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RESUMO
O processo de desbancarização que vivemos nos últimos anos possibilita a
democratização do crédito. Empresas não reguladas pelo BACEN podem conceder
crédito no mercado brasileiro. A grande dúvida é como analisar o bom e o mau
cliente. Esse contexto faz com que empresas invistam em métodos estatísticos para
extrair o máximo de informações dos dados dos clientes e criarem novas técnicas
que possam subsidiar a decisão de conceder crédito para determinado cliente. O
objetivo desse trabalho é propor um método que apoie a análise de crédito com
técnicas de machine learning. O método combina algorítimos RandomForest,
XGBOOST e LogisticRegression aplicados em uma base de dados conhecida.
Proposto combinação de classificadores, utilizando RandomForest para classificar
as variáveis por importância. A partir daí foi separado um conjunto de dados com as
variáveis selecionadas e submetidas ao processo de classificação combinada por
Random Forest, Logistic Regression e XGBOOST. Adotou-se a técnica voting
classifer e oversampling. Essa combinação fez com que o resultado da classificação
obtivesse uma acurácia de 0,8 e um AUC (Area Under The Curve) de 0,72 com
recall e precisão equilibrados. Por fim, pode-se concluir que a utilização de técnicas
de Machine Learning como apoio em processos análise de crédito pode gerar
resultados melhores quando comparada aos modelos operacionais convencionais.
Palavras-chaves: Machine Learning. Modelos de Crédito. Ciclo de crédito. Análise de

crédito. Regressão logística. XGBOOST. Random forest.

ABSTRACT
Credit risk estimation by combining machine learning algorithms, a proposal.
The process of “unbanking” that we have been experiencing in the last few
years enables the democratization of credit. Companies not regulated by BACEN can
now grant credit in the Brazilian market. The big question is how to analyze the good
and bad customers. This context makes companies invest in statistical methods to
extract the maximum amount of information from customer data and create new
techniques that can support the decision to grant credit to a specific customer. The
objective of this work is to propose a method that supports credit analysis with use of
machine learning techniques. RandomForest, XGBOOST and LogisticRegression
algorithms are combined and applied in a known database. The proposed method
combines classifiers. RandomForest is used to classify variables by importance.
From there, a set of data was separated with the selected variables and submitted to
the classification process combined by Random Forest, Logistic Regression and
XGBOOST. The voting classifier and oversampling technique were adopted. This
combination made the classification result obtain an accuracy of 0.8 and a (Area
Under The Curve) of 0.72 with balanced recall and precision. Finally, it can be
concluded that the use of Machine Learning techniques to support credit analysis
processes can generate better results when compared to conventional operational
models
Keywords: Machine Learning, Credit Models, Credit Anayisis, LogisticRegression,

XGBOOST, Random forest.
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1 INTRODUÇÃO

Mudanças recentes no mercado financeiro motivam a criação de soluções
tecnológicas para apoio à avaliação de risco de crédito. A circular fintech BACEN
(Resolução 4.656/2018) normatiza

e favorece o surgimento de plataformas

SEP/SCD (Sociedade de Empréstimo entre Pessoas - Sociedade de Crédito Direto),
que permitem a concessão de crédito sem a necessidade de uma instituição
financeira intermediária. A Empresa Simples de Crédito (ESC), criada pela Lei
Complementar nº 167, é outra iniciativa aprovada, que permite realizar operações de
empréstimos

e

financiamentos

exclusivamente

para

Microempreendedores

Individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte, utilizando-se de
capital próprio.
Os modelos existentes até então de concessão de crédito não atendem a estas
novas necessidades e as ferramentas de software que apoiam o crédito também
não. Cria-se assim espaço para novas propostas tecnológicas de apoio à análise de
risco de crédito, dado o aumento dos possíveis tomadores de crédito e destas novas
oportunidades para investidores.
A análise de crédito é um processo organizado de análise de dados, de maneira
a possibilitar o levantamento das questões certas acerca do tomador do crédito.
"Este processo cobre uma estrutura mais ampla do que simplesmente analisar o
crédito de um cliente e dados financeiros para a tomada de decisão com propósitos
creditícios" (BLATT, 1999, p. 93).
Segundo Santos (2000), o processo de análise e concessão de crédito recorre a
duas técnicas: a técnica subjetiva e a técnica objetiva ou estatística. A primeira diz
respeito à técnica baseada no julgamento humano e a segunda é baseada em
processos estatísticos.
Em relação à primeira técnica, Schrickel observa que: "a análise de crédito
envolve a habilidade de fazer uma decisão de crédito, dentro de um cenário de
incertezas e constantes mutações e informações incompletas". (SCHRICKEL, 2000,
p. 27). Ou seja, grande parte da análise de crédito é realizada através do julgamento
do agente de crédito, baseada principalmente na habilidade e experiência do
mesmo. Santos (2006) ainda explica que esta técnica baseia-se na experiência
adquirida, disponibilidade de informações e sensibilidade de cada analista quanto a
aprovação do crédito.
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A análise subjetiva do tomador do crédito é importante, visto que através da
experiência do agente de crédito é possível identificar fatores de caráter,
capacidade, capital e condições de pagamento. Porém, essa análise não pode ser
realizada de maneira aleatória, é preciso estar embasada em conceitos técnicos que
irão guiar a tomada de decisão.
Algumas empresas de pequeno porte não dispõem de capacidade financeira
para manter um analista de crédito, por isso tem surgido empresas que podem dar
um suporte a esses empreendedores, visando a diminuição das perdas financeiras
com a inadimplência. Essas empresas acessam a SPC/SERASA para apoio na
tomada de decisão.
Com as novas regulamentações é possível a investidores diversificarem seu
portfólio de investimentos concedendo crédito a tomadores de modo direto.
Pessoas no papel de investidor podem decidir se irão ou não conceder o crédito.
Mutuários (os tomadores de crédito) por sua vez, na procura de juros menores
buscam alternativas para a tomada de crédito rápido e com taxas mais atraentes.
No entanto, falta ao investidor ferramentas tecnológicas que o apoiem na análise
de crédito, sem ter que depender, novamente, de instituições financeiras para este
fim.
Modelos de concessão de crédito online oferecem plataformas de serviços que
conectam mutuários e investidores que em conjunto rapidamente completam uma
transação A disponibilidade de crédito estimula a inovação em micro finança.
(Jin,2015)
A modalidade de crédito online incentiva a evolução e a mudança na forma de
classificar risco de crédito. O fato de operações online operarem um modelo de
negócio mais simples, sem a necessidade de grandes infraestruturas, e com a
maioria de seus processos automatizados,

proporciona um custo operacional

menor. (Byanjankar, 2017)
Modelos tradicionais de risco de crédito utilizam modelos paramétricos. Esses
modelos filtram e selecionam o mutuário, e essa sistemática separa bons e maus
pagadores. No entanto, a classificação tradicional pode apenas diferenciar
empréstimos como padrão e não padrão. (Byanjankar, 2017).
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Figura 1- Macro processo de risco de crédito

Fonte: Elaborado pelo Autor

No fluxo acima representa o ciclo de concessão de crédito. De um lado temos a
figura dos investidores que procuram diversificar seu portifólio financeiro na procura
de lucro. A plataforma de investimento gerencia as transações, Os tomadores são
pessoas físicas ou jurídicas interessadas em tomar crédito. Os investidores utilizam
ferramentas para apoio na decisão de ceder ou não o crédito.
Os empréstimos on-line são, na sua maioria, empréstimos de crédito não
garantidos, as operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas
configuram investimento de risco, sem garantia do Fundo Garantidor de Créditos
(FGC) (Resolução 4.656/2018), gerados por meio de plataformas de empréstimos
online em vez de intermediários financeiros, a avaliação dos riscos de crédito dessas
operações torna-se cada vez mais desafiadora e fator crítico para o sucesso dessas
novas iniciativas. Apesar de ser um modelo inovador de financiamento, os
empréstimos online ainda pode inevitavelmente adquirir os riscos comumente vistos
nos negócios financeiros tradicionais. (LI, 2017)
No modelo online, as plataformas não possuem histórico de crédito de cada
tomador como uma instituição financeira e a necessidade de classificar o risco
permanece.

A proposta dessa pesquisa é combinar um conjunto de algoritmos

Machine Learning, para apoiar a classificação do risco de crédito nesse novo
cenário.
Os patrocinadores ou investidores não possuem muitas informações sobre a
possibilidade de pagamento dos tomadores. Dessa forma em micro financiamento a
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maioria dos mutuários são PF (pessoa física) ou micro empresário que normalmente
sobrevivem às deficientes condições econômicas. (Jin, 2015)
Classificar de forma assertiva o risco de crédito e sem o apoio das informações
de propriedade de

instituições financeiras é fator de sucesso para essas

plataformas.
1.1 Objetivo e Hipóteses iniciais

O objetivo deste trabalho é

avaliar a aplicação dos algoritmos de ML na

concessão de crédito. Pode-se elaborar as seguintes perguntas de pesquisa: Os
algoritmos de ML podem ser usados para apoiar a classificação de crédito on-line?
Qual o desempenho dos algoritmos de ML para apoio na concessão de crédito online?
Este objetivo parte da hipótese que os algoritmos de ML são capazes de estimar
com precisão o comportamento de credores, ou seja que existem indícios nos dados
dos credores que permitem, com uma margem de confiança, estimar o seu
comportamento junto à concessão de crédito. Assume-se também como válida a
hipótese que os algoritmos de ML são capazes de indentificar e classificar
adequadamente estes comportamentos analisando dados históricos equivalentes.
1.2 Contribuições esperadas

Esse trabalho apoia a análise de crédito online, uma vez que a classificação
risco de crédito é fator de sucesso para as novas plataformas de concessão de
crédito que não possuem o suporte institucional dos grandes bancos e
financiadores.
Validar a aplicabilidade de algoritmos de ML para a concessão de crédito,
permite-se a expansão de um novo mercado de crédito com reflexos positivos e
diversos setores da economia, em especial os setores que hoje tem pouco acesso a
recursos financeiros, também é uma contribuição deste trabalho.
O surgimento de novas plataformas para disponibilizar crédito para a sociedade
abre uma concorrência saudável o que historicamente no mundo contribui para
taxas de juros menores, o que é favorável ao mercado de crédito e aos tomadores
de crédito em geral Na China, os empréstimos online P2P seguem um modelo de
financiamento inovador. Modelo de financiamento de ponta a ponta apoiado pela
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tecnologia da informação e da Internet, o que elimina o envolvimento de
intermediários financeiros tradicionais. Esse modelo financeiro facilita o dinheiro para
convenientemente passar de pessoas ricas em fundos para as mãos de aqueles que
deles precisam, reduzindo assim as custos do mercado, melhorando a eficiência dos
fundos enquanto isso, tornando o processo de concessão de empréstimos mais
transparente (SHANLIN YANG, 2017). Acredita-se que algoritmos simplificados de
avaliação de crédito possam refletir em um mercado de crédito mais dinâmico com
benefícios à toda economia. Sendo essa talvez a maior contribuição deste trabalho.

1.3 Planejamento do trabalho
ETAPA 1
A. Bibliografia: O trabalho de pesquisa realizado neste estudo iniciou com o
levantamento exploratório de estudos relacionados a análise de crédito online no
modelo P2P Lending, evoluindo para uma revisão sistemática (RS) de modo a obter
uma combinação de algoritmos com técnicas de machine learning. Também foi
levantado na RS os trabalhos relacionados a modelos conceituais de sistemas
baseados em concessão de crédito online.
ETAPA 2 - Experimento – Desenvolvimento de um método para análise de crédito
online baseado em combinação de algoritmos machile learning.
A. Analisar quais algoritmos utilizar para que se tenha um bom resultado na

análise de crédito online
B. Criar um método que combine esses algoritmos
C. Decidir quais variáveis serão utilizadas e qual base de dados será utilizado

para treinamento dos algoritmos
Criar uma aplicação que combine todas essas técnicas e que possa apoiar a análise
de crédito online.
ETAPA 3 – Avaliação de Resultados
A. Com a combinação das técnicas será possível observar se a análise de
crédito online é mais eficiente do que a análise através de score de crédito
fornecida por empresas privadas.
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B. Aplicar o método em uma base real e medir a performance da técnica
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2 REVISÃO DA LITERATURA
Neste capítulo apresenta-se a fundamentação teórica da análise de crédito no
Brasil, o conceito de machine learning (ML),

seus principais algoritmos e a

combinação de algoritmos para apoio na análise de risco de crédito.

2.1 A análise de crédito no Brasil
Bancos, empresas e instituições financeiras desempenham um importante
papel dentro do sistema econômico de uma nação. Sendo o crédito uma das
principais operações de qualquer uma destas instituições, ele pode influenciar
diretamente na economia.
Todos os anos milhões de pedidos de crédito são efetuados no Brasil, esses
pedidos partem de diversos setores, como a população, as empresas, etc. No
momento em que são requeridos, todos os requeredores passam por um processo
de avaliação chamado análise de crédito.
Sobre a definição de crédito, Sandroni (2003) diz que crédito é uma transação
comercial em que um comprador recebe imediatamente um bem ou serviço
adquirido, mas só fará o pagamento depois de um tempo determinado. Essa
transação pode também envolver apenas dinheiro. O crédito inclui duas noções
fundamentais: confiança expressa na promessa de pagamento e tempo de aquisição
e liquidação da dívida.
Rodrigues (2012) complementa dizendo que “crédito é a ferramenta pela qual
as empresas alicerçam suas vendas, a partir do instante em que tenham confiança
na liquidação da dívida assumida pelos clientes”.
Quando uma operação de crédito é realizada, há o risco intrínseco de que
quem recebe a concessão não venha a cumprir com suas obrigações, se tornando
inadimplente. De acordo com Silva (1997, p.314) créditos inadimplentes são
“aqueles que apresentam dificuldades de serem recebidos e consequentemente
acarretam perdas para o credor”.
Existem diversas maneiras desta avaliação ser feita, a mais usual é a análise
que avalia “os quatro C’s do crédito”. Esse tipo de avaliação mistura critérios
subjetivos com critérios práticos. Os quatro C’s são: Caráter e Capacidade (critérios
subjetivos); Capital e Condições (critérios práticos).
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O método lógico para analisar cada situação é baseado nos “Cs” de crédito.
Embora este método não aborde todo o conjunto de instrumentos disponíveis para a
avaliação de riscos e crédito, na realidade ele se constitui numa das ferramentas
mais modernas de análise de risco e crédito, voltados para situações concretas.
(PREISLER, 2003, p. 48)
Existe um quinto “C” na análise de crédito que é Colateral. Também chamado
de Garantia, pois trata dos mecanismos acionados caso o cliente não cumpra com
suas responsabilidades. A figura seguinte mostra as ramificações da análise de
crédito:
Figura 2 - Ramificações da análise de crédito

Fonte: (ARAI, 2015, p.72)

GITMAN (2004, p.520) afirma que os cinco C’s de crédito, é uma técnica
conhecida de seleção, que oferece um esquema de referência para análise de
crédito mais aprofundada, devido ao tempo e custos envolvidos, esse método é
usado para pedidos de crédito de valor monetário mais elevado.
Gitman (2004, p. 520-521) define os cinco C’s da seguinte maneira:
1. Caráter: “o histórico do cliente em termos de cumprimento de obrigações”
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2. Capacidade: “a capacidade de pagamento do crédito solicitado pelo
cliente, avaliada com base em uma análise das demonstrações
financeiras, com ênfase nos fluxos de caixa disponíveis para o pagamento
de dívidas”.
3. Capital: “o volume de dívidas do cliente em comparação com seu capital
próprio”.
4. Colateral (garantia): “o volume de ativos que o cliente tem à disposição
para usar como garantia de crédito. Quanto maior o volume de ativos
disponíveis, maior a possibilidade de que uma empresa consiga recuperar
fundos se o cliente não cumprir sua obrigação de pagamento”.
5. Condições: “as condições econômicas gerais e setoriais correntes e
quaisquer condições especiais vinculadas a uma condição específica”.

2.2 modelos de análise de crédito
Existem outras maneiras para a análise de crédito, cada uma delas conta com
modelos de análise de crédito que se adequam melhor à cada situação.

2.2.1 Documental
Trata-se de uma análise dos documentos que o cliente possui. Essa análise
inclui documentos como declaração do imposto de renda, comprovante de
identificação (CPF e RG), contas como energia elétrica, água e telefone (fixo e/ou
móvel) e contrato social em caso de empresas. (ARAI, 2015)

2.2.2 Idoneidade
Esta análise busca classificar a idoneidade de uma pessoa e se ela é capaz
de cumprir com seus compromissos. A idoneidade é a base para toda análise de
crédito, pois se a instituição financeira não considerar o tomador de crédito como
capaz de cumprir com seus compromissos não haverá a concessão de crédito.
A análise da idoneidade se caracteriza pela análise do passado da pessoa,
para saber se ela já deixou de pagar alguma conta ou se o cliente costuma atrasar o
pagamento.
Segundo Arai (2015, p. 73-74) após a análise, a idoneidade pode ser classificada da
seguinte maneira:
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1. Sem restrições: caso o cliente não possua histórico negativo, que
comprometa sua situação no mercado, sendo assim, ele paga tudo o que
deve com pontualidade.
2. Alertas – a idoneidade do cliente é assim classificada quando em seu
histórico constam irregularidades que já foram quitadas. Neste caso, cabe
à instituição financeira decidir se concede ou não o crédito.
3. Restritivos – nesse caso, o cliente possui histórico negativo, ou seja, já
faltou com o pagamento ou atrasou alguma dívida. As chances de
concessão de crédito são pequenas.
4. Impeditivos – estão nesse grupo as pessoas que não podem solicitar esse
tipo de serviço devido a proibições legais.

2.2.3 Negócio
Esse tipo de análise é restrito para empresas ou pessoas físicas autônomas,
quando são os tomadores de empréstimo. Essa análise busca detectar se a
empresa é capaz de gerar renda suficiente para cumprir com todos os seus
compromissos financeiros.
Santos (2000, p. 65) diz que a análise do negócio deve estar centrada na
atividade operacional da empresa e, para que ela seja feita de maneira completa,
deve levar em conta os riscos internos e externos que podem influenciar essa
atividade.
Riscos internos: “são consequências da má gestão das atividades
operacionais da empresa, ou seja, quando os responsáveis pela administração do
caixa e das decisões de negócio […] não conseguem dirigir a empresa com
eficiência”. (ARAI, 2015, p. 75)
Riscos externos: “referem-se a acontecimentos que afetam a economia e a
sociedade como um todo, por exemplo, quando há uma crise econômica mundial ou
alta da inflação”. (ARAI, 2015, p. 75)

2.2.4 Econômico Financeira
A partir de dados coletados por meio de análises de demonstrações
financeiras a análise econômico-financeira é realizada. Segundo Silva (2008, p.
180), este tipo de análise busca conhecer os seguintes fatores:
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Se o que é gerado do caixa da empresa é suficiente para pagar suas
despesas.
Se o lucro gerado pelo caixa é proporcional ao lucro que os investidores
esperam.
Se há dividas. Em casos positivos o motivo, há quanto tempo existe e o
valor.
Quais são as políticas operacionais e como estas repercutem nas
atividades da empresa.

A análise econômico-financeira pode se dar por duas maneiras, a análise
vertical e horizontal.
Análise horizontal: A análise horizontal (AH) é considerada uma análise
diacrônica, pois trabalha com dados comparativos em um determinado período: “a
análise horizontal mostra a evolução temporal da empresa, ou seja, tudo que foi
conquistado e construído, assim como as perdas”. (ARAI, 2015, p. 76)
Assaf Neto (2001) define a análise horizontal em três estágios, a saber:
1. Evolução dos ativos (investimentos) e passivos (financiamentos) de curto
prazo – “quando há maior crescimento dos ativos, pode-se dizer que há
uma folga financeira; caso contrário, há redução de recursos. Nesse
estágio essas ocorrências são analisadas”.
2. Evolução do ativo permanente produtivo – “análise da capacidade de
produção e de vendas da empresa”.
3. Evolução na estrutura do capital – “análise do comportamento financeiro
da empresa, ou seja, se há desequilíbrio financeiro; quais são as
preferências financeiras, por exemplo”.
A análise horizontal possibilita constatar o quanto foi produzido, vendido
perdido, emprestado, lucrado e investido em determinado período.
Análise vertical: A análise vertical visa o estudo evolutivo da vida financeira de
uma empresa. A diferença entre a análise horizontal e a vertical é que a análise
vertical expõe a participação de cada elemento que compõe a estrutura financeira da
empresa em relação ao todo.
Na análise vertical, as contas de uma demonstração são padronizadas como
percentuais de uma mesma base. Aplicada ao balanço patrimonial, essa análise
propicia uma visão imediata dos itens que demandam maior volume de recursos, a
cada exercício ou a cada período. (SECURATO, 2000, p. 72-73)
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Segundo ARAI (2015, p. 77) isso significa que através da análise vertical é
possível saber a porcentagem de pagamentos que a empresa demandou em certo
período, por exemplo. Sendo assim, o principal objetivo da análise vertical é a
demonstração relativa de cada conta da empresa.
Arai (2015, p. 77) traz a seguinte fórmula para a análise vertical:
Participação da conta = Saldo da conta no balanço X 100
Onde Saldo do ativo total é “A análise vertical permite acompanhar cada conta e
cada atitude do comportamento financeiro da empresa”. Existem também os
modelos de análise de crédito utilizados para tentar prever a possível inadimplência,
três deles serão citados neste estudo: O modelo de Kanitz, o modelo de Altman e o
Modelo de Pereira.

2.2.5 Modelo de Kanitz
Este modelo é utilizado para calcular o valor de insolvência. Pode-se afirmar
que é utilizado para detectar se uma empresa está falindo ou não. Ele também é
chamado de termômetro de Kanitz. Pode ser feito através da seguinte formula:
(0,05RP + 1,65LG + 3,5 LS) – (1,06LC + 0,33GE)
Considerando:
RP – Rentabilidade do Patrimônio; LG – Liquidez Geral; LS – Liquidez Seca; LC –
Liquidez Corrente; GE– Grau de Endividamento. (KANITZ, 1974)
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Figura 3 - Termômetro de Insolvência de Kanitz

Fonte - Liquidez Corrente; GE– Grau de Endividamento. (KANITZ, 1974)

Os valores positivos apontam que a empresa está em boa situação, ou seja,
solvente, se o resultado for inferior a -3 significa que a empresa se encontra em uma
situação ruim, insolvente, e que poderá levá-la a falência, e penumbra entre valores 3 e 0 onde deve-se tomar cuidados. Conforme o índice diminuir maior a
probabilidade de falência.
Depois da aplicação da fórmula se chega a uma classificação da solvência ou
insolvência da empresa.

2.2.6 Modelo de Altman
Segundo ALTMAN, o risco pode ser calculado usando a seguinte fórmula:
Fator = 1,84 – 0,51X1 + 6,32X3 + 0,71X4 + 0,53X5
Considerando:
X1- Ativo Circulante-Passivo Circulante/ Ativo Total X3 – Reservas e Lucros
Suspensos/Ativo Total X4 – Patrimônio Líquido/Exigível Total X5 – Vendas/Ativo
Total. (ALTMAN, 1999)

O critério de resultado utilizado por Altman foi: empresas com índice Z>0 são
classificadas empresas Solventes que podem continuar com suas operações,
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empresas com índice Z<0 são classificadas empresas Insolventes que passam por
problemas sérios.

2.2.7 Modelo de Pereira da Silva
A fórmula sugerida por Pereira Silva (1998) é a seguinte:
Fator = 0,722 – 5,124X1 + 11,016X2 – 0,342X3 – 0,048X4 + 8,605X5 – 0,004X6
Onde
Considerando: X1 = Duplicatas Descontadas/Duplicatas a Receber X2 = Estoque
final/Custo das Vendas X3 = Fornecedores/Vendas X4 = Estoque médio/Custo das
vendas X5 = (Lucro Operacional + despesas Financeiras) / ( Ativo Total –
Investimento Médio ) X6 = Exigível Total/(Lucro Líq. + 10% Imob. Médio + Saldo
devedor da Cor. Monet.)
O resultado deve ser avaliado da seguinte maneira: Z > 0, empresa é
solvente; Z < 0, empresa é insolvente. (PEREIRA SILVA, 1998).

2.3 Ciclo do crédito
A expressão crédito ao consumidor pode ser entendida como uma forma de
comércio, no qual uma pessoa física obtém dinheiro, bens ou serviços e
compromete-se a pagar por isso futuramente acrescendo ao valor original um prêmio
(juros) (SANTOS, 2000).
O risco do crédito pode ser definido como a probabilidade de perda de um
empréstimo financeiro e, por isso, as empresas utilizam métodos subjetivos e/ou
quantitativos para obter uma decisão mais confiável dessa perda. Devido a esse
fato, surge o ciclo de crédito, o qual busca medir o risco dos clientes em fases de
relacionamento.
O modelo de prospecção é a primeira fase do ciclo de crédito, a qual as
empresas buscam o perfil adequado dos clientes para ofertar determinado produto.
A segunda fase é a aplicação do Credit Score para os novos solicitantes de crédito e
a terceira fase é a aplicação do Behavior Score para os já clientes, a fim de estimar
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o risco através do comportamento passado de crédito e fazer uma manutenção de
conta mais rentável.

Figura 4 - Ciclo de crédito

Fonte – Elaborado pelo autor

2.4 Aprendizado de máquina
Podemos definir que Aprendizado de Máquina - Machine Learning (ML) - é a
técnica de combinar algoritmos para processar dados, aprender com eles e, então,
fazer uma predição, simulação ou classificação sobre algum domínio de informação.
De acordo com Faceliet al. (2011), é dado o nome de Aprendizado de Máquina ao
processo de indução de uma hipótese (ou aproximação de função) por meio de uma
experiência passada.
Existem várias estratégias de aprendizagem que podem ser utilizadas, como
aprendizado por hábito, instrução, dedução, analogia e indução. O mais comum, e
utilizado neste trabalho, é o aprendizado por indução. Segundo Blum e Mitchell
(1998), o aprendizado por indução é caracterizado pelo raciocínio que parte do
específico para o geral.
De acordo com Monard e Baranauskas (2003), o aprendizado indutivo pode
ser dividido basicamente em aprendizado supervisionado e não supervisionado. No
primeiro caso, busca-se a criação de um modelo preciso em relação à predição de
valores para novos dados enquanto que no segundo o objetivo é encontrar
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características que podem resumir os dados. A diferença básica entre esses dois
modos de aprendizagem é a presença ou não do atributo que rotula os exemplos do
conjunto de dados. No aprendizado de máquina supervisionado, o objetivo é induzir
um classificador (ou hipótese), por meio de um conjunto expressivo de dados
previamente rotulados, a predizer novos exemplos ainda não rotulados. Se os
rótulos das classes possuem valores discretos, o problema é conhecido como
classificação. Caso as classes possuam valores contínuos, o problema é conhecido
como regressão.
As técnicas / algoritmos de ML mais conhecidas são SVM, árvore de
aprendizado, programação lógica indutiva, agrupamento, aprendizado reforçado,
aprendizado Bayesiano, entre outros.
2.5 Algoritmos Supervisionados
O aprendizado de máquina usa dois tipos de técnicas: aprendizado
supervisionado, que treina um modelo em dados de entrada e saída conhecidos,
para que possa prever resultados futuros, e aprendizado não supervisionado, que
encontra padrões ocultos ou estruturas intrínsecas nos dados de entrada. No caso
da nossa pesquisa adotamos a técnica de aprendizado supervisionado por termos o
conhecimento dos dados de entrada e sabermos quais registros tiveram êxito na
quitação do contrato e quais não tiveram êxito.

2.5.1 Random Forest
A técnica de Random Forest, proposta por Breiman (2001), é a mais
disseminada dentro do processo de modelos Ensemble utilizando o método
Bagging, pois é uma técnica disponível em vários pacotes e de performance muitas
vezes próxima aos modelos de Boosting.
A ideia principal do Random Forest é reduzir a correlação de árvores de
decisão do método Bagging, sem aumentar muito a variância, através da seleção
aleatória das variáveis de entrada, pois para cada árvore de decisão gerada
independente distribuída, a média esperada de B árvores de decisão é a mesma
esperada para qualquer uma delas e, portanto, somente reduzindo a variância
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2.5.2 Regressão Logística
Como o objetivo dessa do trabalho é classificar os clientes entre os que
quitam seus empréstimos ou não, será utilizado a técnica de Regressão Logística
para obter essa classificação, pois é o método atualmente mais utilizado no mercado
financeiro, possuindo bastante robustez, estabilidade de informações e capacidade
de interpretação dos parâmetros ajustados.
Para analisar p(x), na qual é uma função de distribuição de probabilidade quando x
varia em uma reta real, tomam-se o vetor
dependente binária.

e Y uma variável

Portanto,

na qual é a probabilidade de sucesso dado o vetor de variáveis independentes.
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Figura 5 - Fluxo de processo Regressão Logística

Fonte – Baseado em Alves (2013)

Apesar da base do modelo logístico ser bastante teórica, os parâmetros
geram bom entendimento do fenômeno estudado e pode ser utilizado variáveis
categóricas e contínuas na estimação, facilitando ainda mais a interpretação dos
coeficientes. Além disso, fornece bom ajuste com menos parâmetros que outros
modelos lineares, fazendo assim, com que a Regressão Logística seja tão utilizada
no mercado financeiro.
2.5.3 Classificador XGBOOST
Baseado no GBDT algoritmo, o algoritmo XGboost introduz a função regular
Ω(f) para controlar os excessos do modelo. Um modelo realmente bom é um
razoável equilíbrio entre a precisão e a simplicidade do algoritmo. Então expanda a
função objetiva para a série de segunda ordem de Taylor. (A série de Taylor é
expandida para a parte do cálculo, que não é explicada em detalhes aqui.) Podemos
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encontrar o classificador fraco que minimiza a função objetivo usando a segunda
derivada que pode encontrar o valor extremo, uma vez que a solução ideal é
encontrada para minimizar o objetivo , é expressa na forma de um asterisco, como
mostrado abaixo:

I, representa a faixa de contagem do loop, que é definida pelos parâmetros do
algoritmo na equação acima. Dentro do máximo número de variáveis envolvidas na
iteração, o algoritmo irá iterar automaticamente. O algoritmo reconhece e interrompe
automaticamente o iteração quando o número de variáveis calculadas excede esse
valor.
A função de perda permite que a árvore de decisão de destino cresça na
camada para ajustar os dados e a função regular pode excluir os ramos redundantes
com menos informações através das iterações do computador. Neste ponto,
podemos obter o modelo de árvore de decisão composta com o mínimo de função
objetivo sob a condição de equilíbrio, a fim de classificar e prever efetivamente os
dados relevantes. Nesta parte, apenas uma breve introdução é feita à teoria
matemática do algoritmo XGboost. E se leitores interessados no conteúdo
matemático detalhado desse algoritmo, consulte o redator explicativo do documento
pelo designer do algoritmo Dr. Tianqi Chen (2016).

2.5.4 Ensemble
O aprendizado pelo método de ensemble, consiste em combinações de
modelos mais simples e de baixo poder preditivo, para resultar em um modelo mais
forte com maior acurácia. Dentro da classe de modelos Ensemble há duas técnicas
comumente conhecidas como Bagging e Boosting.
Na metodologia Bagging, proposta por Breiman (2001), os classificadores são
treinados separadamente e re-amostrados com reposição diversas vezes e em
seguida agregados através de algum método de combinação como, por exemplo, a
média de votos. Dentro da classe de métodos Bagging a técnica mais conhecida e,
explorada nessa dissertação, é a Random Forest.
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Igualmente a metodologia Bagging, o método Boosting, também é treinado
por amostras individuais, no entanto o método de combinação não é a média dos
votos, mas uma ponderação do desempenho de cada modelo.
O diagrama abaixo apresenta as principais características entre estas duas
técnicas:

Figura 6 - Fluxo de processo Ensemble

Fonte – GROVER (2017)

Pode-se avaliar no diagrama que a principal diferença entre os conceitos de
Bagging e Boosting está ligada ao seu funcionamento, no qual no processo de
Bagging o treinamento é dado pela combinação de modelos independentes o que
pode generalizar o treinamento. Já no processo de Boosting, o treinamento é dado
por uma combinação dos modelos, normalmente gerada por uma aplicação de um
fator entre cada iteração, minimizando assim as chances de generalização (super
ajuste).

2.6 Trabalhos Relacionados
Ao estudar um assunto encontra-se muitos resultados contraditórios. Para
minimizar esse impacto, esclarecer controvérsias e apoiar-se em estudos mais
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confiáveis pode-se utilizar de um novo delineamento de pesquisa: a revisão
sistemática da literatura. É um tipo de investigação focada em questão bem definida,
que tem como objetivo identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências
relevantes disponíveis (GALVÃO; PEREIRA, 2014).
Para Felizardo et al (2017 apud Kitchenham et al., 2004), a elaboração de um
protocolo de RS tem como objetivo principal reduzir a ocorrência de vieses na
pesquisa.

2.6.1 Objetivo
Propor o uso algoritmos para análise online de risco de crédito concedido por
meio do modelo P2P-Lending através da combinação de algoritmos de classificação,
redes neurais e técnica de desbalanceamento de dados.

2.6.2 Questão de Pesquisa
Como classificar risco de crédito de forma online na modalidade P2P Lending
por meio de algoritmos machine learning?
 População: Sociedades de empréstimos entre pessoas que praticam
a modalidade de empréstimo P2P Lending
 Intervenção: Combinação de algoritmos e técnicas Machine Learning
 Controle: Combinação de algoritmos machine learning que melhor
performam conforme base de dados ou dataset
 Resultado: método para classificar risco de crédito de forma online
sem apoio de uma instituição financeira

2.6.3 Palavras chave
XGBOOST, DNN, LR, Decision Tree, Logistic Regression, Gaussian Naive Bayes,
bagging,

random

forest,

SMOTE(ynthetic

Minority

Over-sampling

Technique),Random Undersampling Random Oversampling, SMLB1, SMBL2,
GNB(Gaussian Naive Bayes), RNN , NLP, long short-term memory network (LSTM),
BAYSIAN CLASSIFIER , NAÏVE-BAYES CLASSIFIER, DECISION TREE, K-
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NEAREST NEIGHBOR, K-MEANS, MLP (MULTILAYER PERCEPTRON ) ,
EXTREME LEARNING MACHINE, SVM (SUPPORT VECTOR MACHINE); crDNN;
mcDNN.

2.6.4 Strings de Busca
( "neural network" OR "recurrent neural networks" OR "rnn" OR "knn" OR
"machine learning" OR "convolutional neural network" OR "cnn" OR "deep
learning" ) AND ( "P2P Lending" OR "Peer to Peer Lending" OR "credit risk")

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

2.6.6 Listas das fontes de busca
 IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/);

2.6.7 Estratégia de busca para a identificação dos artigos
 Automático e/ou manual (Pearl Growing), ampla/restritiva
 Strings de busca utilizadas
 Publicações feitas entre 2017 e 2019

2.6.8 Planejamento
 Critérios de inclusão:
 (B)(I) Publicações em Inglês ou Português
 (E)(I) Publicações apresentam palavra da string de busca no seu título
ou resumo
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 Critérios de exclusão:
 (C)(E) Não corresponde a área proposta da pesquisa
 (D)(E) Aplicação em áreas fora do contexto P2P Lending
 Estratégia para seleção dos estudos:
 Leitura do resumo dos artigos e os critérios de inclusão exclusão
foram aplicados
 Leitura do resumo e metadados
 Estratégia de extração dos dados:
 Serão preenchidos “formulários de extração de dados” para cada texto,
considerado válido para a RS, lido integralmente (Data Extraction Form
Fields do Start).
 Utilizar na análise/síntese dos dados


Estratégia de sumarização dos dados:
 Após definidos os trabalhos definitivamente incluídos, este serão lidos
na íntegra. Feito um resumo de cada um deles, destacado os métodos
utilizados para a avaliação e parâmetros considerados, quando for o
caso.

2.6.9 Identificação dos artigos
 Identificação - observação: Artigos entre 2017 e 2019 (IEEE Xplore).
 Strings de Busca utilizada (IEEE Xplore) :
( "neural network" OR "recurrent neural networks" OR "rnn" OR "knn" OR
"machine learning"

OR "convolutional neural network"

OR "cnn"

OR "deep

learning" ) AND ( "P2P Lending" OR "Peer to Peer Lending" OR "credit risk")
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Tabela 1- Resultado da identificação dos artigos

Fonte – Elaborado pelo autor

2.6.10 Seleção dos artigos
 Seleção - observação: Aplicou-se o critério de inclusão/exclusão sobre os
metadados e depois de selecionado os artigos, aplicou-se novamente os
mesmos critério na leitura completa do artigo (IEEE Xplore).

Tabela 2 - Resultado da seleção

Fonte – Elaborado pelo autor
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2.6.11 Extração dos dados e análise/síntese dos resultados
Tabela 3 - Síntese dos resultados

Fonte – Elaborado pelo autor

2.6.12 Heterogeneous Ensemble for Default Prediction of Peer-to-Peer Lending in
China
Artigo abordou a diferença de análise de risco utilizada pelas instituições
financeiras e por plataformas P2P Lending. Apresentado que em bases P2P Lending
há um desbalancemento dos dados e para resolver esse tipo de problema foi
proposto algumas etapas combinadas.
A primeira delas foi a utilização do XGBOOST (Xtreme Gradiente Boost).
Esse caminho permite a análise de importância de cada variável. Após essa etapa
foi aplicado novamente o algoritmo XGBOOST apenas com as variáveis de maior
relevância.
Foi executado em seguida regressão logística. Após essa análise, os
classificadores foram submetidos ao algoritmo DNN (Deep neural network) e
Regressão Logísitca. Após essas etapas feito uma comparação entre os resultados.
Como resultado do experimento foi constatado que a combinação proposta
melhorou consideravelmente a acurácia das predições. O artigo aborda a dificuldade
de tratar dados desbalanceados. Aplicou e para resolver esse problema foi adotado
a técnica SMOTE.
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Técnica que agrupa pequenas minorias e compõe um único grupo de
minorias. Constado uma melhora na acurácia quando combinado XGBOOST + DNN
+ LR. (desbalanceamento + SMOTE)

2.6.13 Improving Credit Risk Prediction in Online Peer-to-Peer (P2P) Lending Using
Imbalanced Learning Techniques
Artigo utilizou dataset do Lending Club, considerados empréstimos entre 2007
e 2016. base possui um total de 578.331 empréstimos.
Desses, 79,71% tiveram sucesso e 20.29% foram maus pagadores. Esse
desbalanceamento foi destacado e tratado por uma variação do algoritmo Naive
Bayes chamado multi relational (MRNB).
Abordado no artigo comparativo de classificadores em base desbalanceada.
Esse comparativo contemplou ensemble-based Sampling(sampling/undersampling)
e Cost-sensitive. O dataset foi dividido em 70% treinamento e 30% teste.
Utilizado cross-validation com 5 bags. Utilizado curva ROC para tuning das
features. Os classificadores utilizados pelo artigo foram Decision Tree, Logistic
Regression, and Gaussian Naive Bayes.
Como ensemble classificadores foi utilizado boosting, bagging e random
forests. Os algoritmos (SMLB1 - Smote Border Line 1 e SMBL2 – Smote Border Line
2) foram proposto para resolver a deficiência do SMOTE e finalmente aplicado
Random Undersampling.
No final não houve diferença estatísticas entre os classificadores. A
combinação LG (Logistic Regression) + RU (Random Undersampling), using 5% de
treino foi o que melhor desempenhou. O classificador que melhor desempenhou no
experimento foi GNB(Gaussian Naive Bayes) - SMLB1 / SMLB2

37

2.6.14 A Deep Learning Approach for Credit Scoring of Peer-to-Peer Lending Using
Attention Mechanism LSTM(long short-term memory network)
Artigo sugere a análise de comportamento do usuário na plataforma online.
Padrões de click navegação e registros no decorrer da operação podem apoiar a
decisão de score de crédito dentro de plataformas P2P Lending.
A técnica proposta pelo artigo é a long short-term memory network (LSTM)
baseado em RNN. Autor do artigo foi inspirado por técnicas de deep learning e NLP.
Algoritmos de análise de sentimento onde é realizado a transformação de
palavras para vetor. A proposta do autor foi utilizar a mesma técnica porém
transformar eventos de comportamento em plataformas P2P Lending para vetor.
(LSTM - EVENTOS)

2.6.15 Credit risk analysis using machine learning classifiers
Trata-se de um Survey. Proposto análise de risco de crédito sem considerar a
modalidade P2P Lending.
Artigo pode contribuir para pesquisa no sentido de complementar a análise de
risco de crédito na modalidade P2P Lending baseado na análise de risco de crédito
padrão.
A técnica proposta é a combinação dos algoritmos BAYSIAN CLASSIFIER ,
NAÏVE-BAYES CLASSIFIER, DECISION TREE, K-NEAREST NEIGHBOR, KMEANS, MLP (MULTILAYER PERCEPTRON) , EXTREME LEARNING MACHINE,
SVM (SUPPORT VECTOR MACHINE).
O Survey indica após experimento que o classificador ELM (extreme learning
machine) desempenhou melhor entre todos dos outros.

Foram utilizados dois

datasets para testes. Um Alemão e outro Australiano. (CLASSIFICADORES)

2.6.16 A Deep Learning Approach to Competing Risks Representation in Peer-toPeer Lending
Importante algoritmo focado em P2P Lending e totalmente aderente às strings
de busca. Artigo aborda o tratamento do risco de forma simultânea, seja
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qualitativamente quanto quantitativamente. A técnica proposta é deep neural
networks.
Apresentou a técnica Ordinal Regression, que procura resolver o problema
de variáveis temporais em classificadores.
Utilizou também DNN (Deep Neural Networks) para conduzir a classificação
binária.
Foi feito um experimento. O experimento utlizou 10-fold cross-validation e
moving-time window experiments. O classificador crDNN (Competitive Risk) foi o
mais poderoso dentre os utilizados. (Rótulo + Temporal)

2.6.17 Compilação e resultados
Classificar risco de crédito de forma online na modalidade P2P Lending por
meio de algoritmos machine learning é um assunto bem pesquisado nos periódicos.
Foi possível encontrar literaturas alinhadas com o tema proposto de pesquisa.
Desta forma, com base na revisão bibliográfica é possível sintetizar as
conclusões das aplicações das técnicas no quadro Quadro 1:
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Tabela 4 - Resumo dos trabalhos selecionados
TRABALHO
LI, Wei et al

Gomes2018

OBJETIVO

TÉCNICAS

Demonstrar aplicação da

SMOTE(ynthetic Minority Over-sampling

técnica de Ensemble

Technique)

direcionado para P2P

XGBOOST + DNN (Deep neural network)

Lending

+ LR

Demontrar tratamento de

MRNB (multi relational data);

dataset com

ensemble-based

desbalanceamento

Sampling(oversamplint/undersampling);
SMLB1 e SMBL2 (Corrigir deficiência
SMOTE)
Random Undersampling;
GNB(Gaussian Naive Bayes)

Wang C

Trilok Nath Pandey

Utilização de deep

LSTM (long short-term memory

learning para score de

network);

crédito.

RNN (Recurrent Neural Networks);

Aplicação de

BAYSIAN CLASSIFIER;NAÏVE-BAYES

classificadores machine

CLASSIFIER;

learning para risco de

DECISION TREE;K-NEAREST NEIGHBOR;

crédito

K-MEANS, MLP (MULTILAYER
PERCEPTRON );
EXTREME LEARNING MACHINE; SVM
(SUPPORT VECTOR MACHINE)

Fei Tan

Combinação de

deep neural networks; crDNN

regrassao com DNN

(Competive Risk DNN;mcDNN
(multiclass deep neural network)
Ordinal Regression;DNN (Deep Neural
Networks)

Fonte – Elaborado pelo autor
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Conclusão:


Utilizar XGBOOST (Xtreme Gradiente Boost) para analisar a importância de
cada variável no DATASET. Em seguida aplicar novamente apenas com as
variáveis mais importantes.



Tratar o desbalanceamento de base, algo comum em base p2p lending.
SMLB1/SMLB1;



Aplicar uma combinação de classificadores (Ensemble);



Aplicar o conjunto à rede neural DNN (Deep Neural Networks).



Por fim, realizar comparação dos resultados



Utilizar curva ROC para medir desempenho da combinação
Um único artigo (Artigo 3) sugere a utilização da técnica long short-term

memory network (LSTM) combinada com NLP. Esse passo aborda tratar a análise
de eventos na navegação do cliente na plataforma e identificar padrões e no final
utilizar com mais um fator na análise de risco.
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3 METODOLOGIA

A aplicação de qualquer algoritmo de ML exige uma seleção de principais
variáveis e preparação de dados que nem sempre é descrita nos exemplos de
aplicação, mas que é uma etapa vital no sucesso do resultado. Assim, este capítulo
descreve com detalhes um método de preparação de dado, além de uma proposta
de combinação de algoritmos baseados no que foi apreendido da revisão
bibliográfica, que será avaliado com vistas aos objetivos desta pesquisa.
O método proposto pode ser divido em 4 etapas:
1. Seleção principais varáveis Coleta dos dados
2. Preparação dos Dados
3. Aplicação dos Algoritmos
4. Análise dos Resultados
3.1 Etapa de Seleção principais variáveis e Coleta de Dados
A etapa de seleção e coleta dos dados é essencial em qualquer projeto de
ML, uma vez que é a partir destes dados que os algoritmos irão obter seu
aprendizado para realizar as classificações. A inexistëncia ou a inviabilidade de
acesso a dados inviabiliza todo o processo.
Após algumas pesquisas foi decidida adoção do dataset lendclub. Dataset é
público e está disponível para download. O período analisado foi de 2016 à 2019
(jul). O dataset possui informações de empréstimos realizados pela plataforma p2p
lending. Além do sumário/glossário com detalhamento das informações é possível
identificar contratos em atraso, finalizado e não finalizado. DataSet possui 75
variáveis para análise.

3.2 Etapa de preparação dos dados
Aplicar técnicas de preparação dos dados no dataset adotado para
processamento dos algoritmos. A prepação dos dados para processamento de
algoritmos ML requer várias ações como tratamento de nulos, todas as variáveis
fornecidas foram categorizadas, para que no momento do ajuste possamos contar
com a opção de trabalhar com a variável contínua ou categorizada. O processo de
categorização aplicado consiste na separação da identificação de valores nulos em

42

uma classe separada e na divisão da variável contínua em classes, determinadas
pelo algoritmo de árvore de decisão.
Depois da preparação dos dados aplica-se a técnica de seleção das principais
variáveis. Essa técnica consiste na aplicação de um classificador. No nosso caso
escolhemos o Random Forest para entender quais variáveis possuem maior
importância no DataSet. Iniciamos o processo com 75 variáveis resultado do
processo de preparação de dados.

3.3 Etapa de Aplicação dos Algoritmos
Após a preparação dos dados é necessário a aplicação de dois processos, O
primeiro processo faz a classificação de importância de variáveis dentro do conjunto
de dados. O segundo processo é aplicado um classificador porém apenas com as
variáveis importantes produto do processo anterior. O segundo processo é o
responsável pela classificação final. Não é premissa para o processo 2 de
classfificação utilizar o mesmo classificador do processo 1.
Aplicado o algoritmo no processo 1, o resultado consiste em 22 principais
variáveis classificadas por importância. Foi gerado um DataSet apenas com as 22
variáveis mais importantes.
A imagem abaixo demonstra as principais variáveis e sua importância
conforme o processamento do classificador.
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Figura 7 - Variáveis importantes agrupadas por importância

Fonte – Elaborado pelo autor

Com um número reduzido de variáveis e classificadas por importância, fruto
do processo 1, passamos para a etapa de escolher o classificador que melhor
classifica nosso conjunto de dados.
Esse processo é chamado de seleção de classificador. Nesse processo
aplica-se algoritmos e observa-se o melhor classificador para seleção de variáveis
na fonte de dados adotada. Aplicados vários testes, guiados sempre pela acurácia e
precisão, determina-se o melhor clasificador. O exercício foi combinar diversos
métodos encontrados na revisão sistemática para eleger a combinação de
algoritmos que exibem melhores resultados (acurárcia / precisão) com o dataset
selecionado.
Após selecionar o classificador é necessário tratar o desbalanceamento de
classe, algo comum em base de empréstimos. Na revisão da literatura observamos
a aplicação das técnicas de oversampling e undersampling.
A imagem abaixo demonstra de forma clara o desbalanceamento em nosso
dataset. Em vermelho os empréstimos quitados e em azul empréstimos não
quitados.
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Figura 8 - Distribuição de classe desbalanceada

Fonte – Elaborado pelo autor

A revisão da literatura nos apresentou também a técnica de Ensemble.
Aplicar algoritmos em conjunto com diferentes formas para avaliar desempenho.
Selecionamos as Técnicas de Bagging, Boosting e Voting.
Após aplicação da técnica de Ensemble detectamos a necessidade de análise
de desempenho dos algoritmos. Adotamos para nossa análise a Curva ROC.
Responsável por medir e comparar performance da combinação.
Segundo Hanley (1982, p. 29-36) a Análise ROC — do inglês Receiver
Operating Characteristic — é um método gráfico para avaliação, organização e
seleção de sistemas de diagnóstico e/ou predição. Gráficos ROC foram
originalmente utilizados em detecção de sinais, para se avaliar a qualidade de
transmissão de um sinal em um canal com ruído . Gráficos ROC também são muito
utilizados em psicologia para se avaliar a capacidade de indivíduos distinguirem
entre estímulo e não estímulo; em medicina, para analisar a qualidade de um
determinado teste clínico]; em economia (onde é conhecida como gráfico de Lorenz),
Recentemente, a análise ROC foi introduzida em Aprendizagem de Máquina — AM
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— e Mineração de Dados —MD — como uma ferramenta útil e poderosa para a
avaliação de modelos de classificação.
Ao encontrar uma boa combinação é realizado o treino do modelo
selecionado.

Essa etapa consite em realizar treino com dataset selecionado e

armazenar modelo treinado com melhor técnica escolhida para futura utilização em
outras aplicações.

3.4 Etapa de Análise dos Resultados
Para simplificar, considere um problema de classificação com duas classes,
geralmente rotulados como sendo exemplos positivos “+” e negativos “-” de um
conceito. A matriz de confusão para problemas com somente dois valores no atributo
classe, onde TP é o número de exemplos positivos classificados corretamente, FN é
o número de exemplos positivos classificados erroneamente, FP é o número de
exemplos negativos classificados erroneamente, e TN é o número de exemplos
negativos classificados corretamente, de um total de N = (TP +FN +FP +TN)
exemplos.

Figura 9 - Matriz de confusão classificação duas classes

Fonte – Igor Garcia et al. (2019)

A acurácia e a taxa de erro são duas das medidas mais utilizadas para avaliar
a performance de uma hipótese. Outras medidas que também podem ser utilizadas
para avaliar um classificador são sensibilidade, recall, precisão e F1.
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4 VALIDAÇÃO DO MÉTODO

4.1 Seleção e Coleta dos dados
O conjunto de dados consiste em 656.724 registros de empréstimos que
foram emitidos pelo "LendingClub" uma plataforma chinesa de P2P Lending, Esse
conjunto de foi acessado através do próprio site da plataforma. Durante o
desenvolvimento desse trabalho foi alterado a forma para acesso aos dados e há
necessidade de criar usuário e senha, após autorizado, acessar os arquivos. O site
da plataforma é:
https://www.lendingclub.com/info/download-data.action. ou através do site github;
https://github.com/prmelo-msn/lendingclub.git
Essa área é pessoal e não está atualizada conforme o site da plataforma. O
período analisado foi entre os anos de 2013 e 2019 (Q1). Há um total de 115
atributos que descrevem a configuração dos empréstimos realizados no período. O
atributo "Status do empréstimo", que descreve o estado atual do empréstimo, possui
os seguintes valores, "Emitido", "Atual", "Totalmente pago", "Padrão", "Cobrado ',"
Atrasado (16 a 30 dias) "," Atrasado (31 a 120 dias) "e" Em período de carência ".
No valor do campo status aplicaremos o processo de agrupamento. Utilizado
para reduzir a um problema binário de classificação, ou seja, os pedidos de
empréstimo com "Cobrado", "Padrão", "Atrasado (31 a 120 dias)" e "Atrasado (16 a
30 dias)" serão considerados empréstimos “ruins" ou "inadimplentes". Enquanto
"Atual", "Totalmente pago" e "Em período de carência" são classificados como
"bons" empréstimos e os demais serão ignorados. O atributo "status Ioan" será
substituído por "ruim", o que leva os valores de 0 para um bom crédito e 1 para um
crédito ruim ou padrão. O montante dos empréstimos fica na faixa de US $ 1000 a
US $ 35.000 e cada empréstimo está classificado em um "grau" (A-G) associado a
eles. A nota especifica a faixa de taxas de juros em ordem crescente, começando de
5,32% a 29%. Como esperado, os empréstimos com taxa de juros mais alta têm
maior risco de inadimplência. 31% Empréstimos no grau G são ruins, enquanto
apenas 3% no grau A.
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4.2 Preparação dos Dados
A fonte de dados disponibilizada possui empréstimos de 2016 à 2019(Q3)
obtida no site oficial da plataforma (https://www.lendingclub.com/) . O padrão
utilizado para disponibilização dos dados foi excel com os atributos separados por
"," vírgula.
Os arquivos estão distribuídos por anos e há necessidade de consolidar o
dataset para realizar o experimento. Foi identificada falta de integridade de alguns
atributos em todos os arquivos. Foram desprezados esses atributos e mantidos
apenas os atributos em comum a todos arquivos. Esse processo de consolidação
resultou em um único dataset com 74 atributos a serem analisados.
Foi analisado um atributo chamado loan_status e alguns registros possuiam o
valor "Issued". Esses registros foram ignorados. Foram mantidos registros onde o
campo loan_status possui o valor "Bad" ou "Good". O percentual de dados
desprezado por conta desse critéiro foi de 10.9%. Atributos com características não
numéricas como "Homeownership", "Application type", "Employee title" foi rotulado a
partir do número 1.

4.2.1 Seleção de variáveis importantes
O processo de seleção de varíavies mais importantes foi composto em 3
etapas e a descrição de cada uma delas está a seguir;


Atributos redundantes: Atributos com a mesma informação são
removidos. Um exemplo de atributo similar

é o atributo “Funded

Amount” e “Funded Amount by investors”. Os dois atributos tratam do
valor financiado. Deixado apenas um deles na base a ser trabalhada.


Atributos com valores incompletos: Atributos onde o percentual de
preenchimento é menor que 20% foram considerados inconsistentes
Atributos com inconsistência entre 10-15% foram preenchidos com a
média dos outros registros.



Atributos com valores específicos: Atributos como “"Last payment
date”, "Last credit pull date" e "Outstanding principal amount". Esse tipo
de atributo não traz informação relevante e contribui para resultados
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indesejados.Foram removidos para não comprometer a acurácia do
modelo.


Técnica de conhecimento de domínio: Adotada uma abordagem
intuitiva para a remoção de atributos que não trazem importância para
a tomada de decisão. Os atributos ignorados foram "Initial list status",
"Address state", "Public records", "Loan description".



Utilização de classficiador: Após a o processo de limpeza dos dados aplicase um classificador para identicar a importância de cada variável do dataset
na chegada do resultado na classificação. A literatura sugere
classificadores

que

possibilitam

a

utilização

dessa

três

técnica.

LogisticRegression, Random Forest e XGBOOST. Por desempenho foi
escolhido o classificador Random Forest para listar as variáveis mais
importantes e de mais relevância. Após esse processo foi gerado um dataset
apenas com as variáveis mais importantes e submetida aos classificadores.

4.3

Aplicação dos Algoritmos
Após

análise

da

literatura,

foram

selecionados

os

três

melhores

classificadores para tratar nosso tipo de problema. O principal problema a ser tratado
é o tratamento de desbalanceamento do dataset. Nesse tipo de problema os 3
classificadores que melhor desempenham nesse cenário são RandomForest,
LogisticRegression e XGBOOST. Após seleção dos classificadores aplicamos uma
sequência de técnica e mapeamos os resultados para análise.

4.3.1 Classificadores e seus resultados (RandomForest, LogisticRegression e
XGBOOST )
Após gerado dataset, produto da técnica de preparação dos dados, aplicamos
os classificadores selecionados e catalogamos os resultados. O três classificadores
(RandomForest, LogisticRegression e XGBOOST ) apontados para a mesma base.
Segue resultados:
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Tabela 5 - resultado RandomForest, LogisticRegression e XGBOOST
Acurácia

GM

ROC

RandomForest

81%

23%

70.83%

LogisticRegression

81%

20%

69.45%

XGBOOST

81%

20%

72.73%

Fonte – Elaborado pelo autor

Figura 10 - Matriz de confusão classificadores

Fonte – Elaborado pelo autor

Figura 11 - Curva ROC classificadores

Fonte – Elaborado pelo autor

A acurácia chamou atenção porém o o indicador Geometric Mean pareceu
alto, o que indica uma falta de assertividade no modelo conforme literatura.
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4.3.2 Classificador RF para feature selection (RandomForest, LogisticRegression e
XGBOOST)
Utilizamos o classificador RandomForest para análise das principais variáveis
do dataset e após análise gerado novo dataset apenas com as variáveis indicadas
pelo algoritmo em seguida

aplicamos novamente os três classificadores

selecionados no experimeto.
Principais variáveis detectadas pelo algoritmo

Figura 12 - Principais variáveis Random Forest

Fonte – Elaborado pelo autor

A tabela abaixo identifica as variáveis conforme a classificação do algoritmo
RandomForest e o significado de cada uma delas conforme dicionário fornecido
pela própria plataforma.
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Tabela 6 - Random Forest Variáveis classificadas por importância
Peso
0.08

2

Original
int_rate
avg_cur_ba
l

3

dti

0.05

1

0.05

7

installmen
t
tot_hi_cre
d_lim
annual_inc
bc_open_to
_buy

8

bc_util

0.04

9

revol_bal

0.04

10

revol_util

0.04

total_acc

0.04

4
5
6

11

total_bal_
ex_mort
12
total_bc_l
imit
13
total_rev_
hi_lim
14
loan_amnt
15
Fonte – Elaborado pelo autor

0.05
0.05
0.04
0.04

Tradução
Taxa de Juros sobre o Empréstimo
Saldo atual médio de todas as contas
total pagamentos mensais da dívida do
mutuário / total das obrigações
da dívida, excluindo a hipoteca e o empréstimo
solicitado, dividido pelo
rendimento mensal auto-declarado do
mutuário.
Valor da Parcela
Limite Alto de crédito / limite crédito
Renda Anual
Total disponível para compra no rotativo
Relação entre o saldo atual total e o limite de
crédito / crédito alto para
todas as contas bancárias
Saldo total de crédito revolvente
crédito que o mutuário está usando em relação
a todos os
créditos rotativos disponíveis
total de linhas de crédito atualmente no arquivo
de crédito do mutuário

0.04

Saldo total de crédito excluindo hipoteca

0.04

Total de limite de crédito / crédito do cartão
bancário
Total de crédito elevado / limite de crédito
rotativo
Valor total do crédito em análise

0.04
0.03

Segue resultados:

Tabela 7 - RandomForest Feature Selection e Classificadores
Acurácia

GM

ROC

RF+RandomForest
RF+LogisticRegression

81%
81%

25%
20%

69.73%
69.45%

RF+XGBOOST
Fonte – Elaborado pelo autor

81%

20%

72.73%
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Figura 13 - Matriz de confusão classificadores

Fonte – Elaborado pelo autor

Figura 14 - Curva ROC classificadores

Fonte – Elaborado pelo autor

Na combinação acima tivemos a mesma acurácia no entanto o indicador
Geometric Mean aumentou

e Curva AUC caiu.

Nosso modelo ficou menos

assertivo que o passo anterior.

4.3.3 Classificador XGBOOST para feature selection

(XGBOOST + RF, LR e

XGBOOST )
Utilizamos o classificador XGBOOST para análise das principais variáveis do
dataset e após análise gerado novo dataset apenas com as variáveis indicadas pelo
algoritmo em seguida
experimeto.

aplicamos novamente os três classificadores selecionados no
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Figura 15 - Principais variáveis XGBOOST

Fonte – Elaborado pelo autor

Dicionário de importância e significado;
A tabela abaixo identifica as variáveis conforme a classificação do algoritmo
XGBOOST e o significado de cada uma delas conforme dicionário fornecido pela própria
plataforma.
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Tabela 8 - XGBOOST Variáveis classificadas por importância
1

Original
int_rate

Peso
0.2016

2
3

tot_hi_cred_lim
verification_status_

0.0557
0.0526

4

grade_D
application_type_INDIVIDU
AL
verification_status_Source
Verified

0.0366

0.0347

8

emp_length_10+ years
home_ownership_MORTG
AGE

9
10
11

term
installment
loan_amnt

0.0340
0.0297
0.0282

12

grade_A

0.0274

13

dti

0.0259

14

inq_last_6mths

0.0250

5
6
7

15
avg_cur_bal
Fonte – Elaborado pelo autor

0.0366
0.0364

0.0343

0.0217

Tradução
Taxa de Juros sobre o Empréstimo
Limite Alto de crédito / limite
crédito
Indica se a renda foi checada
Grau do mutuário atribuído pelo
analista
Se o mutuário é sozinho ou se exite
mais mutuários
Indica se a renda foi checada
Indica se mutuário possui mais de
10 anos no emprego
O status de propriedade da casa
fornecida pelo mutuário (Hipoteca)
O número de parcelas no
empréstimo.
Valor da Prestação
Valor total do empréstimo
Grau do mutuário atribuído pelo
analista
total pagamentos mensais da
dívida do mutuário / total das
obrigações
da dívida, excluindo a hipoteca e o
empréstimo solicitado, dividido
pelo
rendimento mensal autodeclarado do mutuário.
Pedidos de crédito nos últimos 6
meses a partir da data de
solicitação
Saldo atual médio de todas as
contas

Segue resultados:
Tabela 9 - XGBOOST FeatureSelection e Classificadores
Acurácia

GM

ROC

XGBOOST+RandomForest

81%

30%

68.83%

XGBOOST +LogisticRegression

81%

20%

69.45%

XGBOOST +XGBOOST
Fonte – Elaborado pelo autor

81%

20%

72.73%
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Figura 16 - Matriz de confusão classificadores

Fonte – Elaborado pelo autor

Figura 17 - Curva ROC classificadores

Fonte – Elaborado pelo autor

Na combinação acima tivemos a mesma acurácia no entanto o indicador
Geometric Mean aumentou

e Curva AUC caiu.

Nosso modelo ficou menos

assertivo que o passo anterior.

4.3.4 Classificadores

RandmForest, LogisticRegression e XGBOOST

com a

técnica de Voting Classifer
Na literatura

foi encontrada uma técnica colegiada onde os algoritmos

desempenham juntos. Essa técnica é chamada de ensemble e dentro dessa técnica
existe a forma de voting classifier que foi aplicada.
Resultados obtidos:
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Tabela 10 - RandomForest, LogisticRegression e XGBOOST Voting

VotingClassifier

Acurácia

GM

ROC

81%

18%

72.29%

Fonte – Elaborado pelo autor
Figura 18 - Matriz de Confusão e Curva

Fonte – Elaborado pelo autor

A acurácia permaneceu em 81% como na combinação de algoritmos anterior.
Porém o indicador Geometric Mean abaixou, o que indica a melhor combinação
entre as técnicas para nosso modelo conforme literatura. Encontramos na literatura a
necessidade de analisarmos mais alguns indicadores conforme abaixo;
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Tabela 11 - Desempenho Técnica Volting Classifier

1
0
accuracy
macro avg
weighted avg

precision recall f1-score support
0,81 0,99
0,89 47876
0,58 0,03
0,06 11323
0,81 59199
0,7 0,51
0,48 59199
0,77 0,81
0,73 59199

Fonte – Elaborado pelo autor

É possível observar que o recall está bem baixo para menor classe, que são
empréstimos que não foram totalmente liquidados. Nesso momento decidimos
aplicar a técnica de sampling. Nessa técnica temos oversamplig e o undersampling.
Ambos, antagônicos, porém procuram tratar o problema de desabalanceamento
entre classes no mesmo conjunto de dados. Problema que percebido no processo
de preparação dos dados para processamento. Abaixo figura que representa o
problema.

Figura 19 - Divisão das classes - Desbalanceamento

Fonte – Elaborado pelo autor
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No próximo item abordamos a técnica de sampling nas suas duas
modalidades, oversampling e under sampling.

4.3.5 Combinação de classificadores com apoio da técnica sampling
Após aplicarmos a técnica de balanceamento utilizamos a técnica de
sampling, a literatura indica duas formas de utilização da técnica. oversampling e
undersamplig. Aplicamos a técnica de oversamplimg/smote. Essa técnica procura a
classe menor e através do ”vizinho mais próximo - knn” achar o vizinho mais
próximo e criar elementos sintéticos a partir da minoria. Esse processo possibilita um
equilíbrio

entre

as

duas

classes

para

classificação.

Na

técnica

de

undersampling/NearMiss. Essa técnica ao contrário da anterior apresentada ela faz
com que a maior classe fique balanceada em realação a menor classe para análise.
Resultados obtidos:

Tabela 12 - Classificadores combinados com sampling
VotingClassifier
VotingClassifier(SMOTE)
VotingClassifier(NearMiss)
Fonte – Elaborado pelo autor

Acurácia
81%
80%
36%

GM
18%
44%
44%

ROC
72.29%
72.33%
46,74
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Figura 20 - Matriz de confusão e Curva ROC Oversampling

Fonte – Elaborado pelo autor

Figura 21 - Matriz de confusão e Curva ROC Undersampling

Fonte – Elaborado pelo autor
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Votiing Classifier

Tabela 13 - Desempenho Técnica Volting Classifier

1
0
accuracy
macro avg
weighted avg

precision recall f1-score support
0,81 0,99
0,89 47876
0,58 0,03
0,06 11323
0,81 59199
0,7 0,51
0,48 59199
0,77 0,81
0,73 59199

Fonte – Elaborado pelo autor
Votiing Classifier + Oversampling

Tabela 14 - Desempenho Técnica Volting Classifier + OverSampling

1
0
accuracy
macro avg
weighted avg

precision
0,83
0,46

recall
0,94
0,21

0,65
0,76

0,57
0,8

f1-score
0,88
0,29
0,8
0,59
0,77

support
57404
13632
71039
71039
71039

Fonte – Elaborado pelo autor

Votiing Classifier + Undersampling

Tabela 15 - Desempenho Técnica Volting Classifier + UnderSampling

1
0
accuracy
macro avg
weighted avg

precision
0,8
0,19

recall
0,27
0,71

0,49
0,68

0,49
0,36

Fonte – Elaborado pelo autor

f1-score
0,41
0,3
0,36
0,35
0,39

support
57407
13632
71039
71039
71039
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A acurácia

caiu, o indicador Geometric Mean aumentou, o que indica

aparente piora no modelo. O recall que estava 0,04 no modelo anterior, sem a
técnica de oversampling, passou para 0,21. Esse aumento no recall indica um maior
equilíbrio no modelo. A Curva ROC também melhorou. Essa combinação foi a que
melhor desempenhou até o momento.
O contrário aconteceu quando aplicamos a técnica undersampling. Todos
indicadores pioraram e houve a percepção de que essa técnica não deve ser
aplicada no nosso modelo.

4.4 Analise dos Resultados
Passo 1
Na primeira combinação a acurácia chamou atenção, porém o indicador
Geometric Mean pareceu alto, o que indica uma falta de assertividade no modelo
conforme literatura.
Passo 2
No passo 2 tivemos a mesma acurácia no entanto o indicador Geometric
Mean aumentou e Curva ROC caiu. Nosso modelo ficou menos assertivo que o
passo anterior.
Passo 3
No passo 3 tivemos a mesma acurácia no entanto o indicador Geometric
Mean aumentou e Curva ROC caiu. Nosso modelo ficou menos assertivo que o
passo anterior.
Passo 4
A acurácia permaneceu, porém o indicador Geometric Mean caiu, o que
indica a melhor combinação entre as técnicas para nosso modelo conforme
literatura. Encontramos na literatura a necessidade de analisarmos mais alguns
indicadores .
Passo 5
É possível observar que o recall está bem baixo para menor classe, que
são empréstmos que não foram totalmente liquidados. Nesso momento
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decidimos aplicar a técnica de sampling. Nessa técnica temos oversamplig e o
undersampling. Ambos, antagônicos, porém procuram tratar o problema de
desabalanceamento de dataset. Problema que analisamos no processo de data
cleaning.
Passo 6
A acurácia

caiu, o indicador Geometric Mean aumentou, o que indica

aparente piora no modelo. O recall que estava 0,04 no modelo anterior, sem a
técnica de oversampling, passou para 0,21. Esse aumento no recall indica um
maior equilíbrio no modelo. A Curva ROC também melhorou. Essa combinação
foi a que melhor performou até o momento.
Passo 7
O contrário aconteceu quando aplicamos a técnica undersampling. Todos
indicadores pioraram e houve a percepção de que essa técnica não deve ser
aplicada no nosso modelo.
O

Passo

6

(Combinação

de

classificadores

(RandomForest,

LogisticRegression e XGBOOST) com apoio da técnica sampling - oversampling)
foi a que melhor desempenhou no conjunto de dados selecionado.
A tabela abaixo demonstra o resultado das técnicas em conjunto e em
cinza (destaque) a combinação que retornou os melhores resultados.
Tabela 16 - Desempenho Consolidado

Fonte – Elaborado pelo autor
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5 CONCLUSÃO
O objetivo principal desse estudo foi o desenvolvimento de um modelo de
apoio a análise de crédito com técnicas de MachineLearning. O acerto na concessão
de crédito impacta diretamente nos resultados das empresas (reserva de provisão e
perdas), além de reduzir custos operacionais com a utilização de provedores
externos para análise através de score,
No

desenvolvimento

do

modelo

foram estudadas três técnicas de

classificação; LogisticRegression, Random Forest e XGBOOST. Comparado
resultados com classificadores diferentes no processo de seleção das principais
variáveis. Adotamos a Regressão Logística também por ser uma técnica muito
utilizada no mecado financeiro para classificação, já que possui linearidade, alta
capacidade de interpretação dos parâmetros e estabilidade ao longo do tempo,
sendo muitas vezes necessário a recalibração anos mais tarde.
Os resultados mostraram que a combinação RandomForest para seleção das
principais

variáveis

combinados

com

os

classificadores

RandomForest,

LogisticRegression e XGBOOST com apoio da técnica sampling - oversampling nos
trouxe melhor resultado no experimento.
Resultado similar foi encontrado com a utilização do classificador XGBOOST
na

seleção

das

principais

variáveis

combinados

com

os

classificadores

RandomForest, LogisticRegression e XGBOOST com apoio da técnica sampling –
oversampling. A utilização da combinação anterior mas com a técnica de
undersampling resultou na queda de acurácia e precisão.
O método proposto, RandomForest para seleção das principais variáveis
combinados com os classificadores RandomForest, LogisticRegression e XGBOOST
com apoio da técnica sampling – oversampling

pode ser aplicado em outros

problemas onde o apoio à classificação seja necessária.
Por fim, pode-se concluir que a utilização de técnicas de Machine Learning
como apoio em processos análise de crédito pode gerar um resultado melhor
quando comparado apenas aos modelos operacionais,
Em estudos futuros, sugere-se a utilização da aplicação da mesma
combinação em dados de empréstimos cedidos no Brasil e comparar se os
resultados são parecidos. Uma outra sugestão é a aplicação de redes neurais e
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verificar se há melhora nos resultados e se o custo maior computacional é
aumentado.
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ANEXO 1 - Preparação DataSet

Paulo Roberto de Melo, IPT, melo.paulao@gmail.com
Script responsável por unificar toda informação disponível Lending Club. Foi considerados para o
estudo dados entre 2016 e 2019 (Q1)
Os principais passos seguidos;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carregar dados verificar se todos estão com as mesmas informações
Filtrar e criar nova coluna no dataset de pagos e não pagos
Remover variáves que não estão catalogadas no discionário do dataset
Remover e tratar variávies string
Remover empréstimos com dados incompletos
Remover atributos com valores não preenchidos
Remover atributos com baixa variação
Inserir dados padrão em campos nulos

1. Carregar dados e verificar se todas as fontes se equivalem (colunas)
In [2]:
import pandas as pd
import numpy as np
from IPython.display import display
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

In [3]:
df2016Q1
= pd.read_csv("E:\Dados\LoanStats_securev1_2016Q1.csv",
low_memory=False, skiprows=[0])
df2016Q2
= pd.read_csv("E:\Dados\LoanStats_securev1_2016Q2.csv",
low_memory=False, skiprows=[0])
df2016Q3
= pd.read_csv("E:\Dados\LoanStats_securev1_2016Q3.csv",
low_memory=False, skiprows=[0])
df2016Q4
= pd.read_csv("E:\Dados\LoanStats_securev1_2016Q4.csv",
low_memory=False, skiprows=[0])
df2017Q1
= pd.read_csv("E:\Dados\LoanStats_2017Q1.csv",
low_memory=False, skiprows=[0])
df2017Q2
= pd.read_csv("E:\Dados\LoanStats_2017Q2.csv",
low_memory=False, skiprows=[0])
df2017Q3
= pd.read_csv("E:\Dados\LoanStats_2017Q3.csv",
low_memory=False, skiprows=[0])
df2017Q4
= pd.read_csv("E:\Dados\LoanStats_2017Q4.csv",
low_memory=False, skiprows=[0])
df2018Q1
= pd.read_csv("E:\Dados\LoanStats_2018Q1.csv",
low_memory=False, skiprows=[0])
df2018Q2
= pd.read_csv("E:\Dados\LoanStats_2018Q2.csv",
low_memory=False, skiprows=[0])
df2018Q3
= pd.read_csv("E:\Dados\LoanStats_2018Q3.csv",
low_memory=False, skiprows=[0])
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df2018Q4
= pd.read_csv("E:\Dados\LoanStats_2018Q4.csv",
low_memory=False, skiprows=[0])
df2019Q1
= pd.read_csv("E:\Dados\LoanStats_2019Q1.csv",
low_memory=False, skiprows=[0])
all_dfs = [df2016Q1, df2016Q2, df2016Q3, df2016Q4, df2017Q1,
df2017Q2,df2017Q3, df2017Q4,df2018Q1, df2018Q2,df2018Q3, df2018Q4,df2019Q1]

1.1.1.1

Todas as Planilhas possuem os mesmos dados
In [4]:

columnsFirstDF = list(all_dfs[0].columns.values)
error = False
for df in all_dfs:
print(df.shape)
if set(df.columns.values) != set(columnsFirstDF):
error = True
if error:
print("Subfiles are not maching!")
(133889, 128)
(97856, 128)
(99122, 128)
(103548, 128)
(96781, 137)
(105453, 137)
(122703, 144)
(118650, 144)
(107866, 144)
(130774, 144)
(128196, 144)
(128414, 144)
(115677, 144)
Subfiles are not maching!

2. Aplicar filtro de pagos e não pagos. Concatenar nova coluna c/ nova
informação
In [5]:
df = pd.concat(all_dfs)
#### Replaces 'loan_status' "'Does not meet the credit policy.
Status:Charged Off' 'Current'"
#### and "'Does not meet the credit policy. Status:Fully Paid'"
df['loan_status'] = df['loan_status'].replace("'Does not meet the credit
policy. Status:Charged Off' 'Current'",
"Charged Off")
df['loan_status'] = df['loan_status'].replace("'Does not meet the credit
policy. Status:Fully Paid'",
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"Fully Paid")

#### Filters dataset to contain only "Charged Off" and "Fully Paid" loans
df = df.loc[(df.loan_status == "Charged Off") | (df.loan_status == "Fully
Paid")]

#### Converts the class to 0s and 1s
df['loan_status'] = df['loan_status'].replace("Charged Off", 1)
df['loan_status'] = df['loan_status'].replace("Fully Paid", 0)
#### Converts this column to numbers, just in case.
df['loan_status'] = pd.to_numeric(df['loan_status'], errors='ignore')
df.set_index('id', inplace = True)
df.reset_index(inplace = True)
#### There are some missing values listed as a string
#### in the 'n/a' format, so let's replace these for treatment later
df.replace('n/a', np.nan, inplace = True)

#### Sorts the dataset for the sake of visualization purposes
df.sort_index(inplace = True)
print(df.shape)
(236796, 152)

3. Remover variáveis não catalogadas no discionário do dataset
In [6]:
#### Here, we keep only the variables listed in the dictionary file
featuresToKeep = ['acc_open_past_24mths','addr_state','annual_inc',
'annual_inc_joint','application_type','avg_cur_bal',
'bc_open_to_buy','bc_util','chargeoff_within_12_mths',
'collections_12_mths_ex_med','delinq_2yrs','delinq_amnt',
'dti','dti_joint','earliest_cr_line','emp_length',
'fico_range_high','fico_range_low','grade','home_ownership',
'initial_list_status','inq_last_6mths','installment',
'int_rate', 'loan_amnt','mths_since_last_delinq',
'mths_since_last_major_derog','mths_since_last_record',
'num_accts_ever_120_pd','open_acc','pub_rec',
'pub_rec_bankruptcies','revol_bal','revol_bal_joint',
'revol_util','sec_app_chargeoff_within_12_mths',
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'sec_app_collections_12_mths_ex_med','sec_app_earliest_cr_line',
'sec_app_fico_range_high','sec_app_fico_range_low',
'sec_app_inq_last_6mths','sec_app_mort_acc',
'sec_app_mths_since_last_major_derog',
'sec_app_num_rev_accts','sec_app_open_acc',
'sec_app_open_il_6m','sec_app_revol_util',
'sub_grade','tax_liens','term','tot_hi_cred_lim',
'total_acc','total_bal_ex_mort','total_bc_limit',
'total_il_high_credit_limit','total_rev_hi_lim',
'verification_status', 'loan_status']
df = df[featuresToKeep]

4. Remover e tratar variáveis string
In [7]:
df_string = df.select_dtypes(exclude=[np.number])
# print(df_string.shape)
pd.set_option('display.max_columns', 30)
# display(df_string.head(1))
print("Cleaning up numeric data...")
#### Converts some features to numeric
def convertToNumeric(dataframe, list_of_attributes):
for f in list_of_attributes:
dataframe[f].replace(regex = True, inplace=True,
to_replace=r'[^\d.]+', value = r'')
dataframe[f] = pd.to_numeric(dataframe[f], errors='ignore')
features_to_convert_to_numeric = ['term',
'revol_util',
'int_rate']
convertToNumeric(df, features_to_convert_to_numeric)

print("Applying one hot encoding...")
#### Applies one-hot-encoding to categorical variables
def oneHotEncoding(dataframe, columnsToEncode):
new_dummies = []
for feature in columnsToEncode:
# creates dummies
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)
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# appends n-1 features (the last is not necessary)
dummies.drop(dummies.columns[len(dummies.columns)-1], axis = 1,
inplace=True)
dataframe = dataframe.join(dummies)
return dataframe, new_dummies
categorical_features = ['grade',
'sub_grade',
'emp_length',
'home_ownership',
'verification_status',
'addr_state',
'initial_list_status',
'application_type']
df, new_dummies = oneHotEncoding(df, categorical_features)
print("Cleaning up date data...")
#### TREATS DATE COLUMNS
from datetime import datetime
def separateDates(dataframe, columns):
for f in columns:
dataframe[f] = pd.to_datetime(dataframe[f], format='%b-%Y')
year = dataframe[f].apply(lambda x: x.strftime('%Y') if not
pd.isnull(x) else '')
month = dataframe[f].apply(lambda x: x.strftime('%m') if not
pd.isnull(x) else '')
dataframe.drop(f, axis = 1, inplace = True)
df[(f + '_month')] = month
df[(f + '_year')] = year
df[(f + '_month')] = pd.to_numeric(df[(f + '_month')])
df[(f + '_year')] = pd.to_numeric(df[(f + '_year')])
return df
date_columns = ['earliest_cr_line']
# all of these dates are in the mmm-YYYY format
# and we wish to break them down into two separate columns: mm and YYYY
df = separateDates(df, date_columns)
print("The new shape is now {}".format(df.shape))
# display(df.head(1))
# print(new_dummies)
Cleaning up numeric data...
Applying one hot encoding...
Cleaning up date data...
The new shape is now (236796, 161)

1.1.1.2

Gerar dataset Saída
In [8]:
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df.to_csv("E:\Dados\p2p_lendingclub.csv", index = False)

4. Entender registros com dados incompletos
In [9]:
#### Getting rid of instances with too many missing values (above 90%)
df.dropna(thresh = 0.5 * df.shape[1], axis = 0, inplace = True)
display(df.shape)
(236796, 161)

5. Remover colunas que têm mais de 50% dos dados imcompletos
In [10]:
#### Removes all features with more than 50% of the values missing
df.dropna(thresh = 0.5 * df.shape[0], axis = 1, inplace = True)
display(df.shape)
(236796, 141)

6. Remover variáveis com - de 25% de variação (abaixo 25%)
In [11]:
toRemove = []
for attribute in df.columns.values:
if attribute != 'loan_status' and attribute not in new_dummies:
count = pd.Series.value_counts(df[attribute])
maxCount = np.max(count)
variability = 1.0 - (float(maxCount) / count.sum())
if variability < .25:
print("{} has a variability of {}".format(attribute,
variability))
toRemove.append(attribute)

for f in toRemove:
df.drop(f, axis = 1, inplace = True)
print(df.shape)
chargeoff_within_12_mths has a variability of 0.007956215476612738
collections_12_mths_ex_med has a variability of 0.018074629639014184
delinq_2yrs has a variability of 0.17382050372472513
delinq_amnt has a variability of 0.002736532711701156
num_accts_ever_120_pd has a variability of 0.23092028581563873
pub_rec has a variability of 0.17050541394280305
pub_rec_bankruptcies has a variability of 0.14509113329617052
tax_liens has a variability of 0.022580617915843204
(236796, 133)

8. Tratamento de mediana e moda
In [12]:
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#### Numeric features are imputed with the median,
#### while categorical features are imputed with the mode
for f in df.columns.values:
if df[f].dtype == np.float64 or df[f].dtype == np.int64:
df[f].fillna(df[f].median(),inplace = True)
else:
df[f].fillna(df[f].value_counts().index[0], inplace = True)
print (df.shape)
df.groupby(['loan_status']).count()

9. Salva versão final DF para csv
In [13]:
df.head()

In [14]:
df.to_csv("E:\Dados\p2p_lendingclub_filteredzz.csv", index = False)
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ANEXO 2 - Aplicação RF_LR_XGBOOST

Paulo Roberto de Melo, IPT, melo.paulao@gmail.com
1.1.1.3

Imports
In [1]:

import
import
import
import
from
from
from
from
from
from

itertools
matplotlib.pyplot as plt
numpy as np
pandas as pd

sklearn.model_selection import train_test_split
sklearn.ensemble import BaggingClassifier
sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier
sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
sklearn.metrics import confusion_matrix, classification_report

#from sklearn.metrics import balanced_accuracy_score
from sklearn.metrics import recall_score
from sklearn.metrics import accuracy_score
from
from
from
from
from

imblearn.datasets
imblearn.ensemble
imblearn.ensemble
imblearn.ensemble
imblearn.ensemble

import
import
import
import
import

fetch_datasets
BalancedBaggingClassifier
BalancedRandomForestClassifier
EasyEnsembleClassifier
RUSBoostClassifier

from imblearn.metrics import geometric_mean_score

from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.metrics import roc_curve, auc

Carregar Dataset
In [2]:
data = pd.read_csv("E:\Dados\p2p_lendingclub_filteredzz.csv",
low_memory=False, skiprows=0)
data.head(5)
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1.1.1.4

Função - plotar matrix confusão
In [3]:

def plot_confusion_matrix(cm, classes, ax,
normalize=False,
title='Confusion matrix',
cmap=plt.cm.Blues):
"""
This function prints and plots the confusion matrix.
Normalization can be applied by setting `normalize=True`.
"""
print(cm)
print('')
ax.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap=cmap)
ax.set_title(title)
tick_marks = np.arange(len(classes))
plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=45)
plt.sca(ax)
plt.yticks(tick_marks, classes)
fmt = '.2f' if normalize else 'd'
thresh = cm.max() / 2.
for i, j in itertools.product(range(cm.shape[0]), range(cm.shape[1])):
ax.text(j, i, format(cm[i, j], fmt),
horizontalalignment="center",
color="white" if cm[i, j] > thresh else "black")
ax.set_ylabel('True label')
ax.set_xlabel('Predicted label')

1.1.1.5

Função - plotar curva ROC
In [4]:

def plot_roc_curve(clf, X_test,y_test):
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.metrics import roc_curve, auc
import matplotlib.pyplot as plt
# overall accuracy
acc = clf.score(X_test,y_test)
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# get roc/auc info
Y_score = clf.predict_proba(X_test)[:,1]
fpr = dict()
tpr = dict()
fpr, tpr, _ = roc_curve(y_test, Y_score)
roc_auc = dict()
roc_auc = auc(fpr, tpr)
# make the plot
plt.figure(figsize=(5,5))
plt.plot([0, 1], [0, 1], 'k--')
plt.xlim([-0.05, 1.0])
plt.ylim([0.0, 1.05])
plt.xlabel('False Positive Rate')
plt.ylabel('True Positive Rate')
plt.grid(True)
plt.plot(fpr, tpr, label='AUC = {0}'.format(roc_auc))
plt.legend(loc="lower right", shadow=True, fancybox =True)
plt.show()

1.1.1.6

Divisão Treino / Teste
In [5]:

# Labels are the values we want to predict
labels = np.array(data['loan_status'])
# Remove the labels from the features
# axis 1 refers to the columns
features= data.drop('loan_status', axis = 1)
# Saving feature names for later use
feature_list = list(features.columns)
# Convert to numpy array
features = np.array(features)
X, y = features, labels
#X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, stratify=y,
#
random_state=0)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.3,
random_state = 0)

Classificador RandomForest
In [6]:
rf = RandomForestClassifier(n_estimators=50, random_state=0, n_jobs=-1)
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rf.fit(X_train, y_train)
y_pred_rf = rf.predict(X_test)

print('Random Forest classifier performance:')
print('Balanced accuracy: {:.2f} - Geometric mean {:.2f}'
.format(accuracy_score(y_test, y_pred_rf),
#.format(recall_score(y_test, y_pred_rf, average='macro'),
geometric_mean_score(y_test, y_pred_rf)))
Random Forest classifier performance:
Balanced accuracy: 0.81 - Geometric mean 0.23

Matriz Confusão¶
In [7]:
cm_rf = confusion_matrix(y_test, y_pred_rf)
fig, ax = plt.subplots()
plot_confusion_matrix(cm_rf, classes=np.unique(labels), ax=ax,
title='Random forest')

plot_roc_curve(rf, X_test,y_test)
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ANEXO 3 - Aplicação Classifcador Random Forest

Paulo Roberto de Melo, IPT, melo.paulao@gmail.com

Combinação de classificadores em conjunto
Paulo Roberto de Melo, IPT, melo.paulao@gmail.com
Ensembling classifiers é uma técnica muito utilizada na literatura Esse script mostra o benefício
de balancear o treinamento antes da aprendizagem. Feito uma comparação com não
balanceado ensemble métodos
In [1]:
import itertools
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import BaggingClassifier
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.metrics import confusion_matrix
#from sklearn.metrics import balanced_accuracy_score
from sklearn.metrics import balanced_accuracy_score
from imblearn.datasets import fetch_datasets
from imblearn.ensemble import BalancedBaggingClassifier
from imblearn.ensemble import BalancedRandomForestClassifier
from imblearn.ensemble import EasyEnsembleClassifier
from imblearn.ensemble import RUSBoostClassifier
from imblearn.metrics import geometric_mean_score

def plot_confusion_matrix(cm, classes, ax,
normalize=False,
title='Confusion matrix',
cmap=plt.cm.Blues):
"""
This function prints and plots the confusion matrix.
Normalization can be applied by setting `normalize=True`.
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"""
print(cm)
print('')
ax.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap=cmap)
ax.set_title(title)
tick_marks = np.arange(len(classes))
plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=45)
plt.sca(ax)
plt.yticks(tick_marks, classes)
fmt = '.2f' if normalize else 'd'
thresh = cm.max() / 2.
for i, j in itertools.product(range(cm.shape[0]), range(cm.shape[1])):
ax.text(j, i, format(cm[i, j], fmt),
horizontalalignment="center",
color="white" if cm[i, j] > thresh else "black")
ax.set_ylabel('True label')
ax.set_xlabel('Predicted label')
Carrega o dataset desbalanceado
#########################################################################
#####
We will load the UCI SatImage dataset which has an imbalanced ratio of 9.3:1
(number of majority sample for a minority sample). The data are then split
into training and testing.

In [2]:
data = pd.read_csv("E:\Dados\p2p_lendingclub_filteredzz.csv", low_memory=False, skiprows=0)

# Labels are the values we want to predict
labels = np.array(data['loan_status'])
# Remove the labels from the features
# axis 1 refers to the columns
features= data.drop('loan_status', axis = 1)
# Saving feature names for later use
feature_list = list(features.columns)
# Convert to numpy array
features = np.array(features)
X, y = features, labels
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, stratify=y,
random_state=0)

#satimage = fetch_datasets()['satimage']
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#X, y = satimage.data, satimage.target
#X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, stratify=y,
#
random_state=0)
Classification using a single decision tree

#############################################################################
# We train a decision tree classifier which will be used as a baseline for the rest of this example.
The results are reported in terms of balanced accuracy and geometric mean which are metrics
widely used in the literature to validate model trained on imbalanced set.
In [3]:
tree = DecisionTreeClassifier()
tree.fit(X_train, y_train)
y_pred_tree = tree.predict(X_test)
print('Decision tree classifier performance:')
print('Balanced accuracy: {:.2f} - Geometric mean {:.2f}'
.format(balanced_accuracy_score(y_test, y_pred_tree),
geometric_mean_score(y_test, y_pred_tree)))
cm_tree = confusion_matrix(y_test, y_pred_tree)
fig, ax = plt.subplots()
plot_confusion_matrix(cm_tree, classes=np.unique(labels), ax=ax,
title='Decision tree')
Decision tree classifier performance:
Balanced accuracy: 0.56 - Geometric mean 0.49
[[39159 8717]
[ 7966 3357]]

Classification using bagging classifier with and without sampling
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#############################################################################
# Instead of using a single tree, we will check if an ensemble of decsion tree can actually alleviate
the issue induced by the class imbalancing. First, we will use a bagging classifier and its counter
part which internally uses a random under-sampling to balanced each boostrap sample.
In [4]:
bagging = BaggingClassifier(n_estimators=50, random_state=0, n_jobs=-1)
balanced_bagging = BalancedBaggingClassifier(n_estimators=50, random_state=0,
n_jobs=-1)
bagging.fit(X_train, y_train)
balanced_bagging.fit(X_train, y_train)
y_pred_bc = bagging.predict(X_test)
y_pred_bbc = balanced_bagging.predict(X_test)
Balancing each bootstrap sample allows to increase significantly the balanced accuracy and the
geometric mean.
In [5]:
print('Bagging classifier performance:')
print('Balanced accuracy: {:.2f} - Geometric mean {:.2f}'
.format(balanced_accuracy_score(y_test, y_pred_bc),
geometric_mean_score(y_test, y_pred_bc)))
cm_bagging = confusion_matrix(y_test, y_pred_bc)
fig, ax = plt.subplots(ncols=2)
plot_confusion_matrix(cm_bagging, classes=np.unique(labels), ax=ax[0],
title='Bagging')
print('Balanced Bagging classifier performance:')
print('Balanced accuracy: {:.2f} - Geometric mean {:.2f}'
.format(balanced_accuracy_score(y_test, y_pred_bbc),
geometric_mean_score(y_test, y_pred_bbc)))
cm_balanced_bagging = confusion_matrix(y_test, y_pred_bbc)
plot_confusion_matrix(cm_balanced_bagging, classes=np.unique(labels),
ax=ax[1], title='Balanced bagging')
Bagging classifier performance:
Balanced accuracy: 0.53 - Geometric mean 0.30
[[46875 1001]
[10303 1020]]
Balanced Bagging classifier performance:
Balanced accuracy: 0.64 - Geometric mean 0.63
[[37449 10427]
[ 5585 5738]]
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Classification using random forest classifier with and without sampling
#############################################################################
# Random forest is another popular ensemble method and it is usually outperforming bagging.
Here, we used a vanilla random forest and its balanced counterpart in which each bootstrap
sample is balanced.
In [6]:
rf = RandomForestClassifier(n_estimators=50, random_state=0, n_jobs=-1)
brf = BalancedRandomForestClassifier(n_estimators=50, random_state=0,
n_jobs=-1)
rf.fit(X_train, y_train)
brf.fit(X_train, y_train)
y_pred_rf = rf.predict(X_test)
y_pred_brf = brf.predict(X_test)
# Similarly to the previous experiment, the balanced classifier outperform the
# classifier which learn from imbalanced bootstrap samples. In addition, random
# forest outsperforms the bagging classifier.
print('Random Forest classifier performance:')
print('Balanced accuracy: {:.2f} - Geometric mean {:.2f}'
.format(balanced_accuracy_score(y_test, y_pred_rf),
geometric_mean_score(y_test, y_pred_rf)))
cm_rf = confusion_matrix(y_test, y_pred_rf)
fig, ax = plt.subplots(ncols=2)
plot_confusion_matrix(cm_rf, classes=np.unique(labels), ax=ax[0],
title='Random forest')
print('Balanced Random Forest classifier performance:')
print('Balanced accuracy: {:.2f} - Geometric mean {:.2f}'
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.format(balanced_accuracy_score(y_test, y_pred_brf),
geometric_mean_score(y_test, y_pred_brf)))

cm_brf = confusion_matrix(y_test, y_pred_brf)
plot_confusion_matrix(cm_brf, classes=np.unique(labels), ax=ax[1],
title='Balanced random forest')
Random Forest classifier performance:
Balanced accuracy: 0.52 - Geometric mean 0.23
[[47295
581]
[10702
621]]
Balanced Random Forest classifier performance:
Balanced accuracy: 0.66 - Geometric mean 0.66
[[30216 17660]
[ 3504 7819]]

Boosting classifier
#############################################################################
# In the same manner, easy ensemble classifier is a bag of balanced AdaBoost classifier.
However, it will be slower to train than random forest and will achieve worse performance.
In [7]:
base_estimator = AdaBoostClassifier(n_estimators=10)
eec = EasyEnsembleClassifier(n_estimators=10,
base_estimator=base_estimator,
n_jobs=-1)
eec.fit(X_train, y_train)
y_pred_eec = eec.predict(X_test)
print('Easy ensemble classifier performance:')
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print('Balanced accuracy: {:.2f} - Geometric mean {:.2f}'
.format(balanced_accuracy_score(y_test, y_pred_eec),
geometric_mean_score(y_test, y_pred_eec)))
cm_eec = confusion_matrix(y_test, y_pred_eec)
fig, ax = plt.subplots(ncols=2)
plot_confusion_matrix(cm_eec, classes=np.unique(labels), ax=ax[0],
title='Easy ensemble classifier')
rusboost = RUSBoostClassifier(n_estimators=10,
base_estimator=base_estimator)
rusboost.fit(X_train, y_train)
y_pred_rusboost = rusboost.predict(X_test)
print('RUSBoost classifier performance:')
print('Balanced accuracy: {:.2f} - Geometric mean {:.2f}'
.format(balanced_accuracy_score(y_test, y_pred_rusboost),
geometric_mean_score(y_test, y_pred_rusboost)))
cm_rusboost = confusion_matrix(y_test, y_pred_rusboost)
plot_confusion_matrix(cm_rusboost, classes=np.unique(labels),
ax=ax[1], title='RUSBoost classifier')
plt.show()
Easy ensemble classifier performance:
Balanced accuracy: 0.65 - Geometric mean 0.65
[[28549 19327]
[ 3360 7963]]
RUSBoost classifier performance:
Balanced accuracy: 0.65 - Geometric mean 0.65
[[29181 18695]
[ 3433 7890]]
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ANEXO 4 - Ensembling classifiers com a técnica sampling

Paulo Roberto de Melo, IPT, melo.paulao@gmail.com
In [2]:
import itertools
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from
from
from
from
from
from

sklearn.model_selection import train_test_split
sklearn.ensemble import BaggingClassifier
sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier
sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
sklearn.metrics import confusion_matrix

#from sklearn.metrics import balanced_accuracy_score
from sklearn.metrics import balanced_accuracy_score
from
from
from
from
from

imblearn.datasets
imblearn.ensemble
imblearn.ensemble
imblearn.ensemble
imblearn.ensemble

import
import
import
import
import

fetch_datasets
BalancedBaggingClassifier
BalancedRandomForestClassifier
EasyEnsembleClassifier
RUSBoostClassifier

from imblearn.metrics import geometric_mean_score

def plot_confusion_matrix(cm, classes, ax,
normalize=False,
title='Confusion matrix',
cmap=plt.cm.Blues):
"""
This function prints and plots the confusion matrix.
Normalization can be applied by setting `normalize=True`.
"""
print(cm)
print('')
ax.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap=cmap)
ax.set_title(title)
tick_marks = np.arange(len(classes))
plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=45)
plt.sca(ax)

89

plt.yticks(tick_marks, classes)
fmt = '.2f' if normalize else 'd'
thresh = cm.max() / 2.
for i, j in itertools.product(range(cm.shape[0]), range(cm.shape[1])):
ax.text(j, i, format(cm[i, j], fmt),
horizontalalignment="center",
color="white" if cm[i, j] > thresh else "black")
ax.set_ylabel('True label')
ax.set_xlabel('Predicted label')
Load an imbalanced dataset

#
We will load the UCI SatImage dataset which has an imbalanced ratio of 9.3:1 (number of
majority sample for a minority sample). The data are then split into training and testing.
In [3]:
data = pd.read_csv("E:\Dados\p2p_lendingclub_most_imp_rf.csv",
low_memory=False, skiprows=0)
#Validado
#target_attribute = data['loan_status']
#X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(data,
target_attribute, test_size=0.8)

# Labels are the values we want to predict
labels = np.array(data['loan_status'])
# Remove the labels from the features
# axis 1 refers to the columns
features= data.drop('loan_status', axis = 1)
# Saving feature names for later use
feature_list = list(features.columns)
# Convert to numpy array
features = np.array(features)
X, y = features, labels
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, stratify=y,
random_state=0)

#satimage = fetch_datasets()['satimage']
#X, y = satimage.data, satimage.target
#X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, stratify=y,
#
random_state=0)
Classification using a single decision tree
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#
We train a decision tree classifier which will be used as a baseline for the rest of this example.
The results are reported in terms of balanced accuracy and geometric mean which are metrics
widely used in the literature to validate model trained on imbalanced set.
In [4]:
tree = DecisionTreeClassifier()
tree.fit(X_train, y_train)
y_pred_tree = tree.predict(X_test)
print('Decision tree classifier performance:')
print('Balanced accuracy: {:.2f} - Geometric mean {:.2f}'
.format(balanced_accuracy_score(y_test, y_pred_tree),
geometric_mean_score(y_test, y_pred_tree)))
cm_tree = confusion_matrix(y_test, y_pred_tree)
fig, ax = plt.subplots()
plot_confusion_matrix(cm_tree, classes=np.unique(labels), ax=ax,
title='Decision tree')
Decision tree classifier performance:
Balanced accuracy: 0.56 - Geometric mean 0.49
[[38907 8969]
[ 7934 3389]]

Classification using bagging classifier with and without sampling
#
Instead of using a single tree, we will check if an ensemble of decsion tree can actually alleviate
the issue induced by the class imbalancing. First, we will use a bagging classifier and its counter
part which internally uses a random under-sampling to balanced each boostrap sample.
In [5]:
bagging = BaggingClassifier(n_estimators=50, random_state=0, n_jobs=-1)
balanced_bagging = BalancedBaggingClassifier(n_estimators=50,
random_state=0,
n_jobs=-1)
bagging.fit(X_train, y_train)
balanced_bagging.fit(X_train, y_train)
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y_pred_bc = bagging.predict(X_test)
y_pred_bbc = balanced_bagging.predict(X_test)
Balancing each bootstrap sample allows to increase significantly the balanced accuracy and the
geometric mean.
In [5]:
print('Bagging classifier performance:')
print('Balanced accuracy: {:.2f} - Geometric mean {:.2f}'
.format(balanced_accuracy_score(y_test, y_pred_bc),
geometric_mean_score(y_test, y_pred_bc)))
cm_bagging = confusion_matrix(y_test, y_pred_bc)
fig, ax = plt.subplots(ncols=2)
plot_confusion_matrix(cm_bagging, classes=np.unique(labels), ax=ax[0],
title='Bagging')
print('Balanced Bagging classifier performance:')
print('Balanced accuracy: {:.2f} - Geometric mean {:.2f}'
.format(balanced_accuracy_score(y_test, y_pred_bbc),
geometric_mean_score(y_test, y_pred_bbc)))
cm_balanced_bagging = confusion_matrix(y_test, y_pred_bbc)
plot_confusion_matrix(cm_balanced_bagging, classes=np.unique(labels),
ax=ax[1], title='Balanced bagging')
Bagging classifier performance:
Balanced accuracy: 0.53 - Geometric mean 0.28
[[46814 1062]
[10437
886]]
Balanced Bagging classifier performance:
Balanced accuracy: 0.64 - Geometric mean 0.62
[[37387 10489]
[ 5773 5550]]

Classification using random forest classifier with and without sampling
#
Random forest is another popular ensemble method and it is usually outperforming bagging.
Here, we used a vanilla random forest and its balanced counterpart in which each bootstrap
sample is balanced.
In [6]:
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rf = RandomForestClassifier(n_estimators=50, random_state=0, n_jobs=-1)
brf = BalancedRandomForestClassifier(n_estimators=50, random_state=0,
n_jobs=-1)
rf.fit(X_train, y_train)
brf.fit(X_train, y_train)
y_pred_rf = rf.predict(X_test)
y_pred_brf = brf.predict(X_test)
# Similarly to the previous experiment, the balanced classifier outperform
the
# classifier which learn from imbalanced bootstrap samples. In addition,
random
# forest outsperforms the bagging classifier.
print('Random Forest classifier performance:')
print('Balanced accuracy: {:.2f} - Geometric mean {:.2f}'
.format(balanced_accuracy_score(y_test, y_pred_rf),
geometric_mean_score(y_test, y_pred_rf)))
cm_rf = confusion_matrix(y_test, y_pred_rf)
fig, ax = plt.subplots(ncols=2)
plot_confusion_matrix(cm_rf, classes=np.unique(labels), ax=ax[0],
title='Random forest')
print('Balanced Random Forest classifier performance:')
print('Balanced accuracy: {:.2f} - Geometric mean {:.2f}'
.format(balanced_accuracy_score(y_test, y_pred_brf),
geometric_mean_score(y_test, y_pred_brf)))

cm_brf = confusion_matrix(y_test, y_pred_brf)
plot_confusion_matrix(cm_brf, classes=np.unique(labels), ax=ax[1],
title='Balanced random forest')
Random Forest classifier performance:
Balanced accuracy: 0.52 - Geometric mean 0.25
[[47202
674]
[10630
693]]
Balanced Random Forest classifier performance:
Balanced accuracy: 0.65 - Geometric mean 0.65
[[29760 18116]
[ 3624 7699]]
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Boosting classifier
#
In the same manner, easy ensemble classifier is a bag of balanced AdaBoost classifier. However,
it will be slower to train than random forest and will achieve worse performance.
In [7]:
base_estimator = AdaBoostClassifier(n_estimators=10)
eec = EasyEnsembleClassifier(n_estimators=10,
base_estimator=base_estimator,
n_jobs=-1)
eec.fit(X_train, y_train)
y_pred_eec = eec.predict(X_test)
print('Easy ensemble classifier performance:')
print('Balanced accuracy: {:.2f} - Geometric mean {:.2f}'
.format(balanced_accuracy_score(y_test, y_pred_eec),
geometric_mean_score(y_test, y_pred_eec)))
cm_eec = confusion_matrix(y_test, y_pred_eec)
fig, ax = plt.subplots(ncols=2)
plot_confusion_matrix(cm_eec, classes=np.unique(labels), ax=ax[0],
title='Easy ensemble classifier')
rusboost = RUSBoostClassifier(n_estimators=10,
base_estimator=base_estimator)
rusboost.fit(X_train, y_train)
y_pred_rusboost = rusboost.predict(X_test)
print('RUSBoost classifier performance:')
print('Balanced accuracy: {:.2f} - Geometric mean {:.2f}'
.format(balanced_accuracy_score(y_test, y_pred_rusboost),
geometric_mean_score(y_test, y_pred_rusboost)))
cm_rusboost = confusion_matrix(y_test, y_pred_rusboost)
plot_confusion_matrix(cm_rusboost, classes=np.unique(labels),
ax=ax[1], title='RUSBoost classifier')
plt.show()
Easy ensemble classifier performance:
Balanced accuracy: 0.65 - Geometric mean 0.64
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[[27817 20059]
[ 3257 8066]]
RUSBoost classifier performance:
Balanced accuracy: 0.65 - Geometric mean 0.65
[[29003 18873]
[ 3439 7884]]

In [8]:
from numpy import loadtxt
from xgboost import XGBClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score
xgb = XGBClassifier()
xgb.fit(X_train, y_train)
y_pred_xgb = xgb.predict(X_test)
# Similarly to the previous experiment, the balanced classifier outperform
the
# classifier which learn from imbalanced bootstrap samples. In addition,
random
# forest outsperforms the bagging classifier.

print('XGBOOST classifier performance:')
print('XGBOOST accuracy: {:.2f} - Geometric mean {:.2f}'
.format(accuracy_score(y_test, y_pred_xgb),
geometric_mean_score(y_test, y_pred_xgb)))
cm_xgb = confusion_matrix(y_test, y_pred_xgb)
fig, ax = plt.subplots()
plot_confusion_matrix(cm_xgb, classes=np.unique(labels), ax=ax,
title='XGBOOST')
XGBOOST classifier performance:
XGBOOST accuracy: 0.81 - Geometric mean 0.19
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[[47595
[10925

281]
398]]
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ANEXO 5 - Classificador XGBOOST
Paulo Roberto de Melo, IPT, melo.paulao@gmail.com
In [1]:
import itertools
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split

from numpy import loadtxt
from xgboost import XGBClassifier
from matplotlib import pyplot

In [44]:
data = pd.read_csv("E:\Dados\p2p_lendingclub_filteredzz.csv", low_memory=False, skiprows=0)
#data = data.sample(n = 5000)
# Labels are the values we want to predict
labels = np.array(data['loan_status'])
# Remove the labels from the features
# axis 1 refers to the columns
features= data.drop('loan_status', axis = 1)
# Saving feature names for later use
feature_list = list(features.columns)
# Convert to numpy array
features = np.array(features)
X, y = features, labels
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, stratify=y,
random_state=0)

In [45]:
#xgb = XGBClassifier(reg_lambda=2)
xgb = XGBClassifier()
xgb.fit(X_train, y_train)

Out[45]:
XGBClassifier(base_score=0.5, booster='gbtree', colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1, colsample_bytree=1, gamma=0, learning_rate=0.1,
max_delta_step=0, max_depth=3, min_child_weight=1, missing=None,
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n_estimators=100, n_jobs=1, nthread=None,
objective='binary:logistic', random_state=0, reg_alpha=0,
reg_lambda=1, scale_pos_weight=1, seed=None, silent=None,
subsample=1, verbosity=1)

In [46]:
# feature importance
print("#############TODAS FEATURES JUNTAS############")
print(xgb.feature_importances_)
importantes = sorted(range(len(xgb.feature_importances_)), key=lambda i: xgb.feature_importances_[i],
reverse=True)[:15]

print("#############15 FEATURES MAIS IMPORTANTES#############")
print(importantes)
print("#############15 FEATURES LABEL E IMPORTANCIA#############")
#Array responsável por armazenar features selecionadas conforme importância
toKeep = []
for i in range(len(importantes)):
toKeep.append(feature_list[importantes[i]])
print(feature_list[importantes[i]],'-',xgb.feature_importances_[importantes[i]])

#Recarrega novamente DataSet original
df = pd.read_csv("E:\Dados\p2p_lendingclub_filteredzz.csv", low_memory=False, skiprows=0)
for attribute in df.columns.values:
if attribute != 'loan_status' and attribute not in toKeep:
df.drop(attribute, axis = 1, inplace = True)
#Exibe DataSet com nova configuração
df.head()
#Persiste nova versão de DataSet apenas com features mais relevantes conforme XGBOOST
df.to_csv("E:\Dados\p2p_lendingclub_most_imp_xgboost.csv", index = False)

# plot
plt.bar(range(len(xgb.feature_importances_)), xgb.feature_importances_)
plt.show()

#############TODAS FEATURES JUNTAS############
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[0.00957426 0.01798999 0.02172489 0.01916942 0.00809674 0.02597682
0.025041
0.02974156 0.20164205 0.0282636 0.01323324 0.01503523
0.01684381 0.03403515 0.05572352 0.02086703 0.00923901 0.01944671
0.01275442 0.01271235 0.02744854 0.
0.
0.03666389
0.
0.0099777 0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.03472306 0.
0.
0.002255
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.03438893
0.
0.01859497 0.05263756 0.03645439 0.
0.
0.
0.
0.0083783 0.01706889 0.
0.
0.
0.00976556 0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.00856566 0.
0.
0.01235228 0.
0.
0.
0.
0.00250799 0.
0.01000477
0.
0.
0.01236368 0.
0.
0.
0.
0.0366233 0.00916808 0.01200679 0.00152795 0.0094118 ]
#############15 FEATURES MAIS IMPORTANTES#############
[8, 14, 74, 23, 127, 75, 61, 71, 13, 7, 9, 20, 5, 6, 2]
#############15 FEATURES LABEL E IMPORTANCIA#############
int_rate - 0.20164205
tot_hi_cred_lim - 0.05572352
verification_status_Not Verified - 0.052637562
grade_D - 0.03666389
application_type_INDIVIDUAL - 0.0366233
verification_status_Source Verified - 0.036454387
emp_length_10+ years - 0.03472306
home_ownership_MORTGAGE - 0.034388926
term - 0.034035154
installment - 0.029741565
loan_amnt - 0.028263597
grade_A - 0.027448544
dti - 0.025976822
inq_last_6mths - 0.025040995
avg_cur_bal - 0.021724893

In [47]:
from xgboost import plot_importance
plot_importance(xgb)
plt.show()
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In [48]:

from sklearn.metrics import accuracy_score
from numpy import sort
from sklearn.feature_selection import SelectFromModel
# make predictions for test data and evaluate
y_pred = xgb.predict(X_test)
predictions = [round(value) for value in y_pred]
accuracy = accuracy_score(y_test, predictions)
print("Accuracy: %.2f%%" % (accuracy * 100.0))
E:\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\preprocessing\label.py:151:
DeprecationWarning: The truth value of an empty array is ambiguous.
Returning False, but in future this will result in an error. Use
`array.size > 0` to check that an array is not empty.
if diff:
Accuracy: 81.12%

In [ ]:
81.12

100

ANEXO 6 - Classificador Random Forest c/ XGBOOST

Paulo Roberto de Melo, IPT, melo.paulao@gmail.com
In [7]:
import itertools
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split

from numpy import loadtxt
from xgboost import XGBClassifier
from matplotlib import pyplot

n [8]:
data = pd.read_csv("E:\Dados\p2p_lendingclub_most_imp_rf.csv", low_memory=False, skiprows=0)
#81.07 - Feature Selecting através do Randon Forest (complete ds)
#data = pd.read_csv("E:\Dados\p2p_lendingclub_most_imp_xgboost.csv", low_memory=False, skiprows=0)
#81.01% - Feature Selecting através do XGBOOST (complete ds)
#data = data.sample(n = 5000)
# Labels are the values we want to predict
labels = np.array(data['loan_status'])
# Remove the labels from the features
# axis 1 refers to the columns
features= data.drop('loan_status', axis = 1)
# Saving feature names for later use
feature_list = list(features.columns)
# Convert to numpy array
features = np.array(features)
X, y = features, labels
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, stratify=y,
random_state=0)

In [9]:
xgb = XGBClassifier()
xgb.fit(X_train, y_train)

Out[9]:
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XGBClassifier(base_score=0.5, booster='gbtree', colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1, colsample_bytree=1, gamma=0, learning_rate=0.1,
max_delta_step=0, max_depth=3, min_child_weight=1, missing=None,
n_estimators=100, n_jobs=1, nthread=None,
objective='binary:logistic', random_state=0, reg_alpha=0,
reg_lambda=1, scale_pos_weight=1, seed=None, silent=None,
subsample=1, verbosity=1)
In [10]:
# plot
plt.bar(range(len(xgb.feature_importances_)), xgb.feature_importances_)
plt.show()

In [11]:
from xgboost import plot_importance
plot_importance(xgb)
plt.show()
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In [12]:
from sklearn.metrics import accuracy_score
from numpy import sort
from sklearn.feature_selection import SelectFromModel
# make predictions for test data and evaluate
y_pred = xgb.predict(X_test)
predictions = [round(value) for value in y_pred]
accuracy = accuracy_score(y_test, predictions)
print("Accuracy: %.2f%%" % (accuracy * 100.0))
Accuracy: 81.01%
E:\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\preprocessing\label.py:151:
DeprecationWarning: The truth value of an empty array is ambiguous.
Returning False, but in future this will result in an error. Use
`array.size > 0` to check that an array is not empty.
if diff:
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ANEXO 7 - Ensemble com técnica Voting Classifier

Paulo Roberto de Melo, IPT, melo.paulao@gmail.com
In [7]:
# Voting Ensemble for Classification
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn import model_selection
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.ensemble import VotingClassifier

#data = pd.read_csv("E:\Dados\p2p_lendingclub_filteredzz.csv", low_memory=False, skiprows=0)
#0.8131999999999999 - Apenas DataCleaning (10k)
data = pd.read_csv("E:\Dados\p2p_lendingclub_most_imp_rf.csv", low_memory=False, skiprows=0)
#0.8109999999999999 - Feature Selecting através do Randon Foreste (10k)
#data = pd.read_csv("E:\Dados\p2p_lendingclub_most_imp_xgboost.csv", low_memory=False, skiprows=0)
#0.8097999999999999 - Feature Selecting através do XGBOOST (10k)

data = data.sample(n = 10000)

In [8]:
# Labels are the values we want to predict
labels = np.array(data['loan_status'])
# Remove the labels from the features
# axis 1 refers to the columns
features= data.drop('loan_status', axis = 1)
# Saving feature names for later use
feature_list = list(features.columns)
# Convert to numpy array
features = np.array(features)
X, Y = features, labels
seed = 7
kfold = model_selection.KFold(n_splits=10, random_state=seed)
# create the sub models
estimators = []
model1 = LogisticRegression()
estimators.append(('logistic', model1))
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model2 = DecisionTreeClassifier()
estimators.append(('cart', model2))
model3 = SVC()
estimators.append(('svm', model3))
# create the ensemble model
ensemble = VotingClassifier(estimators)
results = model_selection.cross_val_score(ensemble, X, Y, cv=kfold)
print(results.mean())
0.8100999999999999
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ANEXO 8 - XGBOOST para FeatureSelect c/ XGBOOST

Paulo Roberto de Melo, IPT, melo.paulao@gmail.com
In [11]:
import itertools
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split

from numpy import loadtxt
from xgboost import XGBClassifier
from matplotlib import pyplot

In [12]:
data = pd.read_csv("E:\Dados\p2p_lendingclub_most_imp_xgboost.csv", low_memory=False, skiprows=0)
#81.07 - Feature Selecting através do Randon Forest (complete ds)
#data = pd.read_csv("E:\Dados\p2p_lendingclub_most_imp_xgboost.csv", low_memory=False, skiprows=0)
#81.01% - Feature Selecting através do XGBOOST (complete ds)
#data = data.sample(n = 5000)
# Labels are the values we want to predict
labels = np.array(data['loan_status'])
# Remove the labels from the features
# axis 1 refers to the columns
features= data.drop('loan_status', axis = 1)
# Saving feature names for later use
feature_list = list(features.columns)
# Convert to numpy array
features = np.array(features)
X, y = features, labels
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, stratify=y,
random_state=0)

In [13]:
xgb = XGBClassifier()
xgb.fit(X_train, y_train)

Out[13]:
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XGBClassifier(base_score=0.5, booster='gbtree', colsample_bylevel=1,
colsample_bynode=1, colsample_bytree=1, gamma=0, learning_rate=0.1,
max_delta_step=0, max_depth=3, min_child_weight=1, missing=None,
n_estimators=100, n_jobs=1, nthread=None,
objective='binary:logistic', random_state=0, reg_alpha=0,
reg_lambda=1, scale_pos_weight=1, seed=None, silent=None,
subsample=1, verbosity=1)
In [14]:

In [15]:
from xgboost import plot_importance
plot_importance(xgb)
plt.show()

In [16]:
from sklearn.metrics import accuracy_score
from numpy import sort
from sklearn.feature_selection import SelectFromModel
# make predictions for test data and evaluate
y_pred = xgb.predict(X_test)
predictions = [round(value) for value in y_pred]
accuracy = accuracy_score(y_test, predictions)
print("Accuracy: %.2f%%" % (accuracy * 100.0))
Accuracy: 81.01%
E:\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\preprocessing\label.py:151:
DeprecationWarning: The truth value of an empty array is ambiguous.
Returning False, but in future this will result in an error. Use
`array.size > 0` to check that an array is not empty.
if diff:

