos treinamentos e identificação dos melhores parâmetros para cada
base de dados. O treinamento foi realizado com a técnica cross-validate k-fold de 5
partes (GÉRON, 2019, p.76).
As atividades da etapa de Mineração de Dados ilustradas na Figura 14 serão
detalhadas a seguir e também no código fonte escrito em Python disponível no
Apêndice C.
a) Nesta atividade foi preparada uma lista com todas as combinações possíveis
entre as bases de dados, métodos de seleção das melhoras variáveis, métodos
de escalonamento e algoritmos de Aprendizado de Máquina. A lista com 180
(cento e oitenta) combinações foi o resultado do produto cartesiano dos
seguintes conjuntos:


Conjunto com 6 bases de dados = ['under-sampling', 'under-sampling pca',
'over-sampling

smote',

'over-sampling

smote

pca',

'desbalanceada',

'desbalanceada pca'].


Conjunto com 3 valores sendo 2 métodos de escalonamento de dados da
biblioteca sklearn mais uma opção para indicar a utilização dos dados

92

originais

sem

escalonamento

=

[preprocessing.StandardScaler,

preprocessing.MinMaxScaler, ‘no scale’].


Conjunto com 9 Algoritmos das bibliotecas sklearn e xgboost = [SVC,
DecisionTreeClassifier,

KNeighborsClassifier,

LogisticRegression,

MLPClassifier, RandomForestClassifier, XGBClassifier, AdaBoostClassifier,
GradientBoostingClassifier].
b) Nesta atividade foi definida a métrica F1-Score como a principal métrica de
interesse para responder à questão de pesquisa deste trabalho. Também foi
definido de forma empírica um conjunto de hiperparâmetros para cada algoritmo
de Aprendizado de Máquina com o objetivo de encontrar a melhor combinação
de hiperparâmetros, com base na métrica F1-Score, para cada combinação que
foi gerada na atividade “a”.
Para entender porque a métrica F1-Score foi escolhida, é importante lembrar
que o objetivo deste trabalho de pesquisa é encontrar os clientes com propensão
a ingressar com uma ação judicial contra uma instituição financeira, ou seja o
objetivo é identificar a classe minoritária, então é necessário utilizar uma métrica
que priorize a assertividade da classe minoritária que é a classe de maior
interesse.
A Figura 15 mostra um exemplo do resultado da previsão de um modelo de
Aprendizado de Máquina onde, do total de 62.300

observações que foram

submetidas ao modelo, 61.311 são observações reais

de clientes

“sem

processo” e 989 “com processo”. Como a classe de maior interesse é a classe
“com processo”, observe que, das 989 observações reais, o modelo classificou
corretamente

763 observações (TP=Verdadeiros Positivos)

e

classificou

incorretamente 226 observações “com processo” como “sem processo”
(FN=Falsos Negativos). Então, quanto maior o TP e menor o FN, maior será a
assertividade da classe minoritária “com processo” e neste caso a métrica “recall”
se destaca como uma das mais importantes.
Na prática, quanto maior for o valor da métrica “recall”, maior será a economia da
instituição financeira com ações judiciais, desde que, promova ações amigáveis
para resolver os problemas dos clientes com alta propensão a ingressar com
uma ação judicial que foram indicados pelo modelo.
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Por outro lado, ainda no mesmo exemplo da Figura 15, das 61.311 observações
“sem processo” que foram submetidas ao modelo, 60.886 foram classificadas
corretamente como “sem processo” (TN=Verdadeiros Negativos), enquanto que
425 observações foram classificadas erroneamente com o rótulo “com processo”
(FP = Falsos Positivos). Neste caso a instituição financeira teria recebido a
informação incorreta de 425 clientes como “potencial para ingressar com ação
judicial” e promoveria ações para tentar evitar o processo judicial desses clientes,
o que seria uma ineficiência, já que a instituição financeira alocaria recursos para
resolver problemas que não existem. Dentro desse contexto, pode-se utilizar a
métrica “especificidade” que indica a taxa de verdadeiros negativos. Como
alternativa, também pode-se utilizar a métrica “precisão” que é indicada quando o
objetivo é reduzir a quantidade de falsos positivos. Por fim conclui-se que é
necessário ter um equilíbrio entre as métricas “recall e especificidade” ou “recall e
precisão”. Neste sentido pode-se utilizar as métricas F1-Score que é o resultado
da média harmônica das métricas Precisão e Recall ou a métrica G-Mean que é
o resultado da média geométrica das métricas Recall e Especificidade. Como
visto na subseção 2.2.7.2, ambas são utilizadas como medidas de desempenho
para bases desbalanceadas. Calculando as métricas tem-se:
F1Score = 2 ∗

(Precisão ∗ Recall)
(Precisão + Recall)

F1Score = 2 ∗

(0,642 ∗ 0,771)
= 0,701
(0,642 + 0,771)

G_Mean = √sensibilidade(recall) ∗ Especificidade
𝐆_𝐌𝐞𝐚𝐧 = √𝟎, 𝟕𝟕𝟏 ∗ 𝟎, 𝟗𝟗𝟑 = 𝟎, 𝟖𝟕𝟓
Após o cálculo e entendimento de cada métrica, a escolha foi pela métrica F1Score por entender que, neste caso, a métrica G-Mean carrega um viés recebido
da métrica “especificidade” devido à grande quantidade de observações da
classe majoritária “sem processo” e por entender que para este caso, a métrica
F1-Score é mais sensível a quantidade de FP-Falsos Positivos.
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Figura 15 – Exemplo de Matriz de Confusão e métricas de desempenho

Especificidade = 0,993
TN / (TN+FP)

‘
Recall = 0,771
TP / (TP+FN)

Precisão=0,642
TP / (TP+FP)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a definição da métrica de interesse, que neste caso foi a F1-Score, foram
definidos de forma empírica um conjunto de hiperparâmetros para cada algoritmo
tais como kernel, quantidade de iterações, quantidade de estimadores, learning
rate, profundidade da árvore de decisão, etc. Por exemplo, para o algoritmo
XGBoost

foram

definidos

[{'booster':['gbtree','gblinear','dart'],

os

seguintes

'eta':[0.1,0.5,1],

hiperparâmetros:
'max_depth':[3,5,10],

'n_estimators':[100, 500, 1000]}]. Os hiperparâmetros definidos para os demais
algoritmos estão disponíveis no Apêndice C. O objetivo é experimentar todos os
hiperparâmetros definidos para encontrar o melhor conjunto de hiperparâmetros
para cada algoritmo e para cada combinação definida na atividade “a”. Então os
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modelos

foram

treinados

várias

vezes

procurando

a

combinação

de

hiperparâmetros com o melhor valor F1-Score. Além disso todos os treinamentos
foram realizados com a técnica cross-validade k-fold com 5 partes para minimizar
o problema do overfitting. Para realizar esta atividade foi utilizada a

função

“GridSearchCV” do scikit-learn. O código fonte detalhado escrito em Python está
disponível no Apêndice C e a relação dos melhores hiperparâmetros obtidos,
está disponível no Apêndice D.
c) Esta atividade consolida o resultado dos treinamentos realizados na atividade “b”
onde, baseado da métrica F1-Score, foi capturado o melhor modelo com os
melhores hiperparâmetros para cada combinação gerada na atividade “a”.
Utilizando a biblioteca “pickle” do Python, os modelos foram gerados em arquivos
para serem consumidos na próxima etapa de Pós-Processamento. Esta atividade
também gerou um arquivo no formato CSV para documentar os melhores
hiperparâmetros para cada combinação gerada na atividade “a”. O conteúdo
completo deste arquivo está disponível no Apêndice E.

4.3

Pós-Processamento

Após a realização da Mineração de Dados, etapa 2 do KDD (Figura 12),
obteve-se o melhor modelo com o melhor conjunto de hiperparâmetros para cada
algoritmo, base de dados, método de seleção de variáveis e método de
escalonamento, então, a seguir, serão submetidos ao teste e validação. É neste
momento que a “base de testes”, até então totalmente intacta, será utilizada.
Juntamente com a validação de cada modelo, foram calculados os
indicadores de desempenho estudados na subseção 2.2.7. São eles: Matriz de
Confusão, Acurácia, Precisão, Sensibilidade (recall), Especificidade, F1-Score, GMean e AUC.
Para realizar esta etapa de interpretação e avaliação dos modelos (Etapa 3
da Figura 12), foram utilizados o ambiente de desenvolvimento integrado “Spyder 4”,
a linguagem de programação ‘Python 3.7” e as bibliotecas “pandas, numpy, math,
matplotlib, pickle e sklearn”. Um programa escrito em Python fez a leitura dos
arquivos dos modelos gerados e salvos em disco pela etapa 2, submeteu cada
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modelo à base de teste, calculou os indicadores de performance e gerou como saída
um arquivo em formato CSV com o resultado de cada modelo. O código fonte desta
rotina está disponível no Apêndice E.
Para subsidiar as análises e interpretações, na Tabela 3, foram apresentados
os indicadores de desempenho dos 50 melhores modelos, ordenados de forma
decrescente pela métrica F1-Score. A Lista completa com as 162 combinações
executadas neste experimento está disponível no Apêndice F.
Tabela 3 – Resultado dos 50 melhores modelos
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Classificador - Base de Dados
XGBoost-desbalanceada-no_scale
XGBoost-desbalanceada padronizada-StandardScaler
XGBoost-over-sampling smote-no_scale
XGBoost-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
GradientBoosting-over-sampling smote-no_scale
XGBoost-over-sampling smote padronizada-MinMaxScaler
GradientBoosting-desbalanceada-no_scale
GradientBoosting-over-sampling smote padronizada-MinMaxScaler
GradientBoosting-desbalanceada padronizada-StandardScaler
GradientBoosting-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
LogisticRegression-desbalanceada padronizada-StandardScaler
LogisticRegression-desbalanceada-no_scale
AdaBoost-desbalanceada padronizada-StandardScaler
AdaBoost-desbalanceada-no_scale
NeuralNetwork-over-sampling smote padronizada-MinMaxScaler
LogisticRegression-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
NeuralNetwork-desbalanceada padronizada-StandardScaler
NeuralNetwork-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
AdaBoost-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
SVM-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
XGBoost-desbalanceada padronizada pca-StandardScaler
XGBoost-desbalanceada padronizada pca-MinMaxScaler
GradientBoosting-desbalanceada padronizada pca-StandardScaler
GradientBoosting-desbalanceada pca-no_scale
GradientBoosting-desbalanceada padronizada pca-MinMaxScaler
XGBoost-desbalanceada pca-no_scale
LogisticRegression-desbalanceada padronizada pca-StandardScaler
NeuralNetwork-desbalanceada padronizada pca-MinMaxScaler
LogisticRegression-desbalanceada pca-no_scale
LogisticRegression-desbalanceada padronizada pca-MinMaxScaler
SVM-desbalanceada padronizada pca-MinMaxScaler
AdaBoost-over-sampling smote-no_scale
XGBoost-over-sampling smote padronizada pca-MinMaxScaler
SVM-desbalanceada padronizada-StandardScaler
XGBoost-over-sampling smote pca-no_scale
AdaBoost-over-sampling smote padronizada-MinMaxScaler
SVM-desbalanceada padronizada pca-StandardScaler
RandomForest-over-sampling smote padronizada-MinMaxScaler
RandomForest-over-sampling smote-no_scale
GradientBoosting-over-sampling smote padronizada pca-MinMaxScaler
GradientBoosting-over-sampling smote pca-no_scale
DecisionTree-desbalanceada padronizada-StandardScaler
AdaBoost-desbalanceada padronizada pca-StandardScaler
DecisionTree-desbalanceada-no_scale
AdaBoost-desbalanceada pca-no_scale
AdaBoost-desbalanceada padronizada pca-MinMaxScaler
DecisionTree-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
NeuralNetwork-over-sampling smote padronizada pca-MinMaxScaler
DecisionTree-over-sampling smote-no_scale
NeuralNetwork-desbalanceada padronizada pca-StandardScaler

Accuracy

Precision

Recall

Specificity

G-mean

F1 Score

AUC

0,997
0,997
0,997
0,997
0,997
0,997
0,997
0,997
0,997
0,997
0,997
0,996
0,996
0,996
0,995
0,996
0,995
0,995
0,995
0,995
0,994
0,994
0,994
0,994
0,994
0,994
0,994
0,994
0,994
0,994
0,994
0,992
0,993
0,993
0,993
0,992
0,993
0,992
0,992
0,991
0,990
0,992
0,992
0,992
0,992
0,992
0,992
0,990
0,988
0,988

0,995
0,994
0,974
0,995
0,945
0,962
0,975
0,943
0,977
0,958
0,987
0,994
0,981
0,979
0,890
0,996
0,869
0,874
0,988
1,000
0,982
0,992
0,983
0,975
0,978
1,000
0,998
0,999
0,998
0,999
1,000
0,782
0,890
1,000
0,874
0,784
1,000
0,917
0,921
0,719
0,711
0,930
0,995
0,931
0,994
0,999
0,918
0,678
0,599
0,629

0,843
0,843
0,845
0,827
0,854
0,840
0,830
0,853
0,825
0,822
0,799
0,780
0,751
0,748
0,806
0,733
0,812
0,798
0,719
0,701
0,643
0,637
0,636
0,636
0,631
0,621
0,618
0,617
0,616
0,611
0,610
0,727
0,636
0,585
0,636
0,688
0,545
0,566
0,563
0,659
0,661
0,542
0,521
0,536
0,517
0,511
0,533
0,658
0,735
0,642

1,000
1,000
1,000
1,000
0,999
0,999
1,000
0,999
1,000
0,999
1,000
1,000
1,000
1,000
0,998
1,000
0,998
0,998
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,997
0,999
1,000
0,999
0,997
1,000
0,999
0,999
0,996
0,996
0,999
1,000
0,999
1,000
1,000
0,999
0,995
0,992
0,994

0,918
0,918
0,919
0,910
0,924
0,916
0,911
0,923
0,908
0,906
0,894
0,883
0,867
0,865
0,897
0,856
0,900
0,892
0,848
0,837
0,802
0,798
0,798
0,797
0,794
0,788
0,786
0,785
0,785
0,782
0,781
0,851
0,797
0,765
0,797
0,828
0,738
0,752
0,750
0,810
0,811
0,736
0,722
0,732
0,719
0,715
0,730
0,809
0,854
0,799

0,913
0,912
0,905
0,903
0,898
0,897
0,897
0,896
0,894
0,885
0,883
0,874
0,851
0,848
0,846
0,845
0,839
0,834
0,832
0,824
0,777
0,776
0,773
0,770
0,767
0,766
0,763
0,763
0,762
0,758
0,758
0,753
0,742
0,738
0,736
0,733
0,705
0,700
0,699
0,688
0,685
0,685
0,684
0,681
0,680
0,676
0,674
0,668
0,660
0,635

0,986
0,986
0,984
0,986
0,981
0,984
0,985
0,981
0,985
0,984
0,980
0,981
0,983
0,983
0,969
0,979
0,972
0,963
0,982
0,959
0,951
0,951
0,953
0,953
0,952
0,956
0,929
0,926
0,929
0,928
0,883
0,970
0,935
0,969
0,939
0,968
0,855
0,971
0,973
0,935
0,937
0,921
0,940
0,922
0,939
0,939
0,914
0,917
0,864
0,905

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.1 Interpretação e Avaliação dos Resultados

Average
Precision
0,928
0,928
0,914
0,927
0,884
0,910
0,888
0,883
0,891
0,877
0,893
0,891
0,881
0,880
0,857
0,879
0,869
0,856
0,874
0,852
0,746
0,745
0,739
0,728
0,736
0,754
0,737
0,729
0,737
0,735
0,681
0,803
0,718
0,867
0,720
0,772
0,657
0,771
0,777
0,662
0,657
0,636
0,695
0,630
0,695
0,695
0,629
0,705
0,445
0,679
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De posse dos resultados é importante ressaltar que o cientista de dados deve
compreender cada métrica de desempenho para escolher a mais adequada para
atingir o objetivo desejado. No caso deste trabalho de pesquisa, por se tratar de uma
base de dados extremamente desbalanceada, as métricas Acurácia e Curva
ROC/AUC podem não ser suficientes para indicar o melhor modelo de propensão de
um cliente ingressar com ação judicial contra uma instituição financeira por carregar
um viés para a classe majoritária “clientes sem processo”.
Analisando o resultado dos modelos que estão nas linhas 21 à 25 da Tabela
3, os 5 modelos apresentam uma Acurácia de 99% e AUC de 95%, porém, com
base no equilíbrio entre as métricas Precisão vs. Recall e F1-Score que são as
métricas de interesse deste trabalho, o desempenho é pior. É fato que um modelo
com bons índices de Precisão e Recall também terão uma curva ROC boa, mas o
contrário nem sempre é verdadeiro.
Quando as métricas de interesse forem a Precisão e o Recall, uma boa forma
de avaliar visualmente os modelos é plotando as curvas das métricas “Precisão vs.
Recall”. O modelo ideal para o responder o problema de pesquisa deste trabalho
será o que apresentar o maior índice de Precisão e Recall simultaneamente e
consequentemente um bom índice F1-Score. A Figura 16 traz os 10 melhores
modelos pela curva Precisão vs. Recall e AP (Average Precision).

Figura 16 – Os dez melhores modelos pela Curva Precisão vs. Recall
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Fonte: Elaborado pelo autor.

É importante relembrar que todos os resultados apresentados a seguir estão
ordenados de forma decrescente pela métrica F1-Score, definida como a métrica de
interesse para atingir o objetivo deste trabalho porque verifica o equilíbrio entre as
métricas Precisão e Recall.
Nas Tabelas 4 e 5, são apresentados os 5 melhores modelos para cada técnica
de seleção de variáveis (features) executadas neste experimento.

Tabela 4 – Resultado dos 5 melhores modelos que utilizaram as variáveis selecionadas pelo
método PCA-Principal Component Analysis
Classificador ou
Regressor
1 XGBoost
2 XGBoost
3 GradientBoosting
4 GradientBoosting
5 GradientBoosting

Método de
Seleção das
Variáveis
PCA
PCA
PCA
PCA
PCA

Base de Dados
Desbalanceada
Desbalanceada
Desbalanceada
Desbalanceada
Desbalanceada

Método de
Escalonamento
StandardScaler
MinMaxScaler
StandardScaler
MinMaxScaler

Precisão

Recall

F1 Score

Average
Precision

0,982
0,992
0,983
0,975
0,978

0,643
0,637
0,636
0,636
0,631

0,777
0,776
0,773
0,770
0,767

0,746
0,745
0,739
0,728
0,736

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 5 – Resultado dos 5 melhores modelos que utilizaram as variáveis selecionadas pelo
método Correlação Linear de Pearson
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Classificador ou
Regressor
1 XGBoost
2 XGBoost
3 XGBoost
4 XGBoost
5 GradientBoosting

Método de
Seleção das
Variáveis
Correlação Linear
Correlação Linear
Correlação Linear
Correlação Linear
Correlação Linear

Base de Dados

Método de
Average
Precisão Recall F1 Score
Escalonamento
Precision

Desbalanceada
Desbalanceada
StandardScaler
Balanceada Over Sampling SMOTE
Desbalanceada
MinMaxScaler
Balanceada Over Sampling SMOTE

Fonte: Elaborado pelo autor.

0,995
0,994
0,974
0,995
0,945

0,843
0,843
0,845
0,827
0,854

0,913
0,912
0,905
0,903
0,898

0,928
0,928
0,914
0,927
0,884
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A seguir nas Tabelas 6, 7 e 8, são apresentados os 5 melhores modelos para
cada base de dados utilizada neste experimento.

Tabela 6 – Resultado dos 5 melhores modelos que utilizaram a base de dados original
desbalanceada
Classificador ou
Regressor
1 XGBoost
2 XGBoost
3 XGBoost
4 GradientBoosting
5 GradientBoosting

Método de
Seleção das
Variáveis
Correlação Linear
Correlação Linear
Correlação Linear
Correlação Linear
Correlação Linear

Base de Dados

Método de
Average
Precisão Recall F1 Score
Escalonamento
Precision

Desbalanceada
Desbalanceada StandardScaler
Desbalanceada MinMaxScaler
Desbalanceada
Desbalanceada StandardScaler

0,995
0,994
0,995
0,975
0,977

0,843
0,843
0,827
0,830
0,825

0,913
0,912
0,903
0,897
0,894

0,928
0,928
0,927
0,888
0,891

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 7 – Resultado dos 5 melhores modelos que utilizaram a base de dados balanceada
pela técnica oversampling SMOTE
Classificador ou
Regressor
1 XGBoost
2 GradientBoosting
3 XGBoost
4 GradientBoosting
5 NeuralNetwork

Método de
Seleção das
Variáveis
Correlação Linear
Correlação Linear
Correlação Linear
Correlação Linear
Correlação Linear

Base de Dados

Método de
Average
Precisão Recall F1 Score
Escalonamento
Precision

Balanceada Over Sampling SMOTE
Balanceada Over Sampling SMOTE
Balanceada Over Sampling SMOTE MinMaxScaler
Balanceada Over Sampling SMOTE MinMaxScaler
Balanceada Over Sampling SMOTE MinMaxScaler

0,974
0,945
0,962
0,943
0,890

0,845
0,854
0,840
0,853
0,806

0,905
0,898
0,897
0,896
0,846

0,914
0,884
0,910
0,883
0,857

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 8 – Resultado dos 5 melhores modelos que utilizaram a base de dados balanceada
pela técnica undersampling
Método de
Seleção das
Variáveis
1 SVM
Correlação Linear
2 XGBoost
Correlação Linear
3 LogisticRegression Correlação Linear
4 GradientBoosting Correlação Linear
5 AdaBoost
Correlação Linear
Classificador ou
Regressor

Base de Dados
Balanceada Under Sampling
Balanceada Under Sampling
Balanceada Under Sampling
Balanceada Under Sampling
Balanceada Under Sampling

Método de
Precisão
Escalonamento
MinMaxScaler
MinMaxScaler
MinMaxScaler
MinMaxScaler
MinMaxScaler

Fonte: Elaborado pelo autor.

0,392
0,371
0,360
0,332
0,305

Recall
0,859
0,918
0,878
0,920
0,901

F1 Score

Average
Precision

0,538
0,528
0,510
0,488
0,455

0,838
0,887
0,849
0,871
0,843
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A seguir nas Tabelas 9 e 10, são apresentados os 5 melhores modelos para
cada método de escalonamento de dados utilizado neste experimento, assim como
na Tabela 11, os melhores modelos que utilizaram a base com os dados originais
sem escalonamento .

Tabela 9 – Resultado dos 5 melhores modelos que utilizaram a base de dados padronizada
(StandardScaler)
Método de
Seleção das
Variáveis
1 XGBoost
Correlação Linear
2 GradientBoosting Correlação Linear
3 LogisticRegression Correlação Linear
4 AdaBoost
Correlação Linear
5 NeuralNetwork
Correlação Linear
Classificador ou
Regressor

Base de Dados
Desbalanceada
Desbalanceada
Desbalanceada
Desbalanceada
Desbalanceada

Método de
Average
Precisão Recall F1 Score
Escalonamento
Precision
StandardScaler
StandardScaler
StandardScaler
StandardScaler
StandardScaler

0,994
0,977
0,987
0,981
0,869

0,843
0,825
0,799
0,751
0,812

0,912
0,894
0,883
0,851
0,839

0,928
0,891
0,893
0,881
0,869

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 10 – Resultado dos 5 melhores modelos que utilizaram a base de dados
normalizada (MinMaxScaler)
Classificador ou
Regressor
1 XGBoost
2 XGBoost
3 GradientBoosting
4 GradientBoosting
5 NeuralNetwork

Método de
Seleção das
Variáveis
Correlação Linear
Correlação Linear
Correlação Linear
Correlação Linear
Correlação Linear

Base de Dados
Desbalanceada
Balanceada Over Sampling SMOTE
Balanceada Over Sampling SMOTE
Desbalanceada
Balanceada Over Sampling SMOTE

Método de
Average
Precisão Recall F1 Score
Escalonamento
Precision
MinMaxScaler
MinMaxScaler
MinMaxScaler
MinMaxScaler
MinMaxScaler

0,995
0,962
0,943
0,958
0,890

0,827
0,840
0,853
0,822
0,806

0,903
0,897
0,896
0,885
0,846

0,927
0,910
0,883
0,877
0,857

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 11 – Resultado dos 5 melhores modelos que utilizaram a base com os dados
originais (sem padronização ou normalização)
Classificador ou
Regressor
1 XGBoost
2 XGBoost
3 GradientBoosting
4 GradientBoosting
5 LogisticRegression

Método de Seleção
das Variáveis
Correlação Linear
Correlação Linear
Correlação Linear
Correlação Linear
Correlação Linear

Base de Dados

Método de
Precisão
Escalonamento

Desbalanceada
Balanceada Over Sampling SMOTE
Balanceada Over Sampling SMOTE
Desbalanceada
Desbalanceada

Fonte: Elaborado pelo autor.

0,995
0,974
0,945
0,975
0,994

Recall F1 Score
0,843
0,845
0,854
0,830
0,780

0,913
0,905
0,898
0,897
0,874

Average
Precision
0,928
0,914
0,884
0,888
0,891
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Cada algoritmo de Aprendizado de Máquina foi executado 18(dezoito) vezes
experimentando diferentes bases de dados que foram preparadas com diferentes
técnicas de seleção de variáveis, balanceamento e escalonamento de dados. Na
tabela 12, é apresentado o melhor resultado obtido para cada um dos 9(nove)
algoritmos que participaram deste experimento.

Tabela 12 – Ranking geral entre as melhores combinações executadas para cada algoritmo
Método de
Seleção das
Variáveis
1 XGBoost
Correlação Linear
2 GradientBoosting Correlação Linear
3 LogisticRegression Correlação Linear
4 AdaBoost
Correlação Linear
5 NeuralNetwork
Correlação Linear
6 SVM
Correlação Linear
7 RandomForest
Correlação Linear
8 DecisionTree
Correlação Linear
9 KNeighbors
Correlação Linear
Classificador ou
Regressor

Base de Dados
Desbalanceada
Balanceada Over Sampling SMOTE
Desbalanceada
Desbalanceada
Balanceada Over Sampling SMOTE
Desbalanceada
Balanceada Over Sampling SMOTE
Desbalanceada
Desbalanceada

Método de
Average
Precisão Recall F1 Score
Escalonamento
Precision

StandardScaler
StandardScaler
MinMaxScaler
MinMaxScaler
MinMaxScaler
StandardScaler
StandardScaler

0,995
0,945
0,987
0,981
0,890
1,000
0,917
0,930
0,841

0,843
0,854
0,799
0,751
0,806
0,701
0,566
0,542
0,299

0,913
0,898
0,883
0,851
0,846
0,824
0,700
0,685
0,441

0,928
0,884
0,893
0,881
0,857
0,852
0,771
0,636
0,334

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com a apuração, interpretação e avaliação dos resultados, encerra-se a
Etapa de Pós-Processamento do KDD. Neste momento nos aproxima-se da
descoberta do conhecimento (KDD- Knowledge Discovery in Databases) e
consequentemente da seleção e aplicação do melhor modelo para o ambiente de
produção. A seleção do modelo ideal para atingir o objetivo deste trabalho será
tratada a seguir na Seção 5.
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5 CONCLUSÕES

Conforme

apresentado

anteriormente,

o

objetivo

deste

trabalho

foi

desenvolver um modelo preditivo para o setor bancário utilizando os algoritmos de
Aprendizado de Máquina Supervisionado para indicar a propensão do cliente à
proposição de ação judicial. Para atingir o objetivo foi realizada uma Revisão da
Literatura, a definição de um Método e a execução de um experimento.
O experimento executou 162 combinações utilizando os conceitos, métodos,
técnicas e algoritmos disponíveis na literatura e demonstrou que é possível utilizar
as ferramentas, técnicas e algoritmos de Aprendizado de Máquina para indicar a
propensão de um cliente propor uma ação judicial contra uma instituição financeira
respondendo à questão de pesquisa deste trabalho.
O objetivo foi alcançado, na medida em que experimento demonstrou que
existem bons modelos de Aprendizado Máquina Supervisionado que podem apoiar a
instituição financeira na identificação tempestiva dos desgastes no relacionamento e
mudanças de comportamento do seu cliente para que possa oferecer um
atendimento diferenciado e propor soluções amigáveis para tentar evitar que o
cliente ingresse com uma ação judicial.
As conclusões apresentadas a seguir são exclusivamente baseadas no
cenário deste trabalho, não sendo possível afirmar que são conclusões válidas para
outras situações.
a) O algoritmo XGBoost foi o destaque deste experimento atingindo os melhores
índices de desempenho na maioria das combinações apresentadas na Subseção
4.4. A combinação do algoritmo XGBoost utilizando uma base de dados cuja as
variáveis foram selecionadas pela técnica de Correlação Linear de Pearson, com
os dados originais (sem balanceamento e sem escalonamento dos dados),
conquistou a primeira posição no ranking geral de desempenho dos modelos
apresentados na Tabela 3, atingindo um índice F1-Score de 0,913 e AP de
0,928. No teste, foi possível classificar corretamente 84,3% dos casos positivos,
representados pela classe minoritária “clientes com processo” e 99,9% dos casos
negativos representados pela classe majoritária “clientes sem processo”. A
Figura 17 mostra na Matriz de Confusão do modelo XGBoost, a quantidade de
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observações que foram classificadas corretamente e incorretamente. É relevante
destacar que as técnicas de balanceamento de base de dados assim como as
técnicas de escalonamento de dados não agregaram valor ao algoritmo XGBoost
e consequentemente para a solução do problema de pesquisa deste trabalho.

Figura 17 – Matriz de Confusão do modelo XGBoost que apresentou melhor desempenho

Especificidade = 0,9999
TN / (TN+FP)

Recall = 0,843
TP / (TP+FN)

Fonte: Elaborado pelo autor.

b) O algoritmo XGBoost só foi inferior quando submetido a uma base de dados
balanceada pela técnica undersampling, onde o algoritmo SVM apresentou o
melhor

índice F1-Score de 0,538 e AP de 0,838 conforme demonstrado na

Tabela 8 da Subseção 4.4. O desempenho dos modelos que utilizaram a base
balanceada pela técnica undersampling foi muito inferior ao desempenho dos
modelos que utilizaram as bases desbalanceadas ou balanceadas pela técnica
oversampling SMOTE. O melhor desempenho com a base undersampling
conquistou apenas 60ª posição entre as 162 combinações executadas neste
experimento (vide Apêndice F), demostrando que as bases balanceadas com a
técnica undersampling não foram uma boa opção para resolver o problema de
pesquisa deste trabalho. Seria uma alternativa somente se a única base de
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dados disponível fosse “undersampling” ou se existisse restrições de capacidade
ou tempo de processamento já que a base undersampling é bem pequena em
relação as demais.
c) Conforme pode ser verificado na Tabela 12, o desempenho dos modelos que
utilizaram a seleção das variáveis (features) pela técnica da Correlação Linear de
Pearson foi superior ao desempenho dos modelos que utilizaram a técnica PCA
em todas as combinações. O melhor modelo PCA ficou na 21ª posição do
ranking geral de desempenho dos modelos demonstrados na Tabela 3. A técnica
PCA foi configurada para selecionar exatamente a mesma quantidade de
variáveis (componentes) selecionadas pela técnica de correlação linear de
Pearson, porém, não é possível afirmar que o resultado superior da correlação
linear de Pearson sobre o PCA seja mantido para diferentes configurações /
quantidade de variáveis.
d) As técnicas de escalonamento de dados não agregaram valor aos algoritmos
XGBoost e GradientBoosting, porém a padronização (StandardScaler) melhorou
o desempenho dos algoritmos LogisticRegression, Adaboost, DecisionTree e
KNeighbors, enquanto que a normalização (MinMaxScaler) melhorou o
desempenho dos algoritmos NeuralNetwork, SVM e RandomForest conforme
demonstrado na Tabela 12.
e) A técnica de balanceamento oversampling SMOTE não agregou valor aos
algoritmos XGBoost, LogisticRegression, Adaboost, SVM e DecisionTree, mas
melhorou o desempenho dos algoritmos GradientBoosting, NeuralNetworking e
RandomForest conforme demonstrado na Tabela 12.
f) É importante destacar que a base de dados utilizada é extremamente
desbalanceada. Das 218.427 observações destinadas ao treinamento dos
modelos, apenas 3.516 (1,61%) pertencem a classe minoritária “clientes com
processo” e 214.911 (98,39%) pertencem a classe majoritária “clientes sem
processo”. Dentro desse contexto, o balanceamento pela técnica undersampling
igualou as classes, excluindo da base de treinamento de forma aleatória 211.395
observações da classe majoritária gerando uma nova base de treinamento com
7.032 observações (3.516 de cada classe). Já o balanceamento pela técnica
oversampling SMOTE, criou 211.395 observações sintéticas/fictícias para a
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classe minoritária gerando uma nova base de treinamento com 429.822
observações (214.911 de cada classe). Então, já era esperada que a
contribuição das técnicas de balanceamento, levadas ao extremo e da forma que
foram aplicadas neste trabalho, não seriam tão relevantes devido às grandes
proporções de redução das observações (undersampling) ou de criação de
observações sintéticas (oversampling).

5.1

Limitações

Não é possível afirmar que o algoritmo XGBoost, que apresentou o melhor
resultado para o problema de pesquisa deste trabalho, será capaz de generalizar e
resolver problemas similares. Ficou evidente na revisão da literatura e experimento
realizado que existem muitos caminhos para endereçar os problemas relacionados a
ações judiciais e reclamações de clientes, então é necessário fazer experimentos
com diferentes combinações como foi proposto e executado neste trabalho. O
método proposto e a mecânica implementada nas rotinas desenvolvidas com a
linguagem Python indicam que há potencial para resolver problemas similares já que
combina uma serie de técnicas e algoritmos aumentando as chances de uma dessas
combinações conseguir explicar um outro problema similar.

5.2

Sugestões para trabalhos futuros

A etapa de Pré-Processamento (preparação da base de dados e seleção das
variáveis) é muito importante para a construção de um modelo de Aprendizado de
Máquina assertivo. Este trabalho utilizou somente as técnicas Correlação Linear de
Pearson e PCA para selecionar as variáveis, porém existem muitas outras formas tal
como Information Gain, Chi-Squared, métodos Ensemble baseadas em árvores e
que podem ser implementados com XGBoost ou LightGBM para observar a
importância das variáveis.
Durante o processo de revisão sistemática, foi identificada uma nova
estratégia para tratar os dados desbalanceados denominada “Two-step Information
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Accumulation” proposta por Liu et al (2017), porém por uma questão de delimitação
de escopo, a mesma não foi implementada neste trabalho e fica aqui como sugestão
para futuros trabalhos.
A base de dados utilizada neste experimento não contém informações sobre o
resultado das ações judiciais. A análise do impacto dessas informações no
desempenho do modelo preditivo, pode ser uma opção interessante para o
desenvolvimento de novos experimentos.
Em relação aos algoritmos de Aprendizado de Máquina Supervisionado, o
XGBoost e LightGBM apresentam propostas similares. Uma sugestão para trabalhos
futuros é comparar os algoritmos em relação a sua arquitetura, performance,
facilidade de uso, vantagens e desvantagens.
Não fez parte do escopo deste trabalho, a implantação do modelo preditivo
em um ambiente de produção de uma instituição financeira. A definição de um novo
framework para implantação de modelos preditivos seria uma interessante opção
para novos trabalhos de pesquisa.
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APÊNDICE A - Revisão Sistemática

Revisão Sistemática
Uma revisão sistemática da literatura é um meio de avaliar e interpretar toda a
pesquisa relevante disponível para uma determinada questão de pesquisa, área ou
fenômeno de interesse. Os principais motivos para realizar uma revisão sistemática
são: Resumir as evidências existentes relativas a um determinado assunto,
identificar lacunas na pesquisa atual e fim de sugerir novos estudos e fornecer
antecedentes para posicionar adequadamente novas atividades de pesquisa.
(KITCHENHAM,2007).
Abaixo foi definido um protocolo para a execução do processo de revisão
sistemática.

Objetivo
O objetivo principal desta revisão sistemática é a identificação de abordagens,
técnicas, métodos e ferramentas aplicadas na construção de modelos preditivos que
utilizam os algoritmos de Aprendizado de Máquina para a identificação de clientes
com propensão à proposição de ação judicial contra uma instituição financeira. Há
um interesse na observação dos algoritmos mais utilizados e mais assertivos no
tratamento de predições judiciais assim como em trabalhos similares cuja a
mecânica possa ser utilizada na previsão de clientes com propensão a proposição
de ações judiciais. Serão considerados nesse trabalho somente as abordagens,
métodos, técnicas, ferramentas e algoritmos que se apresentaram de forma eficiente
nos experimentos pesquisados na revisão sistemática.

Questões de Pesquisa
Para esse estudo foi formulada uma única questão. Considerando a
existência de uma base de dados contendo as informações do perfil e o registro dos
eventos que ocorreram durante a jornada do cliente na instituição financeira, a
questão principal é: Como utilizar as técnica, ferramentas e algoritmos de
machine learning para indicar a propensão do cliente à proposição de ação
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judicial em uma instituição financeira e quais algoritmos são os mais
indicados para essa questão? Como indicar tempestivamente para a
instituição financeira que o cliente necessita de atenção especial?

A definição da pergunta de pesquisa foi estruturada e guiada pelo critério
PICO.
O movimento da prática de pesquisa baseada em evidência teve origem simultânea
na McMaster University (Ontario, Canadá) e na University of York (Reino Unido) nos
anos 90. Um dos objetivos foi definir que uma evidência cientifica representa uma
prova de que um determinado conhecimento é verdadeiro ou falso e para existir uma
evidência é necessário que exista uma pesquisa prévia conduzida dentro dos
padrões científicos. O modelo PICO é uma estratégia de busca bibliográfica de
evidências. O acrônimo PICO é composto por quatro componentes que juntos são
os elementos fundamentais para descrever a questão de pesquisa e para construir a
pergunta para a busca bibliográfica de evidências: Paciente ou Problema,
Intervenção, Controle ou Comparação e Resultados (“Outcomes”). (Santos et al.,
2007).

População: Base de dados das Instituições Financeiras contendo as informações do
perfil do cliente e histórico de todos os contatos e interações com a instituição
(jornada do cliente).
Intervenção: Utilização de ferramentas, métodos, técnicas e algoritmos de machine
learning para verificar a propensão do cliente a proposição de ação judicial em uma
instituição financeira.
Controle ou Comparação: Fontes utilizadas na pesquisa exploratória.
Resultados: Identificar, analisar e comparar os resultados dos estudos primários e
secundários sobre as diferentes técnicas e algoritmos de machine learning aplicados
na indicação de clientes com propensão à proposição de ação judicial. Busca
modelo computacional mais assertivo.

Seleção das Fontes

do
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Para essa revisão sistemática foram utilizados os seguintes critérios de
elegibilidade para a escolha das bases cientificas:


Bibliotecas digitais on-line, bases eletrônicas indexadas, anais de eventos das
áreas e consultas a especialistas. Outras fontes: manuais, relatórios técnicos,
revisões sistemáticas anteriores, teses e dissertações (USP e mestrado do IPT) e
bibliografias da análise exploratória.



Bibliotecas que permitam a exportação dos metadados no padrão bibtex e que
disponibilizem os textos completos.



Artigos em português ou inglês da área de inteligência artificial e/ou educação em
ciências da computação.



Bibliotecas digitais que tenham suporte a buscas avançadas utilizando
expressões booleanas.

Com base nos critérios acima foram selecionadas as bases:


IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/).



Scopus (https://www.elsevier.com/pt-br/solutions/scopus).



ACM Digital Library (https://dl.acm.org/).



Web of Science (https://clarivate.com/products/web-of-science/databases/).

Idioma dos Trabalhos
Para esse trabalho de pesquisa foi adotado os idiomas português e o inglês
por ser o idioma padrão das publicações cientificas.

Palavras Chave
As palavras chave da língua inglesa definidas para o estudo são: "lawsuit",
"lawsuits", "lawsuit claims",

"lawsuit cases", "lawsuit settlement", "litigation

settlement", "legal cases", "civil suit", "legal proceeding", "legal expenses", "judicial
proceeding", "foreclosure", "legal action", "action at law", "litigation", "litigation case
prediction", "litigate", "judicial review", "judicially", "juridic", "juridical", "judicial predict
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model", "judiciary", "dispute settlements", "litigation risk", "complaint", "legal liability",
"legal environment", "machine learning", "machine learning in law", "predict model",
"supervised learning", "logistic regression", "deep learning", "neural network", "suport
vector machine", "naive bayes", "k-nearest", "propensity", "predictive", "prediction",
"proneness",

"classification

model",

"litigation

case

prediction",

"forcasting",

"forcasting model", "forcasting models", "clustering", "performance comparison",
"decision trees", "bank", "banking", "retail banking", "banking industry", "financial",
"financial services", "financial institution", "bank loans", "bank litigation", "relationship
banking".

As palavras chave da língua portuguesa definidas para o estudo são:
"ações judiciais", “ação judicial”, "acordo judicial", "litígio", "litígios", "ações cíveis",
"processos judiciais", "despesas judiciais", "execução judicial ", "revisão judicial",
"modelo de previsão judicial", "judiciário", "risco de litígio", "aprendizado de
máquina”,

"modelo de previsão", "aprendizagem supervisionada", "regressão

logística", "aprendizagem profunda", "rede neural", "máquina de vetor de suporte",
"naive bayes", "k-nearest", "propensão", "predição", "modelo de classificação",
"previsão de litígio", "modelo de previsão", "clustering", "árvores de decisão",
"banco", "bancário", "banco de varejo”, "indústria bancária", "financeira", "serviços
financeiros",

"instituição

financeira",

"empréstimos

bancários",

"contencioso

bancário".

String de Busca
Para a formulação da string de busca foram necessárias a utilização de
operadores lógicos “AND” e “OR” para combinação das palavras chave. As
pesquisas foram restritas aos metadados (título, resumo e palavras chave) das
bases de dados selecionadas e foi incluído um filtro manual para selecionar estudos
publicados a partir de 2014. Em termos gerais foi aplicada a seguinte string de busca
que posteriormente foi adaptada para cada fonte de busca:
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(( "lawsuit"

OR

"lawsuits" OR "lawsuit claims" OR "lawsuit cases" OR "lawsuit

settlement" OR "litigation settlement" OR "legal cases" OR "civil suit" OR "legal
proceeding" OR "legal expenses" OR "judicial proceeding" OR "foreclosure" OR
"legal action" OR "action at law" OR "litigation" OR "litigation case prediction" OR
"litigate" OR "judicial review" OR "judicially" OR "juridic" OR "juridical" OR
"judicial predict model" OR "judiciary" OR "dispute settlements" OR "litigation risk"
OR "complaint" OR "legal liability" OR "legal environment")
AND ("machine learning" OR "machine learning in law" OR "predict model" OR
"supervised learning" OR "logistic regression" OR "deep learning" OR "neural
network"

OR "suport vector machine" OR "naive bayes" OR "k-nearest" OR

"propensity" OR "predictive" OR "prediction" OR "proneness" OR "classification
model" OR "litigation case prediction" OR "forcasting" OR "forcasting model" OR
"forcasting models" OR "clustering" OR "performance comparison" OR "decision
trees")
AND (“bank" OR "banking" OR "retail banking" OR "banking industry" OR "financial"
OR "financial services" OR

"financial institution"

OR "bank loans" OR "bank

litigation" OR "relationship banking")).

Critérios de Inclusão e Exclusão dos Trabalhos
Os critérios de inclusão ou exclusão são definidos pelo pesquisador para
auxiliar na seleção dos estudos relevantes para a revisão sistemática e para a
pesquisa de acordo com o objetivo definido. Com base neste contexto, os seguintes
critérios foram estabelecidos para esta revisão sistemática:

Critérios de Inclusão
a) Estudos sobre o uso de machine learning no tratamento de questões jurídicas na
indústria bancária.
b) Estudos sobre uso de machine learning no tratamento de questões jurídicas em
outras indústrias.
c) Estudos sobre o relacionamento dos clientes com a empresa e/ou tratamento de
reclamações.
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d) Estudos sobre modelos preditivos utilizando machine learning.
e) Técnicas e/ou abordagens e/ou frameworks para tratar modelos de machine
learning
Critérios de Exclusão
f) O estudo não corresponde a área proposta na pesquisa ou não está alinhado com
os objetivos dessa pesquisa ou não contribui com a solução do problema de
pesquisa.
g) Não aplica inteligência artificial / machine learning para resolver o problema
proposto.
h) O estudo completo não estava disponível no momento da pesquisa.
i) O estudo não possui resumo ou está incompleto.
J) O estudo não apresentou dados detalhados e/ou conclusivos.
k) Classificação de textos ou análise de sentimento em textos e áudio.
l) O estudo não foi escrito em Português ou Inglês.

Estratégia de Seleção dos Estudos
Para esse trabalho de pesquisa foram definidas três fases para identificar e
selecionar os estudos científicos que irão apoiar, fundamentar e subsidiar as
decisões do experimento:


Fase de identificação dos estudos: As strings de buscas foram submetidas
aos portais previamente definidos. Os artigos retornados foram catalogados
no formulário de condução da revisão sistemática.



Fase de seleção dos estudos: Os artigos selecionados na “fase de
identificação”, com base na leitura do título e resumo de cada estudo, foram
submetidos aos critérios de inclusão e exclusão. Os estudos selecionados
foram classificados como “aceitos” e seguiram para a próxima fase. Para que
um estudo seja aceito ou rejeitado basta atender respectivamente a apenas
um dos critérios de inclusão e exclusão.
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Fase de extração das informações: Os estudos selecionados na “fase de
seleção”

que foram classificados como “aceitos”,

foram submetidos

novamente aos critérios de inclusão e exclusão com base na leitura completa
do estudo. Os estudos ratificados como “aceitos” tiveram seus dados
extraídos para a realização da síntese dos dados e apresentação dos
resultados.
Estratégia de Extração dos Dados
Após a leitura completa/integral dos estudos considerados como válidos para a
revisão sistemática, foram preenchidos os “formulários de extração de dados” para
cada texto (Data Extraction Form Fields do software Start). Os seguintes itens foram
observados na análise e síntese dos dados:


Contexto e aplicação do estudo.



Abordagens, métodos, técnicas e ferramentas utilizadas para resolver
problemas relacionados as questões jurídicas.



Algoritmos de machine learning aplicados aos problemas jurídicos.

Estratégia de Sumarização dos Dados
Os estudos analisados após a leitura integral, foram utilizados e incorporados
na síntese final desta revisão sistemática. Foi preparado um resumo de cada estudo,
destacando os métodos utilizados para a avaliação e os parâmetros considerados.
Após a análise e entendimento detalhado de cada estudo, foi realizada uma
comparação entre elas para ressaltar pontos em comum além dos pontos relevantes
para o contexto desta pesquisa.

Condução da Revisão Sistemática
Para apoiar e organizar o processo de revisão sistemática, o software StArt foi
utilizado. A ferramenta de revisão sistemática StArt (State of the Art through
Systematic Review) foi desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia
de Software (LaPES) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) segundo
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informações disponíveis na opção de menu “help” subitem “about” do próprio
software.
Após a aplicação das strings de busca, as informações dos estudos foram
exportadas dos portais utilizando a funcionalidade de exportação do metadados dos
estudos no formato de arquivo Bibtex que foram importados na ferramenta StArt.
Nessa primeira fase de identificação, foram identificados 391 estudos que permitiu
então o início da fase de seleção. A fase de seleção foi realizada com base dos
títulos e resumo dos estudos que foram submetidos aos critérios de inclusão e
exclusão. Na fase de seleção, 63 estudos estavam duplicados e foram eliminados,
257 foram rejeitados pelos critérios de exclusão e finalmente 71 foram aceitos pelos
critérios de inclusão e foram selecionados para a próxima fase de extração que
consiste na leitura integral dos estudos. Os 71 estudos selecionados para a fase de
extração, após a leitura completa e análise qualitativa dos estudos, foram
submetidos novamente aos critérios de inclusão e exclusão onde finalmente 10
foram aceitos, 59 foram rejeitados e 2 foram classificados como duplicado. Os 10
estudos que foram ratificados como “aceitos” tiveram suas informações extraídas
para a realização da síntese dos dados e apresentação dos resultados.

Fonte 1 – IEEE Xplore
Para a base IEEE Xplore foi utilizada a opção de busca avançada do portal
IEEE para executar a string abaixo que foi aplicada somente sobre os metadados. A
pesquisa realizada no dia 14/04/2019 foi limitada aos estudos publicados a partir de
2014. A pesquisa da fonte IEEE retornou 66 estudos.

Displaying results 1-66 of 66 for
(( "lawsuit" OR "lawsuits" OR "lawsuit claims" OR "lawsuit cases" OR "lawsuit
settlement" OR "litigation settlement" OR "legal cases" OR "civil suit" OR "legal
proceeding" OR "legal expenses" OR "judicial proceeding" OR "foreclosure" OR
"legal action" OR "action at law" OR "litigation" OR "litigation case prediction" OR
"litigate" OR "judicial review" OR "judicially" OR "juridic" OR "juridical" OR "judicial
predict model" OR "judiciary" OR "dispute settlements" OR "litigation risk" OR
"jurimetria" OR "complaint" OR "legal liability" OR "legal environment" )
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AND ("machine learning" OR "machine learning in law" OR "predict model" OR
"supervised learning" OR "logistic regression" OR "deep learning" OR "neural
network" OR "suport vector machine" OR "naive bayes" OR "k-nearest" OR
"propensity" OR "predictive" OR "prediction" OR "proneness" OR "classification
model" OR "litigation case prediction" OR "forcasting" OR "forcasting model" OR
"forcasting models" OR "clustering" OR "performance comparison" OR "decision
trees"))
Filters Applied: learning (artificial intelligence) text analysis pattern classification data
mining support vector machines Bayes methods natural language processing pattern
clustering decision trees law administration law quality of experience regression
analysis customer relationship management 2014 - 2019

Fonte 2 – Scopus
Para a base Scopus-Elsivier foi utilizada a opção de busca avançada do portal
para executar a string abaixo que foi aplicada somente sobre os metadados. A
pesquisa realizada em 14/04/2019 foi limitada aos estudos publicados a partir de
2014 e retornou 43 estudos.

43 document results
TITLE-ABS-KEY (
( "lawsuit" OR "lawsuits" OR "lawsuit claims" OR "lawsuit cases" OR "lawsuit
settlement" OR "litigation settlement" OR
"legal cases" OR "civil suit" OR "legal proceeding" OR "legal expenses" OR
"judicial proceeding" OR "foreclosure" OR "legal action" OR "action at law" OR
"litigation" OR "litigation case prediction" OR "litigate" OR "judicial review" OR
"judicially" OR "juridic" OR "juridical" OR "judicial predict model" OR "judiciary"
OR "dispute settlements" OR "litigation risk" OR "jurimetria" OR "complaint" OR
"legal liability" OR "legal environment" OR "comportamento do consumidor" OR
"insatisfação" OR "ações judiciais" ) AND ( "machine learning" OR "machine
learning in law"

OR

"predict model"

OR "supervised learning"

OR

"logistic
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regression" OR "deep learning" OR "neural network" OR "suport vector machine"
OR "naive bayes"

OR

"k-nearest"

OR

"propensity"

OR

"predictive"

OR

"prediction" OR "proneness" OR "classification model" OR
"litigation case prediction" OR "forcasting" OR "forcasting model" OR "forcasting
models" OR "clustering" OR "árvore de classificação" OR "modelo preditivo" OR
"aprendizado de máquina"

OR

"inteligência artificial"

OR "performance

comparison" OR "decision trees" ) AND ( "bank" OR "banking" OR "retail
banking"

OR

"banking industry"

OR "financial"

OR

"financial services"

OR

"financial institution" OR "bank loans" OR "bank litigation" OR "relationship
banking" )
) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "BUSI" ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "ECON" )
OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "COMP" ) OR

LIMIT-TO ( SUBJAREA , "ENGI" )

OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "DECI" ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "MATH" ) )
AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR
LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2016 ) OR LIMIT-TO
( PUBYEAR , 2015 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2014 ) )

Fonte 3 – Web of Science
Para a base Web of Science foi utilizada a opção de busca avançada do
portal para executar a string abaixo que foi aplicada somente sobre os metadados. A
pesquisa realizada em 14/04/2019 foi limitada aos estudos publicados a partir de
2014 e retornou 180 estudos.

Results: 180
(from Web of Science Core Collection)
You searched for: (( TS=( ( "lawsuit" OR "lawsuits" OR "lawsuit claims" OR "lawsuit
cases" OR "lawsuit settlement" OR "litigation settlement" OR "legal cases" OR "civil
suit" OR "legal proceeding" OR "legal expenses" OR "judicial proceeding" OR
"foreclosure" OR "legal action" OR
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"action at law" OR "litigation" OR "litigation case prediction" OR "litigate" OR "judicial
review" OR "judicially" OR "juridic" OR "juridical" OR "judicial predict model" OR
"judiciary" OR "dispute settlements" OR "litigation risk" OR "jurimetria" OR
"complaint" OR "legal liability" OR "legal environment" OR "comportamento do
consumidor" OR "insatisfação" OR "ações judiciais")
AND ( "machine learning" OR "machine learning in law" OR "predict model" OR
"supervised learning" OR "logistic regression" OR "deep learning" OR "neural
network" OR "suport vector machine" OR "naive bayes" OR "k-nearest" OR
"propensity" OR "predictive" OR "prediction" OR "proneness" OR
"classification model" OR "litigation case prediction" OR "forcasting" OR "forcasting
model" OR "forcasting models" OR "clustering" OR "árvore de classificação" OR
"modelo preditivo" OR "aprendizado de máquina" OR "inteligência artificial" OR
"performance comparison" OR "decision trees") ) ))

Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES:
( BUSINESS FINANCE OR LAW OR COMPUTER SCIENCE INFORMATION
SYSTEMS OR AUTOMATION CONTROL SYSTEMS OR COMPUTER SCIENCE
HARDWARE

ARCHITECTURE

OR

COMPUTER

SCIENCE

ARTIFICIAL

INTELLIGENCE OR COMPUTER SCIENCE THEORY METHODS OR COMPUTER
SCIENCE

INTERDISCIPLINARY

APPLICATIONS

OR

BUSINESS

OR

TELECOMMUNICATIONS )
Timespan: 2014-2019.
Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI.

Fonte 4 – ACM
Para a base ACM foi utilizada a opção de busca avançada do portal para
executar a string abaixo que foi aplicada somente sobre os metadados. A pesquisa
realizada em 28/05/2019 foi limitada aos estudos publicados a partir de 2014 e
retornou 93 estudos.
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Searched for (
("lawsuit" OR "lawsuits" OR "lawsuit claims" OR "lawsuit cases" OR "lawsuit
settlement" OR "litigation settlement" OR "legal cases" OR "civil suit" OR "legal
proceeding" OR "legal expenses" OR "judicial proceeding" OR "legal action" OR
"action at law" OR "litigation" OR "litigation case prediction" OR "litigate" OR "judicial
review" OR "judicially" OR "juridic" OR "juridical" OR "judicial predict model" OR
"judiciary" OR "dispute settlements" OR "litigation risk" OR "complaint" OR "legal
liability" OR "legal environment")
AND
("machine learning" OR "machine learning in law" OR "predict model" OR
"supervised learning" OR "unsupervised learning" OR "logistic regression" OR "deep
learning" OR "neural network" OR "suport vector machine" OR "naive bayes" OR "knearest" OR "propensity" OR "predictive" OR "prediction" OR
"proneness" OR "classification model" OR "litigation case prediction" OR "forcasting"
OR "forcasting model" OR "forcasting models" OR "clustering" OR "performance
comparison" OR "decision trees")
)
Published since: 2014
93 results found

Síntese Final
A síntese final foi apresentada na Subseção 2.1.1 deste trabalho.
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APÊNDICE B - Script para o Pré-Processamento

"""
Created on Sun Jul 26 12:50:04 2020
@author: edi.piovezani
"""
import pandas as pd
import numpy as np
from imblearn.over_sampling import
from sklearn.model_selection import
from sklearn
import
from sklearn.decomposition
import

SMOTE
train_test_split
preprocessing
PCA

# Diretório padrão para leitura e gravação dos dados
my_path = 'C:/IPT/'
# Controle de versão do desenvolvedor
versao = '13'
# Lê o arquivo (dataset) CSV e carrega na variável df (dataframe)
df = pd.read_csv(my_path + 'Base_Full_Acoes_Contrarias_Sem_Tratamento_V2.csv', sep=';', encoding = 'ISO8859-1', low_memory=False)
# Exibe a quantidade de linhas e colunas do DataFrame
print(df.shape)
# Exibe as colunas do DataFrame e os seus datatypes
print(df.info())
(312048, 78)
Data columns (total 78 columns):
VARIAVEL_RESPOSTA
PRODUTO
TRIM_SAFRA
VL_LIBERADO_CONTRATO
VL_ENTRADA_CONTRATO
VL_TOT_CONTRATO
QT_PARCELA_CONTRATO
VL_PARCELA_CONTRATO
TAXA_CET_CONTRATO
MESES_APOS_QUITACAO
PERFIL_RISCO
VL_BEM_GARANTIA
IDADE_VEICULO
MARCA_GARANTIA
UF_CLIENTE
SEXO
ESTADO_CIVIL_CLIENTE
IDADE_CLIENTE
GRAU_INSTRUCAO_CLIENTE
ANOS_RESIDENCIA_CLIENTE
TIPO_MORADIA_CLIENTE
UF_RESIDENCIA_CLIENTE
CEP_RESID_CLIENTE
ANOS_EMPREGO_CLIENTE
CLASSE_PROFISSIONAL_CLIENTE
SALARIO_CLIENTE
DDD_FONE_CLIENTE
NIVEL_SUCATEAMENTO_GARANTIA
SCORE_PROPOSTA
MAX_DIAS_ATRASO_CONTRATO
MESES_VIDA_CONTRATO
QT_ACORDO_GERADO
QT_ACORDO_QUEBRADO
QT_ACORDO_QUITADO
MESES_DESDE_ULT_ACORDO
MESES_DESDE_ULT_ACORDO_QUEBR
MESES_DESDE_ULT_ACORDO_QUIT
QT_PARCELA_PAGA
QT_PARCELA_ABERTA
QT_PARC_VENCIDA
QT_PARC_VENCIDA_PAGA
QT_PARC_VENCIDA_PAGA_S_ATRASO
QT_PARC_A_VENCER
QT_PARC_A_VENCER_PAGA
QT_PARC_A_VENCER_ABERTA
MESES_DESDE_ULT_PAGAMENTO
MESES_DESDE_ULT_PGTO_S_ATRASO
MESES_DESDE_ULT_PGTO_C_ATRASO
QT_MAX_DIAS_ATRASO_03M
QT_MAX_DIAS_ATRASO_06M
QT_MAX_DIAS_ATRASO_09M

312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
311934
307096
312048
312048
312013
312048
269732
312039
312048
312048
312048
312048
312048
312048
310313
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048
312048

non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null

int64
object
object
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
object
object
object
object
int64
object
int64
object
object
object
int64
object
int64
object
int64
float64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
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QT_MAX_DIAS_ATRASO_12M
312048 non-null
QT_CARTA_NOTIFICACAO
312048 non-null
MESES_DESDE_ULT_NOTIFICACAO
312048 non-null
QT_PARCELA_NEGATIVADA
312048 non-null
MESES_DESDE_ULT_NEGATIVACAO
312048 non-null
QT_PROTESTO_CONTRATO
312048 non-null
MESES_DESDE_ULT_PROTESTO
312048 non-null
QT_NOTIFICAO_CONTRATO
312048 non-null
MESES_DESDE_NOTIFICACAO
312048 non-null
QT_MONTAGEM_PROCESSO
312048 non-null
MESES_DESDE_MONTAGEM
312048 non-null
QT_DISTR_PROCESSO
312048 non-null
MESES_DESDE_DISTR_PROCESS
312048 non-null
QT_BAIXA_PROCESSO
312048 non-null
MESES_DESDE_BAIXA_PROCESSO
312048 non-null
QT_BUSCA_APREENSAO
312048 non-null
MESES_DESDE_APREENSAO_GARANTIA
312048 non-null
QT_ENTREGA_AMIGAVEL
312048 non-null
MESES_DESDE_ENTREGA_AMIGAVEL
312048 non-null
QT_REGISTRO_OCORRENCIA
312048 non-null
QT_REG_OCOR_RECADO
312048 non-null
QT_REG_OCOR_PROME_PGTO
312048 non-null
QT_REG_OCOR_SAC0800
312048 non-null
QT_REG_OCOR_SOLIT_RETORNO
312048 non-null
QT_REG_OCOR_DESC_DIVIDA
312048 non-null
QTDE_PALAVRAS_NEGATIVAS
312048 non-null
QTDE_OCORRENCIAS_NEGATIVAS
312048 non-null
dtypes: float64(1), int64(65), object(12)
memory usage: 185.7+ MB
None

int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64
int64

In [2]:
# Verifica e exclui linhas duplicadas
v_qtde_linhas_duplicadas = df.duplicated().sum()
print(v_qtde_linhas_duplicadas)
df = df.drop_duplicates()
0
In [3]:
# Verifica o % de valores ausentes (nulos) por coluna
v_perc_nulo_p_coluna = round((df.isnull().sum() / (df['VARIAVEL_RESPOSTA'].count())) * 100,2)
v_perc_nulo_p_coluna = v_perc_nulo_p_coluna.sort_values(axis=0, ascending=False)
print(v_perc_nulo_p_coluna)
TIPO_MORADIA_CLIENTE
SEXO
SCORE_PROPOSTA
UF_CLIENTE
GRAU_INSTRUCAO_CLIENTE
QT_CARTA_NOTIFICACAO
MESES_DESDE_ULT_NOTIFICACAO
QT_PARCELA_NEGATIVADA
MESES_DESDE_ULT_NEGATIVACAO
VARIAVEL_RESPOSTA
Length: 78, dtype: float64

13.56
1.59
0.56
0.04
0.01
...
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
In [4]:

# Preenchimento dos campos nulos
print(df['TIPO_MORADIA_CLIENTE'].value_counts())
# Neste caso os valores nulos foram preenchidos com o valor de maior frequência
df.update(df['TIPO_MORADIA_CLIENTE'].fillna('PROPRIA'))
print(df['SEXO'].value_counts())
# Neste caso os valores nulos foram preenchidos com o valor de maior frequência
df.update(df['SEXO'].fillna('M'))
v_score_medio = round(df['SCORE_PROPOSTA'].mean())
print(v_score_medio)
# neste caso os valores nulos foram preenchidos pelo valor médio
df.update(df['SCORE_PROPOSTA'].fillna(v_score_medio))
print(df['UF_CLIENTE'].value_counts())
# Neste caso os valores nulos foram preenchidos com o valor de maior frequência
df.update(df['UF_CLIENTE'].fillna('SP'))
print(df['GRAU_INSTRUCAO_CLIENTE'].value_counts())
# Neste caso os valores nulos foram preenchidos com o valor de maior frequência
df.update(df['GRAU_INSTRUCAO_CLIENTE'].fillna('2º GRAU'))
print(df.shape)
# Exclui da base todas as linhas com pelo menos uma coluna com valor ausente (nulo).
# O comando abaixo exclui todas as linhas que tenha pelo menos uma coluna com ausência de valor(nulo)
df = df.dropna(axis=0, how='any')
print(df.shape)
# Verifica novamente se ainda existem "nulos"
v_perc_nulo_p_coluna = round((df.isnull().sum() / (df['VARIAVEL_RESPOSTA'].count())) * 100,2)
print(v_perc_nulo_p_coluna)
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PROPRIA
166917
FAMILIAR
69056
ALUGADA
25216
FUNCIONAL
5019
OUTRA
2088
FINANCIADA
1436
Name: TIPO_MORADIA_CLIENTE, dtype: int64
M
217668
F
89428
Name: SEXO, dtype: int64
81
SP
112538
PR
60614
MG
40287
RS
29932
SC
11440
…
…
AM
91
RR
47
AC
47
AP
28
Name: UF_CLIENTE, dtype: int64
2º GRAU
163574
1º GRAU
114463
SUPERIOR COMPLETO
18853
SUPERIOR INCOMPLETO
8941
OUTROS
5068
POS GRADUACAO/MESTRADO/DOUTORADO/PHD
1114
Name: GRAU_INSTRUCAO_CLIENTE, dtype: int64
(312048, 78)
(312039, 78)
VARIAVEL_RESPOSTA
PRODUTO
TRIM_SAFRA
VL_LIBERADO_CONTRATO
VL_ENTRADA_CONTRATO
QT_REG_OCOR_SAC0800
QT_REG_OCOR_SOLIT_RETORNO
QT_REG_OCOR_DESC_DIVIDA
QTDE_PALAVRAS_NEGATIVAS
QTDE_OCORRENCIAS_NEGATIVAS
Length: 78, dtype: float64

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
...
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

In [5]:
# Verifica se existem colunas com uma variação muito alta (exemplo: campo ID, CPF, RG, número de telefone)
# ou colunas com baixíssima variação / com muita estabilidade (exemplo: todas as observações com
nacionalidade = Brasileira)
# O ideal é excluir colunas onde quase todos os valores são idênticos assim como excluir colunas onde quase
todos os valores são distintos.
matriz_id_ness_por_coluna = round((df.nunique() / df.count()) * 100,4)
matriz_id_ness_por_coluna = matriz_id_ness_por_coluna.sort_values(axis=0, ascending=False)
print(matriz_id_ness_por_coluna)
matriz_id_ness_por_coluna = matriz_id_ness_por_coluna.to_frame()
matriz_id_ness_por_coluna = matriz_id_ness_por_coluna.transpose()
to_drop = [column for column in matriz_id_ness_por_coluna.columns
if column != 'VARIAVEL_RESPOSTA' and
(
any(matriz_id_ness_por_coluna[column] >= 95)
or
any(matriz_id_ness_por_coluna[column] <= 0.0001)
)
]
df = df.drop(to_drop, axis=1)
print(df.shape)
VL_TOT_CONTRATO
VL_BEM_GARANTIA
VL_ENTRADA_CONTRATO
VL_LIBERADO_CONTRATO
SALARIO_CLIENTE
PRODUTO
QT_ENTREGA_AMIGAVEL
SEXO
MESES_DESDE_ULT_PGTO_C_ATRASO
VARIAVEL_RESPOSTA
Length: 78, dtype: float64
(312039, 78)

17.4119
13.5656
10.2679
4.0312
1.5030
...
0.0013
0.0010
0.0006
0.0006
0.0006
In [6]:

# Para exibir a estatística descritiva para uma visão geral dos dados
v_estat_descr = (df.describe())
print(v_estat_descr)
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# Para plotar histogramas se necessário
# print(df.hist('COLUNA'))
# print(df.hist())
count
mean
std
min
25%
50%
75%
max

VARIAVEL_RESPOSTA
312039.000000
0.016017
0.125542
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
1.000000

VL_TOT_CONTRATO
count
312039.000000
mean
24633.836905
std
17321.528868
min
3383.000000
25%
14549.500000
50%
21133.000000
75%
29065.500000
max
349071.000000
...
...
[8 rows x 66 columns]

VL_LIBERADO_CONTRATO
312039.000000
10670.823288
7892.575398
1000.000000
6200.000000
9000.000000
12300.000000
164500.000000
QT_PARCELA_CONTRATO
312039.000000
41.135015
8.502242
6.000000
36.000000
48.000000
48.000000
48.000000

VL_ENTRADA_CONTRATO
312039.000000
6656.619205
10047.617203
0.000000
2007.000000
3911.000000
7049.000000
290043.000000

VL_PARCELA_CONTRATO
312039.000000
600.833409
425.672842
113.000000
386.000000
500.000000
652.000000
12173.000000

\

\

In [7]:
# Analisa os outliers para verificar se são dados reais ou incorretos
# Neste caso, os outliers são valores reais e corretos então a decisão foi excluir
# somente as observações com valores extremamente distantes da média
print(df.shape)
v_estat_descr = (df.describe())
def identifica_outlier(df_in, col_name):
df_out = df_in[np.abs(df_in[col_name]-df_in[col_name].mean()) >= (3*df_in[col_name].std())]
return df_out
from pandas.api.types import is_numeric_dtype
print(df.shape)
df_outliers_geral = pd.DataFrame(columns=df.columns, index=df.index)
for name in list(df.columns):
if is_numeric_dtype (df[name]) and name != 'VARIAVEL_RESPOSTA':
df_outliers_por_coluna = identifica_outlier(df, name)
print('Qtde de linhas com valores considerados Outliers na variável '+ name + ': '+
str(df_outliers_por_coluna.shape[0]))
df_outliers_geral = pd.concat([df_outliers_geral, df_outliers_por_coluna])
# Exclui as linhas repedidas e valores nulos do dataframe df_outliers_geral
df_outliers_geral = df_outliers_geral.dropna(axis=0, how='any')
df_outliers_geral = df_outliers_geral.drop_duplicates()
print(df_outliers_geral.shape)
## Fim da verificação dos outliers. Nenhuma observação foi excluída nesta atividade
## Os dados apontados como potencial outlier são dados reais e estão corretos ###
(312039, 78)
(312039, 78)
Qtde de linhas
Qtde de linhas
Qtde de linhas
...
...
Qtde de linhas
Qtde de linhas
Qtde de linhas
(111365, 78)

com valores considerados Outliers na variável VL_LIBERADO_CONTRATO: 7302
com valores considerados Outliers na variável VL_ENTRADA_CONTRATO: 6980
com valores considerados Outliers na variável VL_TOT_CONTRATO: 6873
com valores considerados Outliers na variável QT_REG_OCOR_DESC_DIVIDA: 2046
com valores considerados Outliers na variável QTDE_PALAVRAS_NEGATIVAS: 6676
com valores considerados Outliers na variável QTDE_OCORRENCIAS_NEGATIVAS: 6770
In [8]:

####### Inicio da transformação das variáveis Categóricas para binárias #########
def oneHotEncoding(dataframe, columnsToEncode):
new_dummies = []
for feature in columnsToEncode:
# Cria a nova variável dummy
dummies = pd.get_dummies(dataframe[feature], prefix=feature, prefix_sep='_')
for v in dummies.columns.values:
new_dummies.append(v)
# drops the feature
dataframe.drop(feature, axis = 1, inplace = True)
#dummies.drop(dummies.columns[len(dummies.columns)-1], axis = 1,inplace=True)
dataframe = dataframe.join(dummies)
return dataframe, new_dummies
categorical_features =
['PRODUTO','TRIM_SAFRA','MARCA_GARANTIA','UF_CLIENTE','UF_RESIDENCIA_CLIENTE','DDD_FONE_CLIENTE',
'SEXO','ESTADO_CIVIL_CLIENTE','GRAU_INSTRUCAO_CLIENTE',
'TIPO_MORADIA_CLIENTE','CEP_RESID_CLIENTE','CLASSE_PROFISSIONAL_CLIENTE']
print(df.shape)
df, new_dummies = oneHotEncoding(df, categorical_features)
print(df.shape)
####### Fim da transformação das variáveis Categóricas #########
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(312039, 78)
(312039, 453)
In [9]:
# vamos converter todas as informações para númerica caso ainda não estejam
df.convert_numeric = True
# converte todas as colunas do DataFrame para o datatype int64
df = df.astype(int)
In [10]:
# A intenção é experimentar duas técnicas de seleção de variáveis (features)
# então o trecho a seguir faz uma cópia do Dataframe original para que cada cópia possa ser usada
# de forma independente pelos métodos Correlação Linear e PCA
df_correlacao = df
df_pca
= df
In [11]:
######### Seleção das Features pelo método de Correlação Lienar ##############
# Verifica a correlação de cada variáveis preditora/independente com a variável explicativa
# Cria a matriz de correlação Padrão "Pearson" para seleção das features
print(df_correlacao.shape)
matriz_correlacao = df_correlacao.corr(method='pearson').abs()
matriz_correlacao_var_explicativa = matriz_correlacao[:1]
# Encontra as colunas / feature com baixissima correlação com a variável explicativa < 0.01
to_drop = [column for column in matriz_correlacao_var_explicativa.columns if
any(matriz_correlacao_var_explicativa[column] < 0.01)]
# Exclui as colunas com baixa correlação com a variável explicativa/resposta
df_correlacao = df_correlacao.drop(to_drop, axis=1)
print(df_correlacao.shape)
# Verifica a Multicolinearidade (forte correlação entre as variáveis preditoras )
# Verifica a correlação entre todas as colunas da base de dados
# Seleciona o triângulo superior da Matriz de Correlação
print(df_correlacao.shape)
matriz_correlacao = df_correlacao.corr(method='pearson').abs()
upper = matriz_correlacao.where(np.triu(np.ones(matriz_correlacao.shape), k=1).astype(np.bool))
# Encontra as colunas / feature com correlação supeior a 0.95
to_drop = [column for column in upper.columns if any(upper[column] >= 0.95)]
# Exclui as colunas com alta correlação
df_correlacao = df_correlacao.drop(to_drop, axis=1)
print(df_correlacao.shape)
(312039, 453)
(312039, 122)
(312039, 116)
In [12]:
##### Seleção das Features pelo método PCA-Principal Component Analysis ######
# Base tratada porém desbalanceada
X_pca = df_pca.iloc[:,1:]
y_pca = df_pca['VARIAVEL_RESPOSTA']
# Padroniza os dados para submissão ao algoritmo PCA
X_pca_padronizado = preprocessing.StandardScaler().fit_transform(X_pca)
# Devolve o nome das colunas que foram perdidas no processo de "preprocessing e fit_transform"
X_pca_padronizado = pd.DataFrame(X_pca_padronizado, columns = X_pca.columns)
# Instancia o objeto PCA e seleciona as 100 features mais importantes
pca_model = PCA(n_components=115, svd_solver='full').fit(X_pca_padronizado)
#X_novo = pca_model.transform(X_pca_padronizado)
# number of components
qtde_pcas= pca_model.n_components
print(qtde_pcas)
# Obtem o indice dos atributos mais importantes
indice_features_mais_importantes = [np.abs(pca_model.components_[i]).argmax() for i in range(qtde_pcas)]
# Obtem os nomes das features no dataset antes da padronização
# O resultado da padronização é um array, por isso perde o nome das colunas
nome_todas_as_features = X_pca.columns
# Obtem o nome dos principais componentes (features mais relevantes)
features_mais_importantes = [nome_todas_as_features[indice_features_mais_importantes[i]] for i in
range(qtde_pcas)]
# Exclui do dataframe as features que não foram selecionadas pelo método PCA
# e cria um novo dataframe somente com as features mais importantes
print(df_pca.shape)
to_drop = set()
for i in nome_todas_as_features:
if i not in features_mais_importantes:
to_drop.add(i)
df_pca = df.drop(to_drop, axis=1)
print(df_pca.shape)
#### Fim da seleção de features pelo método PCA ###############################
115
(312039, 453)
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(312039, 116)
In [13]:
### Verifica o balanceamento da base para treinamento dos modelos #####
target_count = df.VARIAVEL_RESPOSTA.value_counts()
qtde_registro = target_count[0] + target_count[1]
target_count.plot(kind='bar', title='Contagem da variável Alvo',color = ['#1F77B4', '#FF7F0E'])
print('0=Não Entrou com Ação contra a Instituição......:', target_count[0])
print('1=Entrou com ação judicial contra a instituição.:', target_count[1])
print('Proporção Com Ação Judicial:', round((target_count[1] / qtde_registro)*100,2),'%')
print('Proporção Sem Ação Judicial:', round((target_count[0] / qtde_registro)*100,2),'%')
0=Não Entrou com Ação contra a Instituição......: 307041
1=Entrou com ação judicial contra a instituição.: 4998
Proporção Com Ação Judicial: 1.6 %
Proporção Sem Ação Judicial: 98.4 %
In [14]:
##
##

Geração das bases em formato CSV para serem utilizadas pelos algoritmos
de machine learning na etapa de Mineração de Dados

# Gera a base tratada e desbalanceada em arquivo formato CSV para armazenamento
df_correlacao.to_csv(my_path + 'base_tratada_desbalanceada_correlacao_V'+versao+'.csv', sep=';', encoding =
'ISO-8859-1')
df_pca.to_csv(my_path + 'base_tratada_desbalanceada_pca_V'+versao+'.csv', sep=';', encoding = 'ISO-8859-1')
In [16]:
#### Início da preparação das bases com features selecionadas pelo método de Correlação Linear ###
# Lê o arquivo (dataset) em formato CSV e carrega na variável df (dataframe)
df_correlacao = pd.read_csv(my_path + 'base_tratada_desbalanceada_correlacao_V'+versao+'.csv', sep=';',
encoding = 'ISO-8859-1', low_memory=False)
# Base tratada porém desbalanceada
X_base_correlacao = df_correlacao.iloc[:,2:]
y_base_correlacao = df_correlacao['VARIAVEL_RESPOSTA']
# Separação da base destinando 70% das observações para treinamento e 30% para teste
X_train , X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_base_correlacao , y_base_correlacao ,
test_size=0.30, random_state=0)
df_trein = pd.concat([y_train, X_train],axis = 1)
df_teste = pd.concat([y_test , X_test] ,axis = 1)
### Verifica o balanceamento da base para treinamento dos modelos #####
target_count = df_trein.VARIAVEL_RESPOSTA.value_counts()
qtde_registro = target_count[0] + target_count[1]
target_count.plot(kind='bar', title='Contagem da variável Alvo',color = ['#1F77B4', '#FF7F0E'])
print('0=Não Entrou com Ação contra a Instituição......:', target_count[0])
print('1=Entrou com ação judicial contra a instituição.:', target_count[1])
print('Proporção Com Ação Judicial:', round((target_count[1] / qtde_registro)*100,2),'%')
print('Proporção Sem Ação Judicial:', round((target_count[0] / qtde_registro)*100,2),'%')
### Aplicando a técnica de balanceamento UNDERSAMPLING para diminuir a quantidade de observações
### da classe majoritária (com maior número/quantidade de classificação).
count_class_0, count_class_1 = df_trein.VARIAVEL_RESPOSTA.value_counts()
# Verifica a quantidade de observações de cada classe
df_class_0 = df_trein[df_trein['VARIAVEL_RESPOSTA'] == 0]
df_class_1 = df_trein[df_trein['VARIAVEL_RESPOSTA'] == 1]
df_class_0_under = df_class_0.sample(count_class_1)
df_under = pd.concat([df_class_0_under, df_class_1], axis=0)
print(df_under.VARIAVEL_RESPOSTA.value_counts())
df_under.VARIAVEL_RESPOSTA.value_counts().plot(kind='bar', title='Count UNDER',color = ['#1F77B4',
'#FF7F0E']);
### Fim do Balanceamento Undersampling #################################
# Faz o balanceamento da base pela técnica SMOTE
X_smote, y_smote = SMOTE().fit_resample(X_train, y_train)
df_smote
= pd.concat([y_smote, X_smote],axis = 1)
print(df_smote.VARIAVEL_RESPOSTA.value_counts())
df_smote.VARIAVEL_RESPOSTA.value_counts().plot(kind='bar', title='Count SMOTE',color = ['#1F77B4',
'#FF7F0E']);
# Grava as bases em arquivo CSV para serem utilizadas no treinamento dos algoritmos de machine learning
df_trein.to_csv (my_path + 'df_trein_correlacao_V'+versao+'.csv', sep=';',encoding = 'ISO-8859-1')
df_under.to_csv (my_path + 'df_trein_under_correlacao_V'+versao+'.csv'
, sep=';',encoding = 'ISO-8859-1')
df_smote.to_csv (my_path + 'df_trein_smote_correlacao_V'+versao+'.csv'
, sep=';',encoding = 'ISO-8859-1')
df_teste.to_csv (my_path + 'df_teste_correlacao_V'+versao+'.csv'
, sep=';',encoding = 'ISO-8859-1')
#### Fim da geração das bases com features selecionadas pelo método de Correlação Linear ######
0=Não Entrou com Ação contra a Instituição......: 214911
1=Entrou com ação judicial contra a instituição.: 3516
Proporção Com Ação Judicial: 1.61 %
Proporção Sem Ação Judicial: 98.39 %
1
3516
0
3516
Name: VARIAVEL_RESPOSTA, dtype: int64
1
214911
0
214911
Name: VARIAVEL_RESPOSTA, dtype: int64
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In [ ]:
####

Inicio da geração das bases com as features selecionadas pelo método PCA ################

# Base PCA tratada porém desbalanceada
df_pca
= pd.read_csv(my_path + 'base_tratada_desbalanceada_pca_V'+versao+'.csv', sep=';', encoding =
'ISO-8859-1', low_memory=False)
X_base_pca = df_pca.iloc[:,2:]
y_base_pca = df_pca['VARIAVEL_RESPOSTA']
# Separação da base destinando 70% das observações para treinamento e 30% para teste
X_train , X_test , y_train , y_test = train_test_split(X_base_pca, y_base_pca, test_size=0.30,
random_state=0)
df_trein = pd.concat([y_train, X_train],axis = 1)
df_teste
= pd.concat([y_test , X_test] ,axis = 1)
### Verifica o balanceamento da base para treinamento dos modelos #####
target_count = df_trein.VARIAVEL_RESPOSTA.value_counts()
qtde_registro = target_count[0] + target_count[1]
target_count.plot(kind='bar', title='Contagem da variável Alvo',color = ['#1F77B4', '#FF7F0E'])
print('0=Não Entrou com Ação contra a Instituição......:', target_count[0])
print('1=Entrou com ação judicial contra a instituição.:', target_count[1])
print('Proporção Com Ação Judicial:', round((target_count[1] / qtde_registro)*100,2),'%')
print('Proporção Sem Ação Judicial:', round((target_count[0] / qtde_registro)*100,2),'%')
### Aplicando a técnica de balanceamento UNDERSAMPLING para diminuir a quantidade de observações
### da classe majoritária (com maior número/quantidade de classificação).
count_class_0, count_class_1 = df_trein.VARIAVEL_RESPOSTA.value_counts()
# Divide by class
df_class_0 = df_trein[df_trein['VARIAVEL_RESPOSTA'] == 0]
df_class_1 = df_trein[df_trein['VARIAVEL_RESPOSTA'] == 1]
df_class_0_under = df_class_0.sample(count_class_1)
df_under = pd.concat([df_class_0_under, df_class_1], axis=0)
print(df_under.VARIAVEL_RESPOSTA.value_counts())
df_under.VARIAVEL_RESPOSTA.value_counts().plot(kind='bar', title='Count UNDER',color = ['#1F77B4',
'#FF7F0E']);
### Fim do Balanceamento Undersampling #################################
# faz o balanceamento da base pela técnica SMOTE
X_smote, y_smote = SMOTE().fit_resample(X_train, y_train)
df_smote
= pd.concat([y_smote, X_smote],axis = 1)
print(df_smote.VARIAVEL_RESPOSTA.value_counts())
df_smote.VARIAVEL_RESPOSTA.value_counts().plot(kind='bar', title='Count SMOTE',color = ['#1F77B4',
'#FF7F0E']);
# Grava as bases em arquivo CSV para serem utilizadas no treinamento dos algoritmos de machine learning
df_trein.to_csv (my_path + 'df_trein_pca_V'+versao+'.csv', sep=';',encoding = 'ISO-8859-1')
df_under.to_csv (my_path + 'df_trein_under_pca_V'+versao+'.csv'
, sep=';',encoding = 'ISO-8859-1')
df_smote.to_csv (my_path + 'df_trein_smote_pca_V'+versao+'.csv'
, sep=';',encoding = 'ISO-8859-1')
df_teste.to_csv (my_path + 'df_teste_pca_V'+versao+'.csv'
, sep=';',encoding = 'ISO-8859-1')
#### Fim da geração das bases com features selecionadas pelo método PCA ######
#### Fim do tratamento e preparação das bases de dados #######################
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APÊNDICE C - Script para a Mineração de Dados

"""
Created on Sun Jul 26 12:52:02 2020
@author: edi.piovezani
"""
import pandas as pd
import pickle
from sklearn import preprocessing
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.linear_model
import LogisticRegression
from sklearn.neighbors
import KNeighborsClassifier
from sklearn.tree
import DecisionTreeClassifier
from sklearn.svm
import SVC
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from xgboost
import XGBClassifier
import time
from datetime import datetime
# Diretório padrão para leitura e gravação dos dados e modelos treinados
my_path = 'C:/IPT/'
versao = '14'
# Define a estrutura da tabela result_table que armazenará a melhor configuração (hiperparâmetros) para cad
a classificador
result_table = pd.DataFrame(columns=['Classificador-Base',
'Classificador',
'Base de Dados',
'Scale Metodo',
'Tempo Processamento',
'Melhores Parametros',
'dt_inicio_processamento',
'dt_fim_processamento',
'Status_Processamento'
])
# Lê o arquivo (dataset) CSV e carrega na variável df (dataframe)
result_table = pd.read_csv(my_path+'resultado_best_parameters_V'+versao+'.csv', sep=';', encoding = 'ISO-88
59-1', low_memory=False)
result_table = result_table.iloc[:,1:]
#### Insere o resultado de cada classificador em uma tabela para facilitar a comparação
def insert_result_table (a,b,c,d,e,f,g,h,i):
print(a)
global result_table
result_table = result_table.append({'Classificador-Base':a,
'Classificador':b,
'Base de Dados':c,
'Scale Metodo':d,
'Tempo Processamento':e,
'Melhores Parametros':f,
'dt_inicio_processamento':g,
'dt_fim_processamento':h,
'Status_Processamento':i
}, ignore_index=True)
#### Executa todos os classificadores definidos na lista "classifiers"
def executa_classificadores (nm_base, scale_method, X_train, y_train):

###, X_test, y_test, X, y):

# Nomeia os classificadores
names = [
'DecisionTree',
'KNeighbors' ,
'LogisticRegression',
'NeuralNetwork',
'SVM',
'RandomForest',
'XGBoost',
'AdaBoost',
'GradientBoosting'
]
# Dicionário de experimentação dos hiperparâmetros para encontrar a melhor configuração
parameters = [
# DecisionTree
[{'criterion':['gini','entropy'], 'max_depth':[5,10,30] }],
# KNeighbors
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[{'algorithm':['auto'], 'n_neighbors':[3,7,10], 'leaf_size':[3,5,10], 'n_jobs':[6]}],
# LogisticRegression
[{'solver':['lbfgs','newton-cg'], 'max_iter':[500, 1000, 3000], 'C':[0.01, 0.5, 5, 10],
'n_jobs':[6] }],
# MLPClassifier
[{'solver':['lbfgs'], 'max_iter':[1000,3000,15000], 'learning_rate_init':[0.001, 0.5, 1]
}],
# SVM
[{'kernel':['linear','rbf','poly','sigmoid'], 'max_iter':[50, 500, 3000], 'probability':
[True], 'cache_size':[4000]}],
#
###### Ensemble métodos #########
# RandomForest
[{'criterion':['gini','entropy'], 'n_estimators':[500, 1000],'n_jobs':[6]}],
# XGBClassifier
[{'booster':['gbtree'], 'eta':[0.1,0.5,1], 'max_depth':[3,5,10], 'n_estimators':[500, 10
00]}],
# AdaBoost
[{'algorithm':['SAMME.R'],'n_estimators':[500, 1000], 'learning_rate':[0.01, 0.5, 1]}],
# GradientBoostingClassifier
[{'criterion':['friedman_mse','mse'], 'learning_rate':[0.01,0.1,0.3],'n_estimators':[500
, 1000]}]
]
# Instancia os objetos classificadores (modelos)
classifiers = [
DecisionTreeClassifier(),
KNeighborsClassifier(),
LogisticRegression(),
MLPClassifier(),
SVC(),
RandomForestClassifier(),
XGBClassifier(),
AdaBoostClassifier(),
GradientBoostingClassifier()
]
# Treina e grava o resultado dos modelos
for name, param, cls in zip(names, parameters, classifiers):
# o IF abaixo verifica se o classificador já foi executado em algum processamento anterior para não
processar novamente.
if name + '-' + nm_base + '-' + scale_method not in result_table.values:
print(' ')
print('Rodando o classificador: '+name + '\n' + nm_base + '-' + scale_method + '...')
data_e_hora_atual = datetime.now()
data_e_hora_em_texto = data_e_hora_atual.strftime("%d/%m/%Y %H:%M")
print('Inicio Processamento: '+ data_e_hora_em_texto)
inicio = time.time()
v_message
v_k_fold
cod_erro

= 'OK'
= 5 # Quantidade de subconjuntos para fazer o cross-validation #
= 0

try:
# Executa o modelo/classificador/algoritmo recebido como parâmetro na variável cls
classificador = GridSearchCV(cls, param, scoring='f1', cv=v_k_fold, return_train_score=Tr
ue, n_jobs=6)
classificador.fit(X_train, y_train)
modelo_final = classificador.best_estimator_
# Grava o modelo treinado em disco para posterior validação com a base de teste final
pickle.dump(modelo_final, open(my_path + name + '-' + nm_base + '-' + scale_method + '_V'
+ versao +'.sav','wb'))
print(' ')
print('Base de Dados.: '+ nm_base + '\n' +
'Classificador.: '+ name + '-' + nm_base + '-' + scale_method)
print('Melhores Parametros: ' + str(modelo_final))
print(' ')
except Exception as err:
v_message = 'Erro: '+str(err)+' '+str(cod_erro)+'. Classificador: '+name + '\n' + nm_base +
'-' + scale_method
fim = time.time()
tempo_processamento = (round((fim - inicio)/60,2))
data_e_hora_atual = datetime.now()
data_fim_processamento = data_e_hora_atual.strftime("%d/%m/%Y %H:%M")
print('Tempo de processamento em Min/Seg: ' + str(int(tempo_processamento)) + ':%2.0f' % int((t
empo_processamento - int(tempo_processamento)) * 60) +'\n')
print(v_message+': '+name + '-' + nm_base + '-' + scale_method)
## Grava o resultado do processamento de cada classificador
insert_result_table (name + '-' + nm_base + '-' + scale_method,
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name ,
nm_base,
scale_method,
tempo_processamento,
str(modelo_final),
data_e_hora_em_texto,
data_fim_processamento,
v_message
)
# Grava o resultado do processamento em um arquivo Excel csv
result_table.to_csv(my_path+'resultado_best_parameters_V'+versao+'.csv', sep=';',encoding = 'IS
O-8859-1')
###########################################################################################################
########################################
inicio_processamento = time.time()
# Lê os arquivos das bases de dados (dataset) em formato CSV e carrega na variável df (dataframe)
df_train_original = pd.read_csv(my_path+'df_trein_correlacao_V'+versao+'.csv', sep=';', encoding = 'ISO-885
9-1', low_memory=False)
df_train_somote
= pd.read_csv(my_path+'df_trein_smote_correlacao_V'+versao+'.csv'
, sep=';', encoding =
'ISO-8859-1', low_memory=False)
df_train_under
= pd.read_csv(my_path+'df_trein_under_correlacao_V'+versao+'.csv'
, sep=';', encoding =
'ISO-8859-1', low_memory=False)
df_train_original_pca = pd.read_csv(my_path+'df_trein_pca_V'+versao+'.csv', sep=';', encoding = 'ISO-8859-1
', low_memory=False)
df_train_somote_pca
= pd.read_csv(my_path+'df_trein_smote_pca_V'+versao+'.csv'
, sep=';', encoding = 'I
SO-8859-1', low_memory=False)
df_train_under_pca
= pd.read_csv(my_path+'df_trein_under_pca_V'+versao+'.csv'
, sep=';', encoding = 'I
SO-8859-1', low_memory=False)
## Prepara e separa as variáveis (datasets) para serem utilizadas no treinamento dos classificadores
X_train_original = df_train_original.iloc[:,2:]
y_train_original = df_train_original['VARIAVEL_RESPOSTA']
X_train_smote
y_train_smote

= df_train_somote.iloc[:,2:]
= df_train_somote['VARIAVEL_RESPOSTA']

X_train_under
y_train_under

= df_train_under.iloc[:,2:]
= df_train_under['VARIAVEL_RESPOSTA']

X_train_original_pca = df_train_original_pca.iloc[:,2:]
y_train_original_pca = df_train_original_pca['VARIAVEL_RESPOSTA']
X_train_smote_pca
y_train_smote_pca

= df_train_somote_pca.iloc[:,2:]
= df_train_somote_pca['VARIAVEL_RESPOSTA']

X_train_under_pca
y_train_under_pca

= df_train_under_pca.iloc[:,2:]
= df_train_under_pca['VARIAVEL_RESPOSTA']

bases_dados = [
'under-sampling',
'under-sampling pca',
'under-sampling padronizada',
'under-sampling padronizada pca',
'desbalanceada',
'desbalanceada pca',
'desbalanceada padronizada',
'desbalanceada padronizada pca',
'over-sampling
'over-sampling
'over-sampling
'over-sampling
]
scales_methods

smote',
smote pca',
smote padronizada',
smote padronizada pca'

= [
preprocessing.StandardScaler(),
preprocessing.MinMaxScaler()
]

############# Roda vários modelos para várias bases de dados ###############
for nm_base in bases_dados:
# Roda os algoritmos de machine learning para cada base de dados
## Bases preparadas com a seleção das Features pela técnica PCA-Principal Component Analysis
if nm_base == 'desbalanceada pca':
executa_classificadores(nm_base, 'no_scale', X_train_original_pca, y_train_original_pca)
if nm_base == 'under-sampling pca':
executa_classificadores(nm_base, 'no_scale', X_train_under_pca, y_train_under_pca)
if nm_base == 'over-sampling smote pca':
executa_classificadores(nm_base, 'no_scale', X_train_smote_pca, y_train_smote_pca)
if nm_base == 'desbalanceada padronizada pca':
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# Executa o modelo para cada método escalonador
for sc in scales_methods:
X_train = sc.fit_transform(X_train_original_pca)
y_train = y_train_original_pca
executa_classificadores(nm_base, sc.__class__.__name__, X_train, y_train)
if nm_base == 'under-sampling padronizada pca':
# Executa o modelo para cada método escalonador
for sc in scales_methods:
X_train = sc.fit_transform(X_train_under_pca)
y_train = y_train_under_pca
executa_classificadores(nm_base, sc.__class__.__name__, X_train, y_train)
if nm_base == 'over-sampling smote padronizada pca':
# Executa o modelo para cada método escalonador
for sc in scales_methods:
X_train = sc.fit_transform(X_train_smote_pca)
y_train = y_train_smote_pca
executa_classificadores(nm_base, sc.__class__.__name__, X_train, y_train)
## Bases preparadas com a seleção das Features pela Correlação Linear de Pearson
if nm_base == 'desbalanceada':
executa_classificadores(nm_base, 'no_scale', X_train_original, y_train_original)
if nm_base == 'under-sampling':
executa_classificadores(nm_base, 'no_scale', X_train_under, y_train_under)
if nm_base == 'over-sampling smote':
executa_classificadores(nm_base, 'no_scale', X_train_smote, y_train_smote)
if nm_base == 'desbalanceada padronizada':
# Executa o modelo para cada método escalonador
for sc in scales_methods:
X_train = sc.fit_transform(X_train_original)
y_train = y_train_original
executa_classificadores(nm_base, sc.__class__.__name__, X_train, y_train)
if nm_base == 'under-sampling padronizada':
for sc in scales_methods:
X_train = sc.fit_transform(X_train_under)
y_train = y_train_under
executa_classificadores(nm_base, sc.__class__.__name__, X_train, y_train)
if nm_base == 'over-sampling smote padronizada':
for sc in scales_methods:
X_train = sc.fit_transform(X_train_smote)
y_train = y_train_smote
executa_classificadores(nm_base, sc.__class__.__name__, X_train, y_train)
############################# Fim da Execução dos Modelos ##############################
fim_processamento = time.time()
tempo_processamento_geral = (round((fim_processamento - inicio_processamento)/60,2))
print("Tempo total de processamento em minutos: " ,str(int(tempo_processamento_geral)))
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APÊNDICE D - Hiperparâmetros dos modelos executados

Melhor conjunto de hiperparâmetros para os 162 modelos executados no experimento, em ordem alfabética.
Classificador ou Regressor / Base de Dados
AdaBoost-desbalanceada padronizada pcaMinMaxScaler
AdaBoost-desbalanceada padronizada pcaStandardScaler
AdaBoost-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
AdaBoost-desbalanceada padronizada-StandardScaler
AdaBoost-desbalanceada pca-no_scale

Melhores Hiperparâmetros
AdaBoostClassifier(learning_rate=1,n_estimators=1000)
AdaBoostClassifier(learning_rate=1,n_estimators=1000)
AdaBoostClassifier(learning_rate=1,n_estimators=1000)
AdaBoostClassifier(learning_rate=1,n_estimators=1000)
AdaBoostClassifier(learning_rate=1,n_estimators=1000)

AdaBoost-desbalanceada-no_scale
AdaBoost-over-sampling smote padronizada pcaMinMaxScaler
AdaBoost-over-sampling smote padronizada pcaStandardScaler
AdaBoost-over-sampling smote padronizadaMinMaxScaler
AdaBoost-over-sampling smote padronizadaStandardScaler
AdaBoost-over-sampling smote pca-no_scale

AdaBoostClassifier(learning_rate=1,n_estimators=1000)

AdaBoost-over-sampling smote-no_scale

AdaBoostClassifier(learning_rate=0.5,n_estimators=10000)

AdaBoost-under-sampling padronizada pcaMinMaxScaler
AdaBoost-under-sampling padronizada pcaStandardScaler

AdaBoostClassifier(algorithm='SAMME.R',base_estimator=None,learning_rate=0.5,n_estimators=500,random_state=
None)
AdaBoostClassifier(algorithm='SAMME.R',base_estimator=None,learning_rate=0.5,n_estimators=500,random_state=
None)

AdaBoost-under-sampling padronizada-MinMaxScaler

AdaBoostClassifier(algorithm='SAMME.R',base_estimator=None,learning_rate=0.5,
n_estimators=1000,random_state=None)

AdaBoost-under-sampling padronizadaStandardScaler

AdaBoostClassifier(algorithm='SAMME.R',base_estimator=None,learning_rate=0.5,
n_estimators=1000,random_state=None)

AdaBoost-under-sampling pca-no_scale

AdaBoostClassifier(algorithm='SAMME.R',base_estimator=None,learning_rate=0.5,
n_estimators=500,random_state=None)

AdaBoost-under-sampling-no_scale

AdaBoostClassifier(algorithm='SAMME.R',base_estimator=None,learning_rate=0.5,

AdaBoostClassifier(learning_rate=1,n_estimators=1000)
AdaBoostClassifier(learning_rate=1,n_estimators=1000)
AdaBoostClassifier(learning_rate=1,n_estimators=1000)
AdaBoostClassifier(learning_rate=1,n_estimators=1000)
AdaBoostClassifier(learning_rate=1,n_estimators=1000)
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n_estimators=1000,random_state=None)
DecisionTree-desbalanceada padronizada pcaMinMaxScaler
DecisionTree-desbalanceada padronizada pcaStandardScaler
DecisionTree-desbalanceada padronizadaMinMaxScaler
DecisionTree-desbalanceada padronizadaStandardScaler
DecisionTree-desbalanceada pca-no_scale
DecisionTree-desbalanceada-no_scale
DecisionTree-over-sampling smote padronizada pcaMinMaxScaler
DecisionTree-over-sampling smote padronizada pcaStandardScaler

DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_depth=30)
DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_depth=30)
DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_depth=10)
DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_depth=10)
DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_depth=30)
DecisionTreeClassifier(ccp_alpha=0.0,class_weight=None,criterion='entropy',
max_depth=10,max_features=None,max_leaf_nodes=None, min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1,min_samples_split=2, min_weight_fraction_leaf=0.0,presort='deprecated',
random_state=None,splitter='best')
DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_depth=30)
DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_depth=30)

DecisionTree-over-sampling smote padronizadaMinMaxScaler

DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_depth=30)

DecisionTree-over-sampling smote padronizadaStandardScaler

DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_depth=30)

DecisionTree-over-sampling smote pca-no_scale

DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_depth=30)

DecisionTree-over-sampling smote-no_scale

DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_depth=30)
DecisionTreeClassifier(ccp_alpha=0.0,class_weight=None,criterion='entropy',
max_depth=30,max_features=None,max_leaf_nodes=None,
min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None, min_samples_leaf=1,min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0,presort='deprecated', random_state=None,splitter='best')
DecisionTreeClassifier(ccp_alpha=0.0,class_weight=None,criterion='entropy',
max_depth=30,max_features=None,max_leaf_nodes=None, min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1,min_samples_split=2, min_weight_fraction_leaf=0.0,presort='deprecated',
random_state=None,splitter='best')
DecisionTreeClassifier(ccp_alpha=0.0,class_weight=None,criterion='entropy',
max_depth=5,max_features=None,max_leaf_nodes=None,
min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1,min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0,presort='deprecated',
random_state=None,splitter='best')
DecisionTreeClassifier(ccp_alpha=0.0,class_weight=None,criterion='entropy',
max_depth=5,max_features=None,max_leaf_nodes=None, min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,

DecisionTree-under-sampling padronizada pcaMinMaxScaler
DecisionTree-under-sampling padronizada pcaStandardScaler

DecisionTree-under-sampling padronizadaMinMaxScaler
DecisionTree-under-sampling padronizadaStandardScaler
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DecisionTree-under-sampling pca-no_scale

DecisionTree-under-sampling-no_scale

GradientBoosting-desbalanceada padronizada pcaMinMaxScaler
GradientBoosting-desbalanceada padronizada pcaStandardScaler
GradientBoosting-desbalanceada padronizadaMinMaxScaler
GradientBoosting-desbalanceada padronizadaStandardScaler
GradientBoosting-desbalanceada pca-no_scale
GradientBoosting-desbalanceada-no_scale
GradientBoosting-over-sampling smote padronizada
pca-MinMaxScaler
GradientBoosting-over-sampling smote padronizada
pca-StandardScaler
GradientBoosting-over-sampling smote padronizadaMinMaxScaler

min_samples_leaf=1,min_samples_split=2, min_weight_fraction_leaf=0.0,presort='deprecated',
random_state=None,splitter='best')
DecisionTreeClassifier(criterion='entropy',max_depth=30)
DecisionTreeClassifier(ccp_alpha=0.0,class_weight=None,criterion='entropy',
max_depth=5,max_features=None,max_leaf_nodes=None,
min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1,min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0,presort='deprecated',
random_state=None,splitter='best')
GradientBoostingClassifier(criterion='mse',n_estimators=1000)
GradientBoostingClassifier(criterion='mse',n_estimators=1000)
GradientBoostingClassifier(n_estimators=1000)
GradientBoostingClassifier(criterion='mse',n_estimators=1000)
GradientBoostingClassifier(n_estimators=1000)
GradientBoostingClassifier(n_estimators=1000)
GradientBoostingClassifier(learning_rate=0.3,n_estimators=1000)
GradientBoostingClassifier(criterion='mse',learning_rate=0.3,
n_estimators=1000)
GradientBoostingClassifier(criterion='mse',n_estimators=1000)

GradientBoosting-over-sampling smote padronizadaStandardScaler

GradientBoostingClassifier(criterion='mse',n_estimators=1000)

GradientBoosting-over-sampling smote pca-no_scale

GradientBoostingClassifier(criterion='mse',learning_rate=0.3,
n_estimators=1000)

GradientBoosting-over-sampling smote-no_scale

GradientBoostingClassifier(criterion='mse',n_estimators=1000)

GradientBoosting-under-sampling padronizada pcaMinMaxScaler

GradientBoostingClassifier(ccp_alpha=0.0,criterion='friedman_mse',init=None,
learning_rate=0.1,loss='deviance',max_depth=3, max_features=None,max_leaf_nodes=None,
min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None, min_samples_leaf=1,min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0,n_estimators=500, n_iter_no_change=None,presort='deprecated',
random_state=None,subsample=1.0,tol=0.0001,
validation_fraction=0.1,verbose=0, warm_start=False)
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GradientBoosting-under-sampling padronizada pcaStandardScaler

GradientBoosting-under-sampling padronizadaMinMaxScaler

GradientBoosting-under-sampling padronizadaStandardScaler

GradientBoosting-under-sampling pca-no_scale

GradientBoostingClassifier(ccp_alpha=0.0,criterion='friedman_mse',init=None,
learning_rate=0.1,loss='deviance',max_depth=3,
max_features=None,max_leaf_nodes=None,
min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1,min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0,n_estimators=500,
n_iter_no_change=None,presort='deprecated',
random_state=None,subsample=1.0,tol=0.0001,
validation_fraction=0.1,verbose=0,
warm_start=False)
GradientBoostingClassifier(ccp_alpha=0.0,criterion='mse',init=None,
learning_rate=0.01,loss='deviance',max_depth=3,
max_features=None,max_leaf_nodes=None,
min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1,min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0,n_estimators=10000,
n_iter_no_change=None,presort='deprecated',
random_state=None,subsample=1.0,tol=0.0001,
validation_fraction=0.1,verbose=0,
warm_start=False)
GradientBoostingClassifier(ccp_alpha=0.0,criterion='mse',init=None,
learning_rate=0.01,loss='deviance',max_depth=3,
max_features=None,max_leaf_nodes=None,
min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1,min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0,n_estimators=10000,
n_iter_no_change=None,presort='deprecated',
random_state=None,subsample=1.0,tol=0.0001,
validation_fraction=0.1,verbose=0,
warm_start=False)
GradientBoostingClassifier(ccp_alpha=0.0,criterion='friedman_mse',init=None,
learning_rate=0.1,loss='deviance',max_depth=3,
max_features=None,max_leaf_nodes=None,
min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1,min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0,n_estimators=500,
n_iter_no_change=None,presort='deprecated',
random_state=None,subsample=1.0,tol=0.0001,
validation_fraction=0.1,verbose=0,
warm_start=False)
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GradientBoosting-under-sampling-no_scale

KNeighbors-desbalanceada padronizada pcaMinMaxScaler
KNeighbors-desbalanceada padronizada pcaStandardScaler

GradientBoostingClassifier(ccp_alpha=0.0,criterion='friedman_mse',init=None,
learning_rate=0.01,loss='deviance',max_depth=3,
max_features=None,max_leaf_nodes=None,
min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1,min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0,n_estimators=10000,
n_iter_no_change=None,presort='deprecated',
random_state=None,subsample=1.0,tol=0.0001,
validation_fraction=0.1,verbose=0,
warm_start=False)
KNeighborsClassifier(leaf_size=3,n_jobs=6,n_neighbors=3)
KNeighborsClassifier(leaf_size=3,n_jobs=6,n_neighbors=3)

KNeighbors-desbalanceada padronizadaMinMaxScaler

KNeighborsClassifier(leaf_size=3,n_jobs=6,n_neighbors=3)

KNeighbors-desbalanceada padronizadaStandardScaler

KNeighborsClassifier(leaf_size=10,n_jobs=6,n_neighbors=3)

KNeighbors-desbalanceada pca-no_scale

KNeighborsClassifier(leaf_size=10,n_jobs=6,n_neighbors=3)

KNeighbors-desbalanceada-no_scale

KNeighborsClassifier(algorithm='auto',leaf_size=10,metric='minkowski',
metric_params=None,n_jobs=6,n_neighbors=3,p=2,
weights='uniform')

KNeighbors-over-sampling smote padronizada pcaMinMaxScaler

KNeighborsClassifier(leaf_size=3,n_jobs=6,n_neighbors=3)

KNeighbors-over-sampling smote padronizada pcaStandardScaler

KNeighborsClassifier(leaf_size=3,n_jobs=6,n_neighbors=3)

KNeighbors-over-sampling smote padronizadaMinMaxScaler

KNeighborsClassifier(leaf_size=3,n_jobs=6,n_neighbors=3)

KNeighbors-over-sampling smote padronizadaStandardScaler

KNeighborsClassifier(leaf_size=3,n_jobs=6,n_neighbors=3)

KNeighbors-over-sampling smote pca-no_scale

KNeighborsClassifier(leaf_size=10,n_jobs=6,n_neighbors=3)

KNeighbors-over-sampling smote-no_scale

KNeighborsClassifier(leaf_size=10,n_jobs=6,n_neighbors=3)
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KNeighbors-under-sampling padronizada pcaMinMaxScaler

KNeighborsClassifier(algorithm='auto',leaf_size=10,metric='minkowski',
metric_params=None,n_jobs=6,n_neighbors=10,p=2,
weights='uniform')

KNeighbors-under-sampling padronizada pcaStandardScaler

KNeighborsClassifier(algorithm='auto',leaf_size=10,metric='minkowski',
metric_params=None,n_jobs=6,n_neighbors=7,p=2,
weights='uniform')

KNeighbors-under-sampling padronizadaMinMaxScaler

KNeighborsClassifier(algorithm='auto',leaf_size=10,metric='minkowski',
metric_params=None,n_jobs=6,n_neighbors=7,p=2,
weights='uniform')

KNeighbors-under-sampling padronizadaStandardScaler

KNeighborsClassifier(algorithm='auto',leaf_size=10,metric='minkowski',
metric_params=None,n_jobs=6,n_neighbors=7,p=2,
weights='uniform')

KNeighbors-under-sampling pca-no_scale

KNeighborsClassifier(leaf_size=10,n_jobs=6,n_neighbors=7)

KNeighbors-under-sampling-no_scale

KNeighborsClassifier(algorithm='auto',leaf_size=10,metric='minkowski',
metric_params=None,n_jobs=6,n_neighbors=3,p=2,
weights='uniform')

LogisticRegression-desbalanceada padronizada pcaMinMaxScaler

LogisticRegression(C=10,max_iter=500,n_jobs=6)

LogisticRegression-desbalanceada padronizada pcaStandardScaler

LogisticRegression(C=10,max_iter=500,n_jobs=6,solver='newton-cg')

LogisticRegression-desbalanceada padronizadaMinMaxScaler

LogisticRegression(C=10,max_iter=500,n_jobs=6)

LogisticRegression-desbalanceada padronizadaStandardScaler

LogisticRegression(C=10,max_iter=500,n_jobs=6)

LogisticRegression-desbalanceada pca-no_scale

LogisticRegression(C=10,max_iter=500,n_jobs=6,solver='newton-cg')
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LogisticRegression-desbalanceada-no_scale

LogisticRegression(C=10,class_weight=None,dual=False,fit_intercept=True,
intercept_scaling=1,l1_ratio=None,max_iter=500,
multi_class='auto',n_jobs=6,penalty='l2',
random_state=None,solver='newton-cg',tol=0.0001,verbose=0,
warm_start=False)

LogisticRegression-over-sampling smote padronizada
pca-MinMaxScaler

LogisticRegression(C=0.5,max_iter=500,n_jobs=6,solver='newton-cg')

LogisticRegression-over-sampling smote padronizada
pca-StandardScaler

LogisticRegression(C=0.01,max_iter=500,n_jobs=6)

LogisticRegression-over-sampling smote padronizadaMinMaxScaler

LogisticRegression(C=10,max_iter=500,n_jobs=6)

LogisticRegression-over-sampling smote padronizadaStandardScaler

LogisticRegression(C=10,max_iter=500,n_jobs=6,solver='newton-cg')

LogisticRegression-over-sampling smote pca-no_scale LogisticRegression(C=0.5,max_iter=500,n_jobs=6,solver='newton-cg')
LogisticRegression-over-sampling smote-no_scale

LogisticRegression-under-sampling padronizada pcaMinMaxScaler

LogisticRegression-under-sampling padronizada pcaStandardScaler

LogisticRegression-under-sampling padronizadaMinMaxScaler

LogisticRegression-under-sampling padronizadaStandardScaler
LogisticRegression-under-sampling pca-no_scale

LogisticRegression(C=10,max_iter=500,n_jobs=6,solver='newton-cg')
LogisticRegression(C=10,class_weight=None,dual=False,fit_intercept=True,
intercept_scaling=1,l1_ratio=None,max_iter=500,
multi_class='auto',n_jobs=6,penalty='l2',
random_state=None,solver='lbfgs',tol=0.0001,verbose=0,
warm_start=False)
LogisticRegression(C=0.5,class_weight=None,dual=False,fit_intercept=True,
intercept_scaling=1,l1_ratio=None,max_iter=500,
multi_class='auto',n_jobs=6,penalty='l2',
random_state=None,solver='lbfgs',tol=0.0001,verbose=0,
warm_start=False)
LogisticRegression(C=10,class_weight=None,dual=False,fit_intercept=True,
intercept_scaling=1,l1_ratio=None,max_iter=500,
multi_class='auto',n_jobs=6,penalty='l2',
random_state=None,solver='lbfgs',tol=0.0001,verbose=0,
warm_start=False)
LogisticRegression(C=10,class_weight=None,dual=False,fit_intercept=True,
intercept_scaling=1,l1_ratio=None,max_iter=500,
multi_class='auto',n_jobs=6,penalty='l2',
random_state=None,solver='lbfgs',tol=0.0001,verbose=0,
warm_start=False)
LogisticRegression(C=5,class_weight=None,dual=False,fit_intercept=True,
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LogisticRegression-under-sampling-no_scale

intercept_scaling=1,l1_ratio=None,max_iter=500,
multi_class='auto',n_jobs=6,penalty='l2',
random_state=None,solver='newton-cg',tol=0.0001,verbose=0,
warm_start=False)
LogisticRegression(C=10,class_weight=None,dual=False,fit_intercept=True,
intercept_scaling=1,l1_ratio=None,max_iter=500,
multi_class='auto',n_jobs=6,penalty='l2',
random_state=None,solver='newton-cg',tol=0.0001,verbose=0,
warm_start=False)

NeuralNetwork-desbalanceada padronizada pcaMinMaxScaler

MLPClassifier(learning_rate_init=0.5,max_iter=1000,solver='lbfgs')

NeuralNetwork-desbalanceada padronizada pcaStandardScaler

MLPClassifier(learning_rate_init=0.5,max_iter=15000,solver='lbfgs')

NeuralNetwork-desbalanceada padronizadaMinMaxScaler

MLPClassifier(max_iter=15000,solver='lbfgs')

NeuralNetwork-desbalanceada padronizadaStandardScaler

MLPClassifier(max_iter=1000,solver='lbfgs')

NeuralNetwork-desbalanceada pca-no_scale

MLPClassifier(learning_rate_init=0.5,max_iter=1000,solver='lbfgs')

NeuralNetwork-desbalanceada-no_scale

MLPClassifier(activation='relu',alpha=0.0001,batch_size='auto',beta_1=0.9,
beta_2=0.999,early_stopping=False,epsilon=1e-08,
hidden_layer_sizes=(100,),learning_rate='constant',
learning_rate_init=0.5,max_fun=15000,max_iter=15000,
momentum=0.9,n_iter_no_change=10,nesterovs_momentum=True,
power_t=0.5,random_state=None,shuffle=True,solver='lbfgs',
tol=0.0001,validation_fraction=0.1,verbose=False,
warm_start=False)

NeuralNetwork-over-sampling smote padronizada pcaMinMaxScaler

MLPClassifier(max_iter=1000,solver='lbfgs')

NeuralNetwork-over-sampling smote padronizada pcaStandardScaler

MLPClassifier(max_iter=1000,solver='lbfgs')

NeuralNetwork-over-sampling smote padronizadaMinMaxScaler

MLPClassifier(learning_rate_init=0.5,max_iter=15000,solver='lbfgs')

NeuralNetwork-over-sampling smote padronizadaStandardScaler

MLPClassifier(max_iter=1000,solver='lbfgs')

NeuralNetwork-over-sampling smote pca-no_scale

MLPClassifier(learning_rate_init=0.5,max_iter=3000,solver='lbfgs')

NeuralNetwork-over-sampling smote-no_scale

MLPClassifier(learning_rate_init=0.5,max_iter=15000,solver='lbfgs')
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NeuralNetwork-under-sampling padronizada pcaMinMaxScaler

NeuralNetwork-under-sampling padronizada pcaStandardScaler

NeuralNetwork-under-sampling padronizadaMinMaxScaler

NeuralNetwork-under-sampling padronizadaStandardScaler

NeuralNetwork-under-sampling pca-no_scale

MLPClassifier(activation='relu',alpha=0.0001,batch_size='auto',beta_1=0.9,
beta_2=0.999,early_stopping=False,epsilon=1e-08,
hidden_layer_sizes=(100,),learning_rate='constant',
learning_rate_init=0.5,max_fun=15000,max_iter=3000,
momentum=0.9,n_iter_no_change=10,nesterovs_momentum=True,
power_t=0.5,random_state=None,shuffle=True,solver='lbfgs',
tol=0.0001,validation_fraction=0.1,verbose=False,
warm_start=False)
MLPClassifier(activation='relu',alpha=0.0001,batch_size='auto',beta_1=0.9,
beta_2=0.999,early_stopping=False,epsilon=1e-08,
hidden_layer_sizes=(100,),learning_rate='constant',
learning_rate_init=1,max_fun=15000,max_iter=1000,momentum=0.9,
n_iter_no_change=10,nesterovs_momentum=True,power_t=0.5,
random_state=None,shuffle=True,solver='lbfgs',tol=0.0001,
validation_fraction=0.1,verbose=False,warm_start=False)
MLPClassifier(activation='relu',alpha=0.0001,batch_size='auto',beta_1=0.9,
beta_2=0.999,early_stopping=False,epsilon=1e-08,
hidden_layer_sizes=(100,),learning_rate='constant',
learning_rate_init=1,max_fun=15000,max_iter=1000,momentum=0.9,
n_iter_no_change=10,nesterovs_momentum=True,power_t=0.5,
random_state=None,shuffle=True,solver='lbfgs',tol=0.0001,
validation_fraction=0.1,verbose=False,warm_start=False)
MLPClassifier(activation='relu',alpha=0.0001,batch_size='auto',beta_1=0.9,
beta_2=0.999,early_stopping=False,epsilon=1e-08,
hidden_layer_sizes=(100,),learning_rate='constant',
learning_rate_init=0.5,max_fun=15000,max_iter=1000,
momentum=0.9,n_iter_no_change=10,nesterovs_momentum=True,
power_t=0.5,random_state=None,shuffle=True,solver='lbfgs',
tol=0.0001,validation_fraction=0.1,verbose=False,
warm_start=False)
MLPClassifier(activation='relu',alpha=0.0001,batch_size='auto',beta_1=0.9,
beta_2=0.999,early_stopping=False,epsilon=1e-08,
hidden_layer_sizes=(100,),learning_rate='constant',
learning_rate_init=0.5,max_fun=15000,max_iter=3000,
momentum=0.9,n_iter_no_change=10,nesterovs_momentum=True,
power_t=0.5,random_state=None,shuffle=True,solver='lbfgs',
tol=0.0001,validation_fraction=0.1,verbose=False,
warm_start=False)
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NeuralNetwork-under-sampling-no_scale

MLPClassifier(activation='relu',alpha=0.0001,batch_size='auto',beta_1=0.9,
beta_2=0.999,early_stopping=False,epsilon=1e-08,
hidden_layer_sizes=(100,),learning_rate='constant',
learning_rate_init=0.001,max_fun=15000,max_iter=15000,
momentum=0.9,n_iter_no_change=10,nesterovs_momentum=True,
power_t=0.5,random_state=None,shuffle=True,solver='lbfgs',
tol=0.0001,validation_fraction=0.1,verbose=False,
warm_start=False)

RandomForest-desbalanceada padronizada pcaMinMaxScaler

RandomForestClassifier(criterion='entropy',n_estimators=500,n_jobs=6)

RandomForest-desbalanceada padronizada pcaStandardScaler

RandomForestClassifier(criterion='entropy',n_estimators=1000,n_jobs=6)

RandomForest-desbalanceada padronizadaMinMaxScaler

RandomForestClassifier(criterion='entropy',n_estimators=500,n_jobs=6)

RandomForest-desbalanceada padronizadaStandardScaler

RandomForestClassifier(criterion='entropy',n_estimators=1000,n_jobs=6)

RandomForest-desbalanceada pca-no_scale

RandomForestClassifier(criterion='entropy',n_estimators=500,n_jobs=6)

RandomForest-desbalanceada-no_scale

RandomForestClassifier(bootstrap=True,ccp_alpha=0.0,class_weight=None,
criterion='entropy',max_depth=None,max_features='auto',
max_leaf_nodes=None,max_samples=None,
min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1,min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0,n_estimators=500,n_jobs=6,
oob_score=False,random_state=None,verbose=0,
warm_start=False)

RandomForest-over-sampling smote padronizada pcaMinMaxScaler

RandomForestClassifier(criterion='entropy',n_estimators=500,n_jobs=6)

RandomForest-over-sampling smote padronizada pcaStandardScaler

RandomForestClassifier(criterion='entropy',n_estimators=1000,n_jobs=6)

RandomForest-over-sampling smote padronizadaMinMaxScaler

RandomForestClassifier(criterion='entropy',n_estimators=1000,n_jobs=6)

RandomForest-over-sampling smote padronizadaStandardScaler

RandomForestClassifier(criterion='entropy',n_estimators=1000,n_jobs=6)

RandomForest-over-sampling smote pca-no_scale

RandomForestClassifier(criterion='entropy',n_estimators=500,n_jobs=6)

RandomForest-over-sampling smote-no_scale

RandomForestClassifier(criterion='entropy',n_estimators=5000,n_jobs=6)
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RandomForest-under-sampling padronizada pcaMinMaxScaler

RandomForest-under-sampling padronizada pcaStandardScaler

RandomForest-under-sampling padronizadaMinMaxScaler

RandomForest-under-sampling padronizadaStandardScaler

RandomForest-under-sampling pca-no_scale

RandomForest-under-sampling-no_scale

RandomForestClassifier(bootstrap=True,ccp_alpha=0.0,class_weight=None,
criterion='entropy',max_depth=None,max_features='auto',
max_leaf_nodes=None,max_samples=None,
min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1,min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0,n_estimators=3000,
n_jobs=6,oob_score=False,random_state=None,verbose=0,
warm_start=False)
RandomForestClassifier(bootstrap=True,ccp_alpha=0.0,class_weight=None,
criterion='entropy',max_depth=None,max_features='auto',
max_leaf_nodes=None,max_samples=None,
min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1,min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0,n_estimators=3000,
n_jobs=6,oob_score=False,random_state=None,verbose=0,
warm_start=False)
RandomForestClassifier(bootstrap=True,ccp_alpha=0.0,class_weight=None,
criterion='entropy',max_depth=None,max_features='auto',
max_leaf_nodes=None,max_samples=None,
min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1,min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0,n_estimators=3000,
n_jobs=6,oob_score=False,random_state=None,verbose=0,
warm_start=False)
RandomForestClassifier(bootstrap=True,ccp_alpha=0.0,class_weight=None,
criterion='entropy',max_depth=None,max_features='auto',
max_leaf_nodes=None,max_samples=None,
min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1,min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0,n_estimators=3000,
n_jobs=6,oob_score=False,random_state=None,verbose=0,
warm_start=False)
RandomForestClassifier(bootstrap=True,ccp_alpha=0.0,class_weight=None,
criterion='entropy',max_depth=None,max_features='auto',
max_leaf_nodes=None,max_samples=None,
min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1,min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0,n_estimators=5000,
n_jobs=6,oob_score=False,random_state=None,verbose=0,
warm_start=False)
RandomForestClassifier(bootstrap=True,ccp_alpha=0.0,class_weight=None,
criterion='entropy',max_depth=None,max_features='auto',
max_leaf_nodes=None,max_samples=None,
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SVM-desbalanceada padronizada pca-MinMaxScaler
SVM-desbalanceada padronizada pca-StandardScaler
SVM-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
SVM-desbalanceada padronizada-StandardScaler
SVM-desbalanceada pca-no_scale
SVM-desbalanceada-no_scale

min_impurity_decrease=0.0,min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1,min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0,n_estimators=500,n_jobs=6,
oob_score=False,random_state=None,verbose=0,
warm_start=False)
SVC(cache_size=4000,kernel='linear',max_iter=3000,probability=True)
SVC(cache_size=4000,max_iter=3000,probability=True)
SVC(cache_size=4000,kernel='linear',max_iter=3000,probability=True)
SVC(cache_size=4000,max_iter=3000,probability=True)
SVC(cache_size=4000,kernel='linear',max_iter=3000,probability=True)
SVC(C=1.0,break_ties=False,cache_size=4000,class_weight=None,coef0=0.0,
decision_function_shape='ovr',degree=3,gamma='scale',kernel='sigmoid',
max_iter=500,probability=True,random_state=None,shrinking=True,
tol=0.001,verbose=False)

SVM-over-sampling smote padronizada pcaMinMaxScaler

SVC(cache_size=4000,max_iter=3000,probability=True)

SVM-over-sampling smote padronizada pcaStandardScaler

SVC(cache_size=4000,kernel='linear',max_iter=3000,probability=True)

SVM-over-sampling smote padronizada-MinMaxScaler

SVC(cache_size=4000,max_iter=3000,probability=True)

SVM-over-sampling smote padronizadaStandardScaler

SVC(cache_size=4000,max_iter=3000,probability=True)

SVM-over-sampling smote pca-no_scale

SVC(cache_size=4000,kernel='sigmoid',max_iter=50,probability=True)

SVM-over-sampling smote-no_scale

SVC(cache_size=4000,kernel='poly',max_iter=500,probability=True)

SVM-under-sampling padronizada pca-MinMaxScaler

SVM-under-sampling padronizada pca-StandardScaler

SVM-under-sampling padronizada-MinMaxScaler
SVM-under-sampling padronizada-StandardScaler

SVC(C=1.0,break_ties=False,cache_size=4000,class_weight=None,coef0=0.0,
decision_function_shape='ovr',degree=3,gamma='scale',kernel='linear',
max_iter=3000,probability=True,random_state=None,shrinking=True,
tol=0.001,verbose=False)
SVC(C=1.0,break_ties=False,cache_size=4000,class_weight=None,coef0=0.0,
decision_function_shape='ovr',degree=3,gamma='scale',kernel='sigmoid',
max_iter=3000,probability=True,random_state=None,shrinking=True,
tol=0.001,verbose=False)
SVC(C=1.0,break_ties=False,cache_size=4000,class_weight=None,coef0=0.0,
decision_function_shape='ovr',degree=3,gamma='scale',kernel='linear',
max_iter=3000,probability=True,random_state=None,shrinking=True,
tol=0.001,verbose=False)
SVC(C=1.0,break_ties=False,cache_size=4000,class_weight=None,coef0=0.0,
decision_function_shape='ovr',degree=3,gamma='scale',kernel='rbf',
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SVM-under-sampling pca-no_scale

SVM-under-sampling-no_scale

XGBoost-desbalanceada padronizada pcaMinMaxScaler

XGBoost-desbalanceada padronizada pcaStandardScaler

XGBoost-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler

XGBoost-desbalanceada padronizada-StandardScaler

XGBoost-desbalanceada pca-no_scale

max_iter=3000,probability=True,random_state=None,shrinking=True,
tol=0.001,verbose=False)
SVC(C=1.0,break_ties=False,cache_size=4000,class_weight=None,coef0=0.0,
decision_function_shape='ovr',degree=3,gamma='scale',kernel='poly',
max_iter=50,probability=True,random_state=None,shrinking=True,tol=0.001,
verbose=False)
SVC(C=1.0,break_ties=False,cache_size=4000,class_weight=None,coef0=0.0,
decision_function_shape='ovr',degree=3,gamma='scale',kernel='poly',
max_iter=500,probability=True,random_state=None,shrinking=True,
tol=0.001,verbose=False)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.5,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints='',
learning_rate=0.5,max_delta_step=0,max_depth=3,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints='()',
n_estimators=500,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,random_state=0,
reg_alpha=0,reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,
tree_method='exact',validate_parameters=1,verbosity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.5,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints='',
learning_rate=0.5,max_delta_step=0,max_depth=3,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints='()',
n_estimators=500,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,random_state=0,
reg_alpha=0,reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,
tree_method='exact',validate_parameters=1,verbosity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.1,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints='',
learning_rate=0.100000001,max_delta_step=0,max_depth=3,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints='()',
n_estimators=1000,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,random_state=0,
reg_alpha=0,reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,
tree_method='exact',validate_parameters=1,verbosity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.1,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints='',
learning_rate=0.100000001,max_delta_step=0,max_depth=3,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints='()',
n_estimators=1000,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,random_state=0,
reg_alpha=0,reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,
tree_method='exact',validate_parameters=1,verbosity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=
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XGBoost-desbalanceada-no_scale

XGBoost-over-sampling smote padronizada pcaMinMaxScaler

XGBoost-over-sampling smote padronizada pcaStandardScaler

XGBoost-over-sampling smote padronizadaMinMaxScaler

XGBoost-over-sampling smote padronizadaStandardScaler

0.1,gamma=0,gpu_id=1,importance_type='gain',interaction_constraints='',learning_rate=0.100000001,max_delta_step=0,max_depth=3,min_
child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints='()',n_estimators=500,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,random_stat
e=0,reg_alpha=0,reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,tree_method='exact',validate_parameters=1,verbo
sity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.1,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints='',
learning_rate=0.100000001,max_delta_step=0,max_depth=3,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints='()',
n_estimators=1000,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,random_state=0,
reg_alpha=0,reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,
tree_method='exact',validate_parameters=1,verbosity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.1,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints='',
learning_rate=0.100000001,max_delta_step=0,max_depth=10,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints='()',
n_estimators=1000,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,random_state=0,
reg_alpha=0,reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,
tree_method='exact',validate_parameters=1,verbosity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.1,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints='',
learning_rate=0.100000001,max_delta_step=0,max_depth=10,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints='()',
n_estimators=1000,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,random_state=0,
reg_alpha=0,reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,
tree_method='exact',validate_parameters=1,verbosity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.1,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints='',
learning_rate=0.100000001,max_delta_step=0,max_depth=5,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints='()',
n_estimators=500,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,random_state=0,
reg_alpha=0,reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,
tree_method='exact',validate_parameters=1,verbosity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.1,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints='',
learning_rate=0.100000001,max_delta_step=0,max_depth=5,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints='()',
n_estimators=500,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,random_state=0,
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XGBoost-over-sampling smote pca-no_scale

XGBoost-over-sampling smote-no_scale

XGBoost-under-sampling padronizada pcaMinMaxScaler

XGBoost-under-sampling padronizada pcaStandardScaler

XGBoost-under-sampling padronizada-MinMaxScaler

reg_alpha=0,reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,
tree_method='exact',validate_parameters=1,verbosity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.1,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints='',
learning_rate=0.100000001,max_delta_step=0,max_depth=10,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints='()',
n_estimators=1000,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,random_state=0,
reg_alpha=0,reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,
tree_method='exact',validate_parameters=1,verbosity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.1,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints='',
learning_rate=0.100000001,max_delta_step=0,max_depth=5,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints='()',
n_estimators=500,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,random_state=0,
reg_alpha=0,reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,
tree_method='exact',validate_parameters=1,verbosity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.1,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints=None,
learning_rate=0.100000001,max_delta_step=0,max_depth=3,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints=None,
n_estimators=500,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,
objective='binary:logistic',random_state=0,reg_alpha=0,
reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,tree_method=None,
validate_parameters=False,verbosity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.1,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints=None,
learning_rate=0.100000001,max_delta_step=0,max_depth=3,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints=None,
n_estimators=500,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,
objective='binary:logistic',random_state=0,reg_alpha=0,
reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,tree_method=None,
validate_parameters=False,verbosity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.1,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints=None,
learning_rate=0.100000001,max_delta_step=0,max_depth=3,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints=None,
n_estimators=1000,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,
objective='binary:logistic',random_state=0,reg_alpha=0,

157

XGBoost-under-sampling padronizada-StandardScaler

XGBoost-under-sampling pca-no_scale

XGBoost-under-sampling-no_scale

reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,tree_method=None,
validate_parameters=False,verbosity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.1,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints=None,
learning_rate=0.100000001,max_delta_step=0,max_depth=3,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints=None,
n_estimators=1000,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,
objective='binary:logistic',random_state=0,reg_alpha=0,
reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,tree_method=None,
validate_parameters=False,verbosity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.1,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints=None,
learning_rate=0.100000001,max_delta_step=0,max_depth=3,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints=None,
n_estimators=500,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,
objective='binary:logistic',random_state=0,reg_alpha=0,
reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,tree_method=None,
validate_parameters=False,verbosity=None)
XGBClassifier(base_score=0.5,booster='gbtree',colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1,colsample_bytree=1,eta=0.1,gamma=0,
gpu_id=-1,importance_type='gain',interaction_constraints=None,
learning_rate=0.100000001,max_delta_step=0,max_depth=3,
min_child_weight=1,missing=nan,monotone_constraints=None,
n_estimators=1000,n_jobs=0,num_parallel_tree=1,
objective='binary:logistic',random_state=0,reg_alpha=0,
reg_lambda=1,scale_pos_weight=1,subsample=1,tree_method=None,
validate_parameters=False,verbosity=None)
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APÊNDICE E - Script para o Pós-Processamento
# -*- coding: utf-8 -*"""
Created on Sun Jul 19 11:44:25 2020
@author: edi.piovezani
"""
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math
import pickle
from sklearn
import preprocessing
from sklearn.metrics
import roc_auc_score, roc_curve, confusion_matrix
from sklearn.metrics
import precision_recall_curve
from sklearn.metrics
import average_precision_score
from sklearn.metrics
import plot_precision_recall_curve
from datetime
import datetime
import time
# Diretório padrão para leitura e gravação dos dados e modelos treinados
my_path = 'C:/IPT/'
versao = '14'
# Define a estrutura da tabela result_table que armazenará
# o resultado de todos os modelos/classificadores
result_table = pd.DataFrame(columns=['Classificador-Base',
'Scale Metodo',
'Accuracy',
'Precision',
'Recall',
'Specificity',
'G-mean',
'F1 Score',
'AUC',
'Average Precision',
'Tempo Processamento',
'dt_inicio_processamento',
'dt_fim_processamento',
'Status_Processamento'
])
#### Insere o resultado de cada classificador em uma tabela para facilitar a comparação
def insert_result_table (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n):
print(a)
global result_table
result_table = result_table.append({'Classificador-Base':a,
'Scale Metodo': b,
'Accuracy':c,
'Precision':d,
'Recall':e,
'Specificity':f,
'G-mean':g,
'F1 Score':h,
'AUC':i,
'Average Precision':j,
'Tempo Processamento':k,
'dt_inicio_processamento':l,
'dt_fim_processamento':m,
'Status_Processamento':n
}, ignore_index=True)
inicio_processamento = time.time()
# Lê o arquivo (dataset) CSV e carrega na variável df (dataframe)
result_table = pd.read_csv(my_path+'resultado_dos_modelos_V'+versao+'.csv', sep=';', encoding = 'ISO-8859-1
', low_memory=False)
result_table = result_table.iloc[:,1:]
# Lê o arquivo com todos os classificadores com seus melhores hipermarÂmetros
best_parameter = pd.read_csv(my_path+'resultado_best_parameters_V'+versao+'.csv', sep=';', encoding = 'ISO8859-1', low_memory=False)
best_parameter = best_parameter.iloc[:,1:]
# Lê o arquivo de teste para validação final do modelo
df_teste_original = pd.read_csv(my_path+'df_teste_correlacao_v'+versao+'.csv' , sep=';', encoding = 'ISO-88
59-1', low_memory=False)
X_test_original
= df_teste_original.iloc[:,2:]
y_test_original
= df_teste_original['VARIAVEL_RESPOSTA']
X_test_standard
= preprocessing.StandardScaler().fit_transform(X_test_original)
X_test_minmax
= preprocessing.MinMaxScaler().fit_transform(X_test_original)
# Devolve o nome das colunas que foram perdidas no processo de "preprocessing e fit_transform"
X_test_standard = pd.DataFrame(X_test_standard, columns = X_test_original.columns)
X_test_minmax
= pd.DataFrame(X_test_minmax, columns = X_test_original.columns)
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df_teste_pca
', low_memory=False)
X_test_pca
y_test_pca
X_test_pca_standard
X_test_pca_minmax

= pd.read_csv(my_path+'df_teste_pca_v'+versao+'.csv' , sep=';', encoding = 'ISO-8859-1
=
=
=
=

df_teste_pca.iloc[:,2:]
df_teste_pca['VARIAVEL_RESPOSTA']
preprocessing.StandardScaler().fit_transform(X_test_pca)
preprocessing.MinMaxScaler().fit_transform(X_test_pca)

# Devolve o nome das colunas que foram perdidas no processo de "preprocessing e fit_transform"
X_test_pca_standard = pd.DataFrame(X_test_pca_standard, columns = X_test_pca.columns)
X_test_pca_minmax
= pd.DataFrame(X_test_pca_minmax , columns = X_test_pca.columns)
## Cria a lista dos Classificadores que serão testados
classifiers
= best_parameter['Classificador-Base']
scaler
= best_parameter['Scale Metodo']
status
= best_parameter['Status_Processamento']
#### Testa todos os classificadores definidos na lista "classifiers"
# carrega os modelos previamente treinados, testa e calcula os indicadores de desempenho
for v_cls, v_scaler, v_status in zip(classifiers, scaler, status):
# o IF abaixo verifica se o classificador já foi executado em algum processamento anterior para não pro
cessar novamente.
if v_cls not in result_table.values and v_status == 'OK':
acuracia, precisao, recall, f1, specificity, gmean, auc, fpr, tpr = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
print(' ')
print('Testando o classificador: '+ v_cls + ' ' + v_scaler)
data_e_hora_atual = datetime.now()
data_e_hora_em_texto = data_e_hora_atual.strftime("%d/%m/%Y %H:%M")
print('Inicio Processamento: '+ data_e_hora_em_texto)
inicio = time.time()
v_message
= 'OK'
cod_erro
= 0
try:
if v_scaler == 'no_scale':
if 'pca' in v_cls:
X_test = X_test_pca
y_test = y_test_pca
else:
X_test = X_test_original
y_test = y_test_original
if v_scaler == 'StandardScaler':
if 'pca' in v_cls:
X_test = X_test_pca_standard.values
y_test = y_test_pca.values
else:
X_test = X_test_standard.values
y_test = y_test_original.values
if v_scaler == 'MinMaxScaler':
if 'pca' in v_cls:
X_test = X_test_pca_minmax.values
y_test = y_test_pca.values
else:
X_test = X_test_minmax.values
y_test = y_test_original.values
cod_erro
= 1
# Carrega o modelo que está gravado no diretorio
modelo
= pickle.load(open(my_path+v_cls+'_V'+versao+'.sav','rb'))
ypredict
yproba

= modelo.predict (X_test)
= modelo.predict_proba(X_test)[::,1]

# Calcula Matriz de Confusão #
cod_erro
= 4
np.set_printoptions(precision=2)
tn, fp, fn, tp = confusion_matrix(y_test, ypredict).ravel()
cm = np.array([[tn, fp], [fn,tp]], np.int32)
print(cm)
print(' ')
print('TN: '+str(tn)+', FP: '+str(fp)+', FN: '+str(fn)+', TP: '+str(tp)+'.')
print(' ')
# Calcula as métricas de desempenho dos modelos/classificadores
cod_erro
= 5
acuracia
= (tp+tn) / (tp+tn+fp+fn)
precisao
= tp / (tp+fp)
recall
= tp / (tp+fn)
f1
= 2 * ((precisao*recall)/(precisao+recall))
specificity = tn / (tn+fp)
gmean
= math.sqrt(recall * specificity)
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###### Inicio Plotagem da Matriz de Confusão #########################
cod_erro
= 6
plt.clf() # Limpa a figura corrente #
plt.figure(figsize=(6.75,4.5))
classNames = ['0=Sem Processo', '1=Com Processo']
plt.title('Matriz Confusao do Modelo'+'\n'+ v_cls, fontweight='bold', fontsize=10, horizonta
lalignment="center")
plt.ylabel('Rótulos Reais/Verdadeiros', fontsize=9)
plt.tight_layout()
plt.xlabel('Rótulos Previstos pelo Modelo',fontsize=9)
tick_marks = np.arange(len(classNames))
plt.xticks(tick_marks, classNames, fontsize=9, horizontalalignment="center", rotation=0)
plt.yticks(tick_marks, classNames, fontsize=9)
s = [['TN','FP'], ['FN', 'TP']]
thresh = cm.max() / 2.
for i in range(2):
for j in range(2):
plt.text(j, i, str(s[i][j])+" = "+str(cm[i][j]),fontsize=10, fontweight='bold', color
="white" if cm[i,j] > thresh else "black", horizontalalignment="center")
plt.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap=plt.cm.Blues)
plt.savefig ('Matriz_Confusao_'+ v_cls + '.png', format='png')
plt.show()
###### Fim da Plotagem da Matriz de Confusão #########################
###### Plotagem da Curva PrecisionxRecall#############################
average_precision = average_precision_score(y_test,yproba)
print('AP-Average precision-recall score: {0:0.2f}'.format(average_precision))
plt.figure(figsize=(6.75,4.5))
disp = plot_precision_recall_curve (modelo, X_test, y_test)
disp.ax_.set_title('Curva Precision-Recall do Modelo'+'\n'+v_cls+'\n'+'Precisão Média={0:0.2f
}'.format(average_precision))
plt.savefig ('Curva_Precision_Recall_'+ v_cls + '.png', format='png')
plt.show()
###### Fim da plotagem da curva PrecisionxRecall ######################
###### Plotagem da Curva RoC #########################################
cod_erro
= 7
fpr, tpr, _
= roc_curve(y_test, yproba)
auc
= roc_auc_score(y_test, yproba)
plt.figure(figsize=(6.75,4.5))
plt.plot(fpr, tpr, label="AUC={%0.3f}" % auc)
plt.title('Curva ROC do Modelo '+'\n'+ v_cls, fontweight='bold', fontsize=9)
plt.xticks(np.arange(0.0, 1.1, step=0.1))
plt.xlabel("Taxa de Falsos Positivos", fontsize=9)
plt.yticks(np.arange(0.0, 1.1, step=0.1))
plt.ylabel("Taxa de Verdadeiros Positivos", fontsize=9)
plt.legend(prop={'size':10}, loc='lower right')
plt.plot([0,1], [0,1], color='blue', linestyle='--')
plt.savefig ('Curva_ROC_'+ v_cls + '.png', format='png')
plt.show()
###### Fim da plotagem da curva RoC ###################################
cod_erro
= 8
print(' ')
print('Base de Dados.: '+ v_cls)
print('Accuracy .....: %0.2f ' % (acuracia) )
print('Precision ....: %0.2f ' % (precisao) )
print('Recall .......: %0.2f ' % (recall ) )
print('Specificity...: %0.2f ' % (specificity) )
print('G-mean........: %0.2f ' % (gmean) )
print('F1 Score .....: %0.2f ' % (f1) )
print('AUC...........: %0.2f ' % (auc) )
## print(model.summary()) ## está dando erro
print(' ')
except Exception as err:
v_message = 'Erro: '+str(err)+' '+str(cod_erro)+'. Classificador: '+v_cls
fim = time.time()
tempo_processamento = (round((fim - inicio)/60,2))
data_e_hora_atual = datetime.now()
data_fim_processamento = data_e_hora_atual.strftime("%d/%m/%Y %H:%M")
print('Tempo de processamento em Min/Seg: ' + str(int(tempo_processamento)) + ':%2.0f' % int((tempo
_processamento - int(tempo_processamento)) * 60) +'\n')
print(v_message+': '+v_cls)
print('===============================================================')
## Grava o resultado do processamento de cada classificador
insert_result_table (v_cls,
v_scaler,
acuracia,
precisao,
recall,
specificity,
gmean,
f1,
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auc,
average_precision,
tempo_processamento,
data_e_hora_em_texto,
data_fim_processamento,
v_message
)
# Grava o resultado do processamento em um arquivo Excel csv
result_table.to_csv(my_path+'resultado_dos_modelos_V'+versao+'.csv', sep=';',encoding = 'ISO-8859-1
')
####################### Fim dos Testes dos modelos ###############################
# Lê o arquivo (dataset) CSV e carrega na variável df (dataframe)
result_table2 = pd.read_csv(my_path+'resultado_dos_modelos_V'+versao+'.csv', sep=';', encoding = 'ISO-88591', low_memory=False)
result_table2 = result_table2.iloc[:,1:]
result_table2.set_index('Classificador-Base', inplace=True)
##### Plota a Curva Precision Recall dos Top 10 modelos com melhor performance F1 ############
result_table2 = result_table2.sort_values(['Average Precision'], ascending=False)
precision = dict()
recall
= dict()
plt.figure(figsize=(9,6))
for i in result_table2.index[:10]:
print('Modelo: '+ i)
modelo = pickle.load(open(my_path+i+'_V'+versao+'.sav','rb'))
if result_table2.loc[i]['Scale Metodo']
if "pca" in i:
X_test = X_test_pca
y_test = y_test_pca
else:
X_test = X_test_original
y_test = y_test_original

== 'no_scale':

if result_table2.loc[i]['Scale Metodo'] == 'StandardScaler':
if "pca" in i:
X_test = X_test_pca_standard.values
y_test = y_test_pca.values
else:
X_test = X_test_standard.values
y_test = y_test_original.values
if result_table2.loc[i]['Scale Metodo'] == 'MinMaxScaler':
if "pca" in i:
X_test = X_test_pca_minmax.values
y_test = y_test_pca.values
else:
X_test = X_test_minmax.values
y_test = y_test_original.values
yproba = modelo.predict_proba(X_test)[::,1]
precision[i], recall[i], _ = precision_recall_curve(y_test,yproba)
plt.plot(recall[i], precision[i], lw=2, label="{}, AP={:.3f}".format(i, result_table2.loc[i]['Average P
recision']))
plt.title('Curva Precision vs. Recall - Top 10 Modelos', fontweight='bold', fontsize=15)
plt.xticks(np.arange(0.0, 1.1, step=0.1))
plt.xlabel("Recall", fontsize=15)
#plt.yticks(np.arange(0.0, 1.1, step=0.1))
plt.ylabel("Precision", fontsize=15)
plt.legend(prop={'size':10}, loc='lower left')
plt.savefig ('Curva_Precision_Recall_top_10.png', format='png')
plt.show()
##### Fim da plotagem da curva Precision vs. Recall dos Top 10 modelos com melhor F1-score #####
##### Plota a Curva RoC dos Top 10 modelos com melhor performance ############
result_table2 = result_table2.sort_values(['AUC'], ascending=False)
fpr = dict()
tpr = dict()
plt.figure(figsize=(9,6))
for i in result_table2.index[:10]:
print('Modelo: '+ i + '-AUC: '+str(result_table2.loc[i]['AUC']))
modelo = pickle.load(open(my_path+i+'_V'+versao+'.sav','rb'))
if result_table2.loc[i]['Scale Metodo']
if "pca" in i:
X_test = X_test_pca
y_test = y_test_pca
else:
X_test = X_test_original
y_test = y_test_original

== 'no_scale':
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if result_table2.loc[i]['Scale Metodo'] == 'StandardScaler':
if "pca" in i:
X_test = X_test_pca_standard.values
y_test = y_test_pca.values
else:
X_test = X_test_standard.values
y_test = y_test_original.values
if result_table2.loc[i]['Scale Metodo'] == 'MinMaxScaler':
if "pca" in i:
X_test = X_test_pca_minmax.values
y_test = y_test_pca.values
else:
X_test = X_test_minmax.values
y_test = y_test_original.values
yproba = modelo.predict_proba(X_test)[::,1]
fpr[i], tpr[i], _ = roc_curve(y_test, yproba)
plt.plot(fpr[i], tpr[i], lw=2, label="{}, AUC={:.3f}".format(i, result_table2.loc[i]['AUC']))
plt.plot([0,1], [0,1], color='blue', linestyle='--')
plt.title('Curva ROC - Top 10 Modelos', fontweight='bold', fontsize=15)
plt.xticks(np.arange(0.0, 1.1, step=0.1))
plt.xlabel("Taxa de Falsos Positivos", fontsize=15)
plt.yticks(np.arange(0.0, 1.1, step=0.1))
plt.ylabel("Taxa de Verdadeiros Positivos", fontsize=15)
plt.legend(prop={'size':10}, loc='lower right')
plt.savefig ('Curva_ROC_top_10.png', format='png')
plt.show()
###### Fim da plotagem da curva RoC dos Top 10 ################################
fim_processamento = time.time()
tempo_processamento_geral = (round((fim_processamento - inicio_processamento)/60,2))
print("Tempo total de processamento em minutos: " ,str(int(tempo_processamento_geral)))
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APÊNDICE F - Resultado dos 162 modelos executados

Resultado dos 162 modelos executados no experimento ordenados de forma
decrescente pela métrica F1-Score.
Classificador-Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

XGBoost-desbalanceada-no_scale
XGBoost-desbalanceada padronizada-StandardScaler
XGBoost-over-sampling smote-no_scale
XGBoost-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
GradientBoosting-over-sampling smote-no_scale
XGBoost-over-sampling smote padronizada-MinMaxScaler
GradientBoosting-desbalanceada-no_scale
GradientBoosting-over-sampling smote padronizada-MinMaxScaler
GradientBoosting-desbalanceada padronizada-StandardScaler
GradientBoosting-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
LogisticRegression-desbalanceada padronizada-StandardScaler
LogisticRegression-desbalanceada-no_scale
AdaBoost-desbalanceada padronizada-StandardScaler
AdaBoost-desbalanceada-no_scale
NeuralNetwork-over-sampling smote padronizada-MinMaxScaler
LogisticRegression-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
NeuralNetwork-desbalanceada padronizada-StandardScaler
NeuralNetwork-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
AdaBoost-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
SVM-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
XGBoost-desbalanceada padronizada pca-StandardScaler
XGBoost-desbalanceada padronizada pca-MinMaxScaler
GradientBoosting-desbalanceada padronizada pca-StandardScaler
GradientBoosting-desbalanceada pca-no_scale
GradientBoosting-desbalanceada padronizada pca-MinMaxScaler
XGBoost-desbalanceada pca-no_scale
LogisticRegression-desbalanceada padronizada pca-StandardScaler
NeuralNetwork-desbalanceada padronizada pca-MinMaxScaler
LogisticRegression-desbalanceada pca-no_scale
LogisticRegression-desbalanceada padronizada pca-MinMaxScaler
SVM-desbalanceada padronizada pca-MinMaxScaler
AdaBoost-over-sampling smote-no_scale
XGBoost-over-sampling smote padronizada pca-MinMaxScaler
SVM-desbalanceada padronizada-StandardScaler
XGBoost-over-sampling smote pca-no_scale
AdaBoost-over-sampling smote padronizada-MinMaxScaler
SVM-desbalanceada padronizada pca-StandardScaler
RandomForest-over-sampling smote padronizada-MinMaxScaler
RandomForest-over-sampling smote-no_scale
GradientBoosting-over-sampling smote padronizada pca-MinMaxScaler
GradientBoosting-over-sampling smote pca-no_scale
DecisionTree-desbalanceada padronizada-StandardScaler
AdaBoost-desbalanceada padronizada pca-StandardScaler
DecisionTree-desbalanceada-no_scale
AdaBoost-desbalanceada pca-no_scale
AdaBoost-desbalanceada padronizada pca-MinMaxScaler
DecisionTree-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
NeuralNetwork-over-sampling smote padronizada pca-MinMaxScaler
DecisionTree-over-sampling smote-no_scale
NeuralNetwork-desbalanceada padronizada pca-StandardScaler
DecisionTree-desbalanceada padronizada pca-MinMaxScaler
RandomForest-desbalanceada padronizada-StandardScaler
RandomForest-desbalanceada-no_scale
RandomForest-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
DecisionTree-desbalanceada padronizada pca-StandardScaler
DecisionTree-desbalanceada pca-no_scale
LogisticRegression-over-sampling smote-no_scale
AdaBoost-over-sampling smote padronizada pca-MinMaxScaler
AdaBoost-over-sampling smote pca-no_scale
SVM-under-sampling padronizada-MinMaxScaler

Accuracy Precision Recall Specificity G-mean F1 Score
0,997
0,997
0,997
0,997
0,997
0,997
0,997
0,997
0,997
0,997
0,997
0,996
0,996
0,996
0,995
0,996
0,995
0,995
0,995
0,995
0,994
0,994
0,994
0,994
0,994
0,994
0,994
0,994
0,994
0,994
0,994
0,992
0,993
0,993
0,993
0,992
0,993
0,992
0,992
0,991
0,990
0,992
0,992
0,992
0,992
0,992
0,992
0,990
0,988
0,988
0,989
0,991
0,991
0,991
0,988
0,988
0,988
0,986
0,985
0,977

0,995
0,994
0,974
0,995
0,945
0,962
0,975
0,943
0,977
0,958
0,987
0,994
0,981
0,979
0,890
0,996
0,869
0,874
0,988
1,000
0,982
0,992
0,983
0,975
0,978
1,000
0,998
0,999
0,998
0,999
1,000
0,782
0,890
1,000
0,874
0,784
1,000
0,917
0,921
0,719
0,711
0,930
0,995
0,931
0,994
0,999
0,918
0,678
0,599
0,629
0,670
1,000
0,999
1,000
0,629
0,629
0,621
0,561
0,532
0,392

0,843
0,843
0,845
0,827
0,854
0,840
0,830
0,853
0,825
0,822
0,799
0,780
0,751
0,748
0,806
0,733
0,812
0,798
0,719
0,701
0,643
0,637
0,636
0,636
0,631
0,621
0,618
0,617
0,616
0,611
0,610
0,727
0,636
0,585
0,636
0,688
0,545
0,566
0,563
0,659
0,661
0,542
0,521
0,536
0,517
0,511
0,533
0,658
0,735
0,642
0,602
0,460
0,459
0,449
0,609
0,609
0,541
0,559
0,568
0,859

1,000
1,000
1,000
1,000
0,999
0,999
1,000
0,999
1,000
0,999
1,000
1,000
1,000
1,000
0,998
1,000
0,998
0,998
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,997
0,999
1,000
0,999
0,997
1,000
0,999
0,999
0,996
0,996
0,999
1,000
0,999
1,000
1,000
0,999
0,995
0,992
0,994
0,995
1,000
1,000
1,000
0,994
0,994
0,995
0,993
0,992
0,979

0,918
0,918
0,919
0,910
0,924
0,916
0,911
0,923
0,908
0,906
0,894
0,883
0,867
0,865
0,897
0,856
0,900
0,892
0,848
0,837
0,802
0,798
0,798
0,797
0,794
0,788
0,786
0,785
0,785
0,782
0,781
0,851
0,797
0,765
0,797
0,828
0,738
0,752
0,750
0,810
0,811
0,736
0,722
0,732
0,719
0,715
0,730
0,809
0,854
0,799
0,774
0,678
0,677
0,670
0,778
0,778
0,734
0,745
0,751
0,917

0,913
0,912
0,905
0,903
0,898
0,897
0,897
0,896
0,894
0,885
0,883
0,874
0,851
0,848
0,846
0,845
0,839
0,834
0,832
0,824
0,777
0,776
0,773
0,770
0,767
0,766
0,763
0,763
0,762
0,758
0,758
0,753
0,742
0,738
0,736
0,733
0,705
0,700
0,699
0,688
0,685
0,685
0,684
0,681
0,680
0,676
0,674
0,668
0,660
0,635
0,634
0,630
0,629
0,619
0,619
0,619
0,578
0,560
0,549
0,538

AUC
0,986
0,986
0,984
0,986
0,981
0,984
0,985
0,981
0,985
0,984
0,980
0,981
0,983
0,983
0,969
0,979
0,972
0,963
0,982
0,959
0,951
0,951
0,953
0,953
0,952
0,956
0,929
0,926
0,929
0,928
0,883
0,970
0,935
0,969
0,939
0,968
0,855
0,971
0,973
0,935
0,937
0,921
0,940
0,922
0,939
0,939
0,914
0,917
0,864
0,905
0,804
0,981
0,979
0,979
0,808
0,809
0,940
0,923
0,925
0,976

Average
Precision
0,928
0,928
0,914
0,927
0,884
0,910
0,888
0,883
0,891
0,877
0,893
0,891
0,881
0,880
0,857
0,879
0,869
0,856
0,874
0,852
0,746
0,745
0,739
0,728
0,736
0,754
0,737
0,729
0,737
0,735
0,681
0,803
0,718
0,867
0,720
0,772
0,657
0,771
0,777
0,662
0,657
0,636
0,695
0,630
0,695
0,695
0,629
0,705
0,445
0,679
0,420
0,828
0,826
0,825
0,401
0,402
0,618
0,610
0,615
0,838
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Classificador-Base
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

XGBoost-under-sampling padronizada-MinMaxScaler
LogisticRegression-under-sampling padronizada-MinMaxScaler
LogisticRegression-over-sampling smote padronizada-MinMaxScaler
RandomForest-over-sampling smote pca-no_scale
GradientBoosting-under-sampling padronizada-MinMaxScaler
RandomForest-over-sampling smote padronizada pca-MinMaxScaler
AdaBoost-under-sampling padronizada-MinMaxScaler
DecisionTree-over-sampling smote padronizada-MinMaxScaler
DecisionTree-over-sampling smote padronizada pca-MinMaxScaler
KNeighbors-desbalanceada padronizada-StandardScaler
RandomForest-desbalanceada padronizada pca-StandardScaler
RandomForest-desbalanceada pca-no_scale
XGBoost-under-sampling-no_scale
DecisionTree-over-sampling smote pca-no_scale
GradientBoosting-under-sampling-no_scale
RandomForest-desbalanceada padronizada pca-MinMaxScaler
LogisticRegression-under-sampling-no_scale
AdaBoost-under-sampling-no_scale
NeuralNetwork-under-sampling padronizada-MinMaxScaler
XGBoost-under-sampling padronizada pca-MinMaxScaler
LogisticRegression-over-sampling smote pca-no_scale
LogisticRegression-over-sampling smote padronizada pca-MinMaxScaler
GradientBoosting-under-sampling padronizada pca-MinMaxScaler
AdaBoost-under-sampling padronizada pca-MinMaxScaler
SVM-under-sampling padronizada pca-MinMaxScaler
KNeighbors-over-sampling smote padronizada-StandardScaler
LogisticRegression-under-sampling padronizada pca-MinMaxScaler
RandomForest-under-sampling padronizada-MinMaxScaler
XGBoost-under-sampling pca-no_scale
RandomForest-under-sampling-no_scale
GradientBoosting-under-sampling pca-no_scale
DecisionTree-under-sampling-no_scale
DecisionTree-under-sampling padronizada-MinMaxScaler
SVM-over-sampling smote padronizada-MinMaxScaler
KNeighbors-desbalanceada padronizada pca-StandardScaler
AdaBoost-under-sampling pca-no_scale
LogisticRegression-under-sampling pca-no_scale
KNeighbors-over-sampling smote padronizada pca-StandardScaler
RandomForest-under-sampling padronizada pca-MinMaxScaler
KNeighbors-over-sampling smote padronizada-MinMaxScaler
KNeighbors-over-sampling smote padronizada pca-MinMaxScaler
KNeighbors-desbalanceada pca-no_scale
RandomForest-under-sampling pca-no_scale
DecisionTree-under-sampling padronizada pca-MinMaxScaler
KNeighbors-desbalanceada padronizada-MinMaxScaler
RandomForest-over-sampling smote padronizada pca-StandardScaler
DecisionTree-under-sampling pca-no_scale
NeuralNetwork-under-sampling padronizada pca-MinMaxScaler
KNeighbors-desbalanceada padronizada pca-MinMaxScaler
KNeighbors-over-sampling smote pca-no_scale
GradientBoosting-under-sampling padronizada pca-StandardScaler
XGBoost-under-sampling padronizada pca-StandardScaler
AdaBoost-under-sampling padronizada pca-StandardScaler
RandomForest-under-sampling padronizada pca-StandardScaler
KNeighbors-under-sampling padronizada-StandardScaler
KNeighbors-over-sampling smote-no_scale
KNeighbors-under-sampling padronizada-MinMaxScaler
SVM-over-sampling smote padronizada pca-MinMaxScaler
KNeighbors-under-sampling padronizada pca-MinMaxScaler
DecisionTree-under-sampling padronizada pca-StandardScaler
KNeighbors-under-sampling pca-no_scale
SVM-under-sampling padronizada pca-StandardScaler
KNeighbors-under-sampling padronizada pca-StandardScaler
GradientBoosting-over-sampling smote padronizada pca-StandardScaler
LogisticRegression-over-sampling smote padronizada pca-StandardScaler

Accuracy Precision Recall Specificity G-mean F1 Score
0,974
0,973
0,986
0,988
0,969
0,988
0,966
0,972
0,979
0,988
0,989
0,989
0,962
0,979
0,961
0,988
0,957
0,947
0,943
0,939
0,970
0,971
0,934
0,929
0,927
0,954
0,915
0,907
0,906
0,902
0,903
0,911
0,912
0,908
0,985
0,890
0,891
0,965
0,886
0,976
0,973
0,984
0,844
0,847
0,984
0,847
0,823
0,830
0,985
0,889
0,701
0,698
0,697
0,681
0,687
0,890
0,734
0,725
0,705
0,602
0,705
0,547
0,604
0,528
0,528

0,371
0,360
0,593
0,776
0,332
0,782
0,305
0,325
0,387
0,841
1,000
1,000
0,286
0,375
0,283
1,000
0,258
0,221
0,204
0,182
0,231
0,234
0,171
0,156
0,151
0,169
0,136
0,132
0,130
0,129
0,126
0,127
0,126
0,122
0,700
0,111
0,111
0,153
0,103
0,190
0,162
0,547
0,081
0,077
0,582
0,071
0,070
0,070
0,627
0,053
0,048
0,047
0,046
0,044
0,043
0,046
0,042
0,041
0,037
0,036
0,035
0,032
0,032
0,031
0,031

0,918
0,878
0,445
0,359
0,920
0,348
0,901
0,743
0,515
0,299
0,281
0,281
0,929
0,522
0,932
0,268
0,921
0,924
0,891
0,814
0,396
0,367
0,823
0,794
0,783
0,485
0,813
0,879
0,865
0,897
0,864
0,781
0,775
0,772
0,123
0,843
0,841
0,271
0,811
0,151
0,170
0,094
0,854
0,792
0,074
0,716
0,829
0,789
0,063
0,356
0,939
0,941
0,924
0,922
0,874
0,304
0,725
0,741
0,715
0,937
0,667
0,949
0,818
0,947
0,943

0,975
0,975
0,995
0,998
0,970
0,998
0,967
0,975
0,987
0,999
1,000
1,000
0,963
0,986
0,962
1,000
0,957
0,947
0,944
0,941
0,979
0,981
0,936
0,931
0,929
0,962
0,917
0,907
0,907
0,902
0,904
0,914
0,914
0,911
0,999
0,891
0,891
0,976
0,887
0,990
0,986
0,999
0,844
0,848
0,999
0,849
0,823
0,831
0,999
0,898
0,697
0,694
0,694
0,677
0,684
0,899
0,734
0,724
0,705
0,597
0,706
0,540
0,600
0,522
0,521

0,946
0,925
0,666
0,599
0,945
0,590
0,934
0,851
0,713
0,546
0,530
0,530
0,946
0,718
0,947
0,518
0,939
0,936
0,917
0,875
0,623
0,600
0,878
0,860
0,853
0,683
0,863
0,893
0,886
0,900
0,884
0,845
0,841
0,838
0,350
0,867
0,866
0,514
0,848
0,387
0,409
0,307
0,849
0,819
0,272
0,780
0,826
0,810
0,252
0,566
0,809
0,808
0,800
0,790
0,773
0,523
0,730
0,733
0,710
0,748
0,686
0,716
0,701
0,703
0,701

0,528
0,510
0,509
0,491
0,488
0,482
0,455
0,452
0,442
0,441
0,438
0,438
0,437
0,437
0,434
0,423
0,403
0,356
0,331
0,298
0,292
0,286
0,283
0,260
0,253
0,251
0,233
0,230
0,226
0,225
0,220
0,218
0,217
0,211
0,209
0,196
0,196
0,196
0,183
0,169
0,166
0,161
0,148
0,141
0,132
0,129
0,129
0,128
0,115
0,092
0,090
0,090
0,088
0,084
0,081
0,080
0,080
0,078
0,071
0,069
0,067
0,062
0,061
0,060
0,060

AUC
0,985
0,979
0,917
0,940
0,984
0,936
0,980
0,859
0,752
0,714
0,946
0,944
0,985
0,756
0,985
0,939
0,982
0,980
0,968
0,954
0,874
0,868
0,952
0,941
0,924
0,783
0,931
0,960
0,955
0,963
0,953
0,930
0,925
0,912
0,622
0,942
0,934
0,686
0,925
0,646
0,637
0,584
0,925
0,820
0,623
0,865
0,826
0,887
0,598
0,646
0,934
0,917
0,896
0,898
0,873
0,622
0,797
0,818
0,781
0,767
0,736
0,900
0,791
0,853
0,887

Average
Precision
0,887
0,849
0,520
0,546
0,871
0,550
0,843
0,246
0,223
0,334
0,721
0,719
0,882
0,219
0,879
0,715
0,869
0,839
0,782
0,721
0,295
0,273
0,714
0,678
0,663
0,136
0,675
0,641
0,718
0,635
0,705
0,535
0,535
0,608
0,139
0,672
0,666
0,075
0,434
0,067
0,060
0,107
0,412
0,064
0,095
0,142
0,061
0,146
0,078
0,036
0,605
0,562
0,519
0,348
0,139
0,029
0,072
0,278
0,064
0,035
0,048
0,395
0,065
0,106
0,337
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Classificador-Base
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

LogisticRegression-under-sampling padronizada pca-StandardScaler
AdaBoost-over-sampling smote padronizada pca-StandardScaler
XGBoost-over-sampling smote padronizada pca-StandardScaler
SVM-under-sampling padronizada-StandardScaler
KNeighbors-desbalanceada-no_scale
NeuralNetwork-under-sampling padronizada pca-StandardScaler
KNeighbors-under-sampling-no_scale
SVM-over-sampling smote padronizada pca-StandardScaler
NeuralNetwork-under-sampling-no_scale
DecisionTree-over-sampling smote padronizada pca-StandardScaler
NeuralNetwork-over-sampling smote padronizada pca-StandardScaler
NeuralNetwork-under-sampling padronizada-StandardScaler
SVM-desbalanceada pca-no_scale
NeuralNetwork-over-sampling smote padronizada-StandardScaler
SVM-desbalanceada-no_scale
GradientBoosting-under-sampling padronizada-StandardScaler
GradientBoosting-over-sampling smote padronizada-StandardScaler
XGBoost-under-sampling padronizada-StandardScaler
AdaBoost-under-sampling padronizada-StandardScaler
AdaBoost-over-sampling smote padronizada-StandardScaler
SVM-under-sampling pca-no_scale
XGBoost-over-sampling smote padronizada-StandardScaler
SVM-over-sampling smote-no_scale
RandomForest-under-sampling padronizada-StandardScaler
LogisticRegression-under-sampling padronizada-StandardScaler
DecisionTree-over-sampling smote padronizada-StandardScaler
DecisionTree-under-sampling padronizada-StandardScaler
LogisticRegression-over-sampling smote padronizada-StandardScaler
NeuralNetwork-under-sampling pca-no_scale
RandomForest-over-sampling smote padronizada-StandardScaler
SVM-under-sampling-no_scale
SVM-over-sampling smote pca-no_scale
SVM-over-sampling smote padronizada-StandardScaler
NeuralNetwork-desbalanceada-no_scale
NeuralNetwork-desbalanceada pca-no_scale
NeuralNetwork-over-sampling smote pca-no_scale
NeuralNetwork-over-sampling smote-no_scale

Accuracy Precision Recall Specificity G-mean F1 Score
0,476
0,468
0,461
0,477
0,983
0,390
0,633
0,382
0,609
0,347
0,114
0,105
0,221
0,090
0,175
0,040
0,036
0,020
0,019
0,017
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,017
0,057
0,168
0,950
0,982
0,984
0,984

0,028
0,028
0,027
0,027
0,259
0,024
0,025
0,023
0,023
0,022
0,017
0,017
0,017
0,017
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
0,014
0,009
0,000
0,000
0,000

0,964
0,950
0,953
0,924
0,028
0,964
0,577
0,916
0,578
0,924
0,991
1,000
0,870
0,997
0,868
0,996
0,999
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,999
0,942
0,762
0,020
0,000
0,000
0,000

0,468
0,460
0,453
0,470
0,999
0,381
0,634
0,373
0,609
0,338
0,100
0,090
0,210
0,076
0,164
0,025
0,021
0,004
0,003
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,043
0,159
0,965
0,998
1,000
1,000

0,671
0,661
0,657
0,659
0,166
0,606
0,605
0,585
0,594
0,559
0,315
0,301
0,428
0,275
0,377
0,157
0,143
0,064
0,057
0,031
0,020
0,016
0,015
0,011
0,008
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,035
0,201
0,348
0,137

0,055
0,054
0,053
0,053
0,050
0,048
0,047
0,045
0,045
0,043
0,034
0,034
0,034
0,034
0,032
0,032
0,032
0,031
0,031
0,031
0,031
0,031
0,031
0,031
0,031
0,031
0,031
0,031
0,031
0,031
0,031
0,031
0,028
0,012

AUC
0,912
0,862
0,858
0,865
0,555
0,790
0,636
0,799
0,616
0,631
0,654
0,717
0,648
0,887
0,547
0,940
0,777
0,946
0,958
0,865
0,418
0,822
0,421
0,910
0,970
0,500
0,500
0,936
0,685
0,886
0,508
0,437
0,567
0,410
0,381
0,436
0,499

Average
Precision
0,519
0,217
0,139
0,298
0,035
0,040
0,025
0,224
0,031
0,022
0,023
0,028
0,051
0,100
0,019
0,525
0,037
0,532
0,688
0,369
0,012
0,062
0,013
0,410
0,767
0,016
0,016
0,581
0,030
0,282
0,017
0,013
0,044
0,014
0,012
0,014
0,016
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APÊNDICE G - Implementação do algoritmo XGBoost

Segue detalhamento da implementação do algoritmo XGBoost, conforme
descrito por Zhou et al. (2019) (tradução livre):
Boosting é o método de conjunto que pode combinar vários alunos fracos
em um aluno forte como

onde 𝑓𝑘 (. ) é um aluno fraco e K é o número de alunos fracos. Quando se
trata do aumento da árvore, seus alunos são árvores de decisão que podem
ser usadas para regressão e classificação. Até certo ponto, o XGBOOST é
considerado como um aumento de árvore, e seu núcleo é o Boosting de
Newton em vez de Gradient Boosting, que encontra os parâmetros ideais
minimizando a função de perda (𝜃), conforme mostrado em

onde Ω(𝑓𝑘 ) é a complexidade do modelo de árvore k-th, n é o tamanho da
amostra, T é o número de nós folha das árvores de decisão, 𝜔 é o peso dos
nós folha, 𝛾 controla a extensão da penalidade de complexidade para
estrutura em árvore em T, e 𝛼 controla o grau de regularização de 𝑓𝑘 . Uma
vez que é difícil para o modelo de conjunto de árvore minimizar função
perda em (14) e (15) com métodos tradicionais no espaço euclidiano, o
modelo usa a forma aditiva. Ele adiciona 𝑓𝑡 que melhora o modelo e forma a
nova função de perda como

(𝑡)

onde 𝑦̂𝑖 é a previsão da i-ésima instância na t-ésima iteração e 𝑓𝑡 é o aluno
mais fraco na t-ésima iteração. Então, o boosting de Newton executa uma
expansão de segunda ordem de Taylor na função de perda
para obter
porque a
aproximação de segunda ordem ajuda a minimizar a função de perda de
forma conveniente e rápida. As equações de 𝑔𝑖 , ℎ𝑖 e a nova função de
perda são definidas, respectivamente, como
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Suponha que o conjunto de amostra 𝐼𝑗 no nó folha 𝑗 seja definido como
𝐼𝑗 = {ⅈ | 𝑞(𝑥𝑖 ) = 𝑗}, onde q(𝑥𝑖 ) representa a estrutura da árvore da raiz ao nó
folha 𝑗 na árvore de decisão, (19) pode ser transformado na seguinte
fórmula, conforme mostrado em

A fórmula para estimar o peso de cada folha na árvore de decisão é
formulada como

De acordo com (21), quanto à estrutura de árvore 𝑞, a função de perda no
nó folha 𝑗 pode ser alterada conforme

Portanto, a equação do ganho de informação após a ramificação pode ser
definida como

Onde 𝐼𝑗𝐿 e 𝐼𝑗𝑅 são os conjuntos de amostra do nó folha esquerdo e direito,
respectivamente, após a divisão do nó folha 𝑗. O XGBOOST ramifica cada
nó folha e constrói aprendizes básicos pelo critério de maximizar o ganho
de informação. Com a ajuda do Boosting de Newton, o XGBOOST pode
lidar com valores ausentes por meio da aprendizagem adaptativa. Até certo
ponto, o XGBOOST é baseado na árvore de regressão múltipla aditiva
(MART), mas pode obter uma estrutura de árvore melhor aprendendo com o
reforço de Newton. Além disso, o XGBOOST também pode subamostrar
entre as colunas, o que reduz a relevância de cada aluno fraco. (ZHOU et
al.,2019-grifos do Autor).

