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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um processo para detectar casos suspeitos de fraude em conjunto de 

dados com sinistros de automóvel, em que é avaliada a economia financeira gerada por ele. 

Devido ao fato de um processo de detecção apresentar erros de classificação, é necessário 

avaliar a economia financeira apresentada pelo processo e não somente a sua precisão na 

detecção de casos suspeitos de fraude. Este processo utiliza a combinação de classificadores, 

sendo Árvore de Decisão C4.5, Naive Bayes e Support Vector Machine, construídos por 

amostras do conjunto de dados com sinistros de automóvel. Desta forma, o processo definido 

por este trabalho pode obter o equilíbrio entre a precisão da classificação e a economia 

financeira. 

 

Palavras-chave: Detecção de Fraude, Combinação de Classificadores, Mineração de Dados. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work presents a process to detect suspected cases of fraud at automobile claims dataset, 

which is evaluated the economic created by it. Because of a detection process presenting 

misclassification, it is necessary to evaluate the financial economy made by the process not 

only its accuracy in detecting suspected cases of fraud. This process uses a combination of 

classifiers, with C4.5 Decision Tree, Naive Bayes and Support Vector Machine, constructed by 

samples of the data set with automobile claims. This way, the process defined by this work can 

obtain the balance between the accuracy of classification and the financial economy. 

 

Keywords: Fraud Detection, Multi Classifier, Data Mining. 
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1. Introdução 

 

A fraude é um problema que ocorre em diversos domínios, causando prejuízos 

financeiros e morais a diversas organizações (NGAI, HU, et al., 2011). De acordo WILHELM 

(2004) a fraude possui um ciclo de vida que está dividido em oito estágios, onde cada estágio 

possui a necessidade de uma solução definitiva que minimize as perdas financeiras e não 

comprometa a imagem da organização que está sendo vítima de atividades fraudulentas. 

Um dos estágios da fraude é a detecção de casos suspeitos, o qual pode ser realizado 

de forma manual ou automática através de alguma solução computacional (KOU, LU, et al., 

2004).  A detecção de casos suspeitos de fraude caracteriza uma tarefa de classificação, onde 

um caso desconhecido deve ser avaliado e classificado como uma possível Fraude ou como 

caso Legítimo. 

Para realizar a classificação de casos suspeitos de fraude, pesquisas têm utilizado 

técnicas de classificação presentes na Mineração de Dados. Estas técnicas utilizam 

classificadores gerados por algoritmos para identificar o maior número de casos suspeitos de 

fraude em conjuntos de dados históricos. 

Os algoritmos utilizados para detecção de casos suspeitos de fraude são baseados em 

heurísticas, e desta forma não possuem uma solução ótima para identificar todos os casos 

existentes no conjunto de dados (WOŹNIAK, GRAÑA e CORCHADO, 2014). Devido a este 

fato, modelos de detecção de fraude também apresentam problemas relacionados a despesas 

financeiras decorrentes da ação, onde um modelo de detecção de casos suspeitos de fraude pode 

apresentar erros de classificação de objetos e caso isto ocorra, a empresa pode realizar alguma 

ação negativa contra casos legítimos identificados como suspeitos de fraude. 

Em sinistro de automóveis um classificador além de ser preciso, também precisa ser 

econômico quando aplicado a uma tarefa de detecção de fraude, pois as seguradoras no 

momento em que localizam sinistros de automóveis com suspeitas de fraude, podem executar 

ações que possuem custos financeiros como o custo de investigação e custo do sinistro (PHUA, 

ALAHAKOON e LEE, 2004). 

Um exemplo de uma ação negativa da classificação incorreta é quando um modelo de 

detecção de casos suspeitos de fraude classifica um sinistro como fraude incorretamente, deste 

modo, além da despesa de investigação, será adicionada a despesa do sinistro, pois o mesmo é 

um caso legítimo. 
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Este trabalho apresenta um modelo de detecção de fraude, utilizando um conjunto de 

sinistros de automóveis, para identificar o maior número possível de casos suspeitos de fraude 

da forma mais econômica financeiramente. O modelo gerado apresentou-se ser mais econômico 

do que o modelo apresentado por PHUA, ALAHAKOON e LEE (2004), o qual utiliza 

combinação de classificadores e o mesmo conjunto de dados. 

O modelo de detecção de fraude foi gerado através de um intenso trabalho no 

treinamento dos classificadores. Para a fase de treinamento de cada classificador utilizou um 

conjunto de 100 amostras de dados extraídas do conjunto de dados de treinamento, contendo 

exemplos de casos legítimos e casos suspeitos de fraude. Os algoritmos utilizados para a 

geração dos classificadores foram: Árvore de Decisão C4.5, Naive Bayes e Support Vector 

Machines. 

O Capítulo 2 deste trabalho apresentará uma contextualização sobre a fraude como os 

estágios do seu ciclo de vida, alguns métodos existentes de detecção e os problemas enfrentados 

em pesquisas sobre detecção de fraude. O Capítulo 3 apresentará um processo para realizar a 

detecção de casos suspeitos de fraude, contendo o pré-processamento dos dados, técnicas de 

classificação de objetos e avaliação da classificação. 

No Capítulo 4, apresentará a abordagem utilizada para criação dos classificadores, os 

experimentos realizados para cada classificador aplicado individualmente e o experimento 

realizado quando os classificadores são combinados e aplicados no conjunto de dados de teste. 

O Capítulo 5 apresenta os resultados detalhados de cada classificador aplicado individualmente 

e da combinação de classificadores. Os resultados de cada classificador e da combinação de 

classificadores são comparados com um modelo de comparação encontrado na literatura. 

Finalmente, o Capítulo 6 apresenta as conclusões deste trabalho sobre a aplicação de 

classificadores em grupo para detecção de casos suspeitos de fraude em sinistros de automóveis. 

 

1.1. Motivação 

 

O autor deste artigo tem trabalhado em uma empresa de seguros durante quatros de 

sua vida profissional. Um dos principais problemas dentro de uma empresa de seguros que ele 

tem vivenciado é a grande ocorrência de casos suspeitos de fraude em sinistros de automóveis. 
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O principal motivo para a realização de fraude em sinistros de automóveis está 

relacionado a questões financeiras. Na maioria dos casos os fraudadores buscam obter 

vantagens financeiras simulando algum tipo de ocorrência, como por exemplo, um roubo ou 

uma colisão de automóveis. 

Desta forma, o autor realizou este trabalho para definir um processo de detecção de 

casos suspeitos de fraude em seguros de automóvel. A definição deste processo tenta realizar o 

equilíbrio entre o desempenho do classificador e os custos gerados no momento da detecção. 

 

1.2. Metodologia 

 

Para realizar este trabalho, artigos relacionados ao tema foram selecionados para 

avaliar as técnicas de detecção de fraude utilizadas. De acordo com WOŹNIAK, GRAÑA e 

CORCHADO (2014), a combinação de classificadores tem se apresentado uma técnica 

interessante na detecção de fraude em diversos domínios. Esta técnica permite que 

classificadores que possuem bom desempenho de classificação, possam trabalhar em um 

mesmo conjunto de dados para realizar a classificação de objetos. 

Este trabalho utilizou uma matriz de custo, um conjunto de dados e técnicas de pré-

processamento apresentados por PHUA, ALAHAKOON e LEE (2004). A técnica de pré-

processamento de dados foi necessária para ajudar o conjunto de classificadores realizar uma 

classificação mais precisa dos objetos. 

Foi desenvolvida uma técnica de amostragem para aumentar a generalização de cada 

classificador no momento de seu treinamento. Esta técnica foi importante pois o conjunto de 

dados selecionado apresenta um desequilíbrio entre classes, ou seja, poucos casos de fraude e 

muitos casos legítimos estão presentes no conjunto de dados. 

Para identificar uma forma de avaliar economicamente cada modelo gerado por este 

trabalho, foi utilizada uma matriz de custo apresentada por PHUA, ALAHAKOON e LEE 

(2004). A economia gerado pelo conjunto de classificadores gerado por este trabalho, foi 

comparada com outros classificadores gerados e comparada com um modelo de classificação 

selecionado na literatura. 
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1.3. Caminho Percorrido 

 

No momento da pesquisa, diversos artigos sobre detecção de fraude foram 

encontrados. Estes artigos apresentaram exemplos de fraudes e técnicas de detecção de casos 

suspeitos de fraude em diversos domínios, sendo a fraude de transações de Cartão de Crédito o 

domínio mais estudado na literatura. 

A área de seguros pode ser dividida em três tipos (NGAI, HU, et al., 2011): Seguros 

de Automóveis, Saúde e Seguro Agrícola. A disponibilidade de um conjunto de dados para 

realizar pesquisas neste domínio apresentou ser um grande problema. Normalmente estes dados 

são confidenciais e não podem ser compartilhados. 

Conforme apresentado anteriormente na Seção 1.1, este trabalho manteve o foco na 

detecção de casos suspeitos de fraude em sinistros de automóveis. O conjunto de dados para 

realizar os experimentos necessários foi compartilhado por PHUA, ALAHAKOON e LEE 

(2004). 

 

1.4. Objetivo Estabelecido 

 

O principal objetivo deste trabalho é definir um processo para detecção de fraudes que 

apresente um equilíbrio entre a precisão da detecção e a economia gerada. Desta forma, três 

tipos de classificadores são construídos através de uma técnica de amostragem de dados 

desenvolvida por este trabalho e combinados para realizar a detecção de casos suspeitos de 

fraude.  

Para cada tipo de classificador, o modelo mais econômico gerado é selecionado para 

compor um conjunto de classificadores para realizar a detecção de casos suspeitos de fraude. O 

desempenho econômico do conjunto de classificadores é comparado com o desempenho dos 

classificadores apresentados individualmente e com outro modelo apresentado na literatura. 
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2. A Fraude 

 

A fraude é uma forma de obter condições financeiras ou pessoais vantajosas para quem 

está aplicando sem utilizar meios legais (PHUA, LEE, et al., 2010). 

De acordo com WILHELM (2004) o ciclo de vida da fraude é extramente dinâmico, 

pois seu processo de aplicação é realizado com base no comportamento humano, ou seja, caso 

o fraudador mude seu comportamento, técnicas existentes no combate a fraude deverão ser 

ajustadas ou novas técnicas deverão ser construídas. O ciclo de vida de uma atividade 

fraudulenta para um determinado domínio pode ser dividido em oito estágios: 

 Retenção: o objetivo deste estágio é interromper a atividade fraudulenta antes mesmo que 

ela seja realizada. Fraudadores utilizam o anonimato e oportunidades que são menos 

resistentes para realizar uma atividade fraudulenta. Logo, é importante utilizar ações que 

faça o fraudador desistir de aplicar uma atividade fraudulenta no domínio. 

 Prevenção: o objetivo da prevenção é interromper o fraudador quando o mesmo está 

aplicando alguma atividade suspeita de fraude em um determinado domínio. 

 Detecção: neste estágio, deve-se identificar os casos suspeitos de fraude que estão sendo 

aplicados ou que já foram realizados com sucesso em  um determinado domínio. 

 Mitigação: a mitigação tem como objetivo diminuir os danos causados pelo caso suspeito 

de fraude detectado no estágio anterior. 

 Análise: no estágio de análise, o objetivo é avaliar o impacto causado pelas atividades 

fraudulentas dentro do domínio com o objetivo ajustar os estágios anteriores para melhorar 

o desempenho no combate a fraude. 

 Política: a política tem objetivo criar e divulgar medidas para reduzir a quantidade de 

iniciativas de fraude dentro do domínio estudado. 

 Investigação: neste estágio o objetivo é obter evidências e informações suficientes sobre 

uma atividade fraudulenta para que seja realizada a constatação da mesma.  

 Acusação: após ser realizada a constatação de fraude, o estágio de acusação executa ações 

legais para iniciar a recuperação de perdas ocasionadas pela atividade fraudulenta e realiza 

medidas judiciais para punir os seus responsáveis. 

Realizar o combate à fraude em um determinado domínio não tem se demonstrado um 

trabalho trivial devido à quantidade de estágios existentes no ciclo de combate à fraude, pois 

cada estágio necessitaria de uma solução específica para o seu combate. 
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 Este trabalho é focado no terceiro estágio da fraude: a sua detecção. Neste estágio é 

possível aplicar técnicas computacionais para resolver os problemas de identificação de casos 

suspeitos de fraude (NGAI, HU, et al., 2011). Conforme Seção 2 apresenta, diversos métodos 

já foram propostos em alguns domínios, como detecção de fraude em Cartão de Crédito e 

Seguros. Infelizmente, a detecção de fraudes apresenta alguns problemas relacionados ao custo 

financeiro dos modelos e ao conjunto de dados utilizados para realizar novas pesquisas. 

 

2.1. Exemplos de Métodos de Detecção de Fraude 

 

Uma das formas mais comuns para detecção de casos suspeitos de fraude em um 

determinado domínio é a construção de modelos de aprendizagem de máquina com a aplicação 

de técnicas de Mineração de Dados, as quais tentam localizar padrões em um conjunto de dados 

na tentativa de reconhecer casos suspeitos de fraude (KIRLIDOG e ASUK, 2012). Conforme 

apresenta a Tabela 2.1, pesquisas têm sido realizadas para identificar casos suspeitos de fraude 

em diversos domínios. 

 

Tabela 2.1 - Métodos de Detecção de Fraude 

Domínio Métodos 

Cartão de Crédito De acordo com (KOU, LU, et al., 2004), as técnicas mais comuns 

aplicadas na detecção de fraude em cartão de crédito são a Detecção 

de Anomalias e Redes Neurais Artificiais. 

 SHEN, TONG e DENG (2007) apresentam e discutem três técnicas 

para a detecção de casos suspeitos de fraude, sendo: Redes Neurais 

Artificiais, Regressão Logística e Árvore de Decisão. 

 SAHIN, BULKAN e DUMAN (2013) utilizam a aprendizagem 

sensível ao custo para gerar um modelo de classificação utilizando 

árvore de decisão C4.5. Este modelo é comparado com outras 

técnicas de classificação como Redes Neurais Artificiais e Support 

Vector Machine. 

Telecomunicações A maioria dos trabalhos realizados para detectar casos suspeitos de 

fraude em Telecomunicações se concentra na tentativa do uso de 

serviços sem autorização por parte do titular. As técnicas mais 

utilizadas são indução de Regras, Redes Neurais e Visualização de 

Anomalias (KOU, LU, et al., 2004) 
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Internet CHANG e CHANG (2012) apresentam um modelo de detecção de 

fraudes para sites de leilão online. Este modelo utiliza uma árvore 

de decisão construída pelo algoritmo C4.5 para classificar as 

transações fraudulentas de acordo com o tempo em que elas 

ocorrem. Os critérios utilizados para construção da árvore de decisão 

são a média de feedbacks positivos que os vendedores possuem e a 

média dos preços de seus produtos. 

Planos de Saúde KIRLIDOG e ASUK (2012) discutem casos de fraudes realizados 

em centros de saúde, os quais prejudicam financeiramente as 

empresas que administram os planos de saúde. É apresentado um 

modelo para identificação de anomalias, utilizando o algoritmo 

Support Vector Machine. 

Seguros PHUA, ALAHAKOON e LEE (2004) apresentaram um modelo que 

realiza a combinação de três classificadores para construir um 

modelo de detecção de fraudes em sinistros de automóveis através 

de uma classificação de objetos de forma mais eficiente e mais 

econômica. Os classificadores do tipo Árvore de Decisão, Naive 

Bayes e Redes Neurais Artificiais são combinados utilizando o 

meta-classificador Stacking-Bagging. 

Finanças KIRKOS, SPATHIS e MANOLOPOULOS (2007) comparam a 

eficiência de técnicas de classificação presentes em Mineração de 

Dados para localizar casos suspeitos de fraude em demonstrações 

financeiras. Três técnicas foram utilizadas nesta pesquisa: Rede de 

Crenças Bayesianas, Árvore de Decisão e Redes Neurais Artificias. 

Nesta pesquisa ficou demonstrado que Rede de Crenças Bayesianas 

apresentou o melhor resultado entre as três técnicas. 

 HUANG (2013) realiza a construção de dois modelos de detecção 

de fraude utilizando Support Vector Machine e Regressão Logística 

em demonstrações financeiras. Esta pesquisa realiza a comparação 

dos dois modelos e conclui que para o domínio estudado Regressão 

Logística possui o melhor desempenho na detecção de casos 

suspeitos de fraude. 

 

A detecção de casos suspeitos de fraude tem como objetivo principal reduzir o prejuízo 

financeiro de organizações, como empresas de seguros, cartão de crédito, bancos e 

investimentos (NGAI, HU, et al., 2011). É um problema preocupante para muitos domínios, 

pois enquanto os casos suspeitos de fraude não são identificados, os fraudadores não serão 

inibidos e poderão realizar novas atividades fraudulentas. 

Pesquisas realizadas para detecção de fraude em seguros, relacionada aos sinistros de 

automóveis, é difícil de serem realizadas por causa da falta de exemplos de conjunto de dados 
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para a construção de modelos de detecção de casos suspeitos de fraude (PHUA, LEE, et al., 

2010). 

Normalmente casos suspeitos de fraude estão localizados em grandes conjuntos de 

dados desbalanceados, ou seja, a quantidade de casos de fraude é pequena em relação à 

quantidade de casos legítimos. Esta característica impacta no desempenho dos modelos de 

detecção de casos suspeitos de fraude quando aplicados ao conjunto de dados (PHUA, LEE, et 

al., 2010) 

PHUA, ALAHAKOON e LEE (2004) define que o sucesso de um modelo de detecção 

de fraude não está associado apenas ao grau de precisão do modelo, mas também à economia 

financeira que ele gera quando aplicado em uma tarefa de detecção de fraude. 
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3. Processo de Detecção de Casos Suspeitos de Fraudes 

 

Para realizar a detecção de fraude, este trabalho definiu um processo utilizando 

recursos encontrados na Mineração de Dados. Técnicas de classificação encontradas na 

Mineração de Dados têm sido utilizadas em diversos domínios para realizar a detecção de casos 

suspeitos de fraude (NGAI, HU, et al., 2011). A Mineração de Dados é permite realizar quatro 

tipos de tarefa (TAN, 2006): 

 Previsão: a previsão está dividida em duas subtarefas: classificação e regressão. Na 

classificação o objetivo é identificar qual classe um determinado objeto pertence. A tarefa 

de regressão consiste em identificar um valor futuro para um determinado atributo. 

 Agrupamento: a análise de grupos tenta localizar grupos de dados que sejam semelhantes 

entre si em um conjunto de dados.  

 Análise de Associação: a análise de associação identifica as relações entre os padrões 

existentes em um determinado conjunto de dados. 

 Detecção de Anomalias: a detecção de anomalias tenta identificar objetos que possuem 

características significantemente diferentes dos restos dos objetos em um conjunto de 

dados. 

O problema apresentado por este trabalho caracteriza uma tarefa de classificação, ou 

seja, será necessário classificar um objeto de um conjunto de dados como um sinistro suspeito 

de fraude ou legítimo. Desta forma serão utilizadas as seguintes fases da Mineração de Dados 

para definir o processo de detecção de fraude: o pré-processamento dos dados, a aplicação de 

algoritmos para construção de classificadores e a análise dos resultados (WITTEN e FRANK, 

2005). 

Na fase de pré-processamento de dados, técnicas são aplicadas para realizar a limpeza 

dos dados, a integração de múltiplas fontes de dados e a transformação dos dados. Esta fase é 

considerada a mais importante na Mineração de Dados, pois o sucesso da aplicação da 

Mineração de Dados em resolver um determinado problema depende da qualidade que os dados 

possuem. 

A limpeza dos dados tem como objetivo eliminar os dados que não contribuem para a 

descoberta de conhecimento, como ruídos e dados inconsistentes. A integração de múltiplas 

fontes de dados realiza a combinação dos dados de diferentes fontes de dados em uma única 



 

 

24 

 

fonte de dados. A transformação dos dados prepara os dados em formatos apropriados para 

serem utilizados pelos algoritmos de Mineração de Dados. 

A aplicação de algoritmos tem como objetivo extrair padrões do conjunto de dados 

previamente tratado na fase anterior. Os algoritmos podem ser utilizados para tarefas de 

classificação e agrupamento de dados. Este trabalho tem como objetivo classificar os dados de 

um conjunto de dados de sinistros de automóveis em casos suspeitos de fraude ou legítimos, 

logo as técnicas empregadas utilizarão algoritmos de classificação. 

A fase de análise consiste na avaliação dos padrões encontrados dentro de um conjunto 

de dados quando submetidos a uma técnica de Mineração de Dados. No caso de uma tarefa de 

classificação, a análise pode ser realizada através de métricas existentes na Matriz de Confusão, 

apresentada na Seção 3.2, e na Matriz de Custo, apresentada na Seção 3.3. 

Este trabalho, além de uma Matriz de Confusão e uma Matriz de Custo, realiza a 

comparação entre os modelos criados e em relação a um modelo selecionado na literatura. Esta 

forma de avaliação é útil para verificar a precisão e a economia financeira do processo quando 

a tarefa de classificação for concluída. 

 

3.1. Pré-Processamento dos Dados 

 

A maioria dos conjuntos de dados com casos suspeitos de fraude possuem classes em 

desequilíbrio, ou seja, há um maior número de objetos classificados como legítimos e poucos 

objetos classificados como fraude no conjunto de dados (PHUA, LEE, et al., 2010).  Esta 

característica pode comprometer os resultados de um classificador, pois ele pode obter uma 

generalização ruim do conjunto de dados quando utilizado no processo de treinamento. 

Técnicas de amostragem são muito utilizadas para a construção de classificadores mais 

eficientes (TAN, 2006). Através da amostragem é possível reduzir a generalização ruim no 

momento em que o classificador é construído, pois através de uma amostra de dados na fase de 

treinamento de um classificador, é possível encontrar uma melhor representação de todo o 

conjunto de dados. 

Além do desequilíbrio entre as classes no conjunto de dados, é possível encontrar 

dados ou atributos que não contribuem com o desempenho de um classificador (WITTEN e 

FRANK, 2005). Para auxiliar na construção de classificadores mais eficientes, é necessário 
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utilizar técnicas de pré-processamento de dados, pois os classificadores poderão ser obter uma 

melhor representação do conjunto de dados. 

Para efeito de comparação com o exemplo selecionado na literatura, este trabalho 

utilizou as mesmas técnicas de pré-processamento de dados do modelo de comparação: 

 Tratamento de Valores Ausentes: consiste em remover ou substituir os valores ausentes de 

atributos de um conjunto de dados. Para alguns algoritmos de classificação os valores 

ausentes podem afetar negativamente a construção dos classificadores.  

 Transformação de Dados: alguns algoritmos não trabalham com determinados tipos de 

dados. Por exemplo, Support Vector Machine trabalha somente com dados numéricos, e 

Naive Bayes trabalha somente com dados discretos. 

 Seleção de Atributos: a seleção de atributos tem como objetivo diminuir a 

dimensionalidade de um conjunto de dados. Desta forma, somente os atributos mais 

relevantes são utilizados para construção de classificadores. 

 

3.2. Técnicas de Classificação 

 

A detecção de casos suspeitos de fraude em um determinado conjunto de dados é 

considerada como uma tarefa de classificação, pois para cada objeto presente em um conjunto 

de dados é necessário classificá-lo como um caso suspeito de fraude ou um caso legítimo. Logo, 

este trabalho utilizou técnicas de classificação para realizar detecção de casos suspeitos de 

fraude. 

De acordo com TAN (2006) classificação é o processo de um objeto desconhecido 

presente em um determinado domínio, ser categorizado através de classes pré-definidas. O 

processo de classificação pode ser realizado através de algoritmos de Mineração de Dados, os 

quais utilizam exemplos de treinamento para realizar a aprendizagem de cada algoritmo. 

O processo de aprendizagem dos algoritmos pode ser realizado de duas formas: 

aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado (WITTEN e FRANK, 2005). 

No aprendizado supervisionado, exemplos rotulados do domínio em que o algoritmo está sendo 

aplicado são apresentados a ele, e a representação do conhecimento é extraída para realizar a 

construção dos classificadores. 
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No processo de aprendizagem não supervisionada, não existe a presença de exemplos 

rotulados do domínio para os algoritmos que estão sendo utilizados na classificação de objetos, 

logo os classificadores dependem de medidas de qualidade para serem construídos. 

Este trabalho utilizou algoritmos que fazem uso da aprendizagem supervisionada para 

construir seus classificadores. A partir de um conjunto de dados de treinamento, os algoritmos 

de classificação Árvore de Decisão C4.5, Naives Bayes, Support Vector Machine receberão 

exemplos de casos de sinistros suspeitos de fraude e de casos de sinistros legítimos para realizar 

a construção de seus classificadores. 

Os classificadores gerados devem ter uma boa capacidade de generalização, ou seja, 

devem estar apto a reconhecer uma entrada de dados desconhecida e rotular corretamente esta 

entrada. Logo, é necessário avaliar o desempenho de cada um deles. Esta avaliação de 

desempenho pode ser realizada através de uma técnica chamada Matriz de Confusão, a qual 

apresenta indicadores importantes para avaliar cada classificador gerado. 

 

3.2.1. Árvore de Decisão 

 

De acordo com MURTHY (1998), o objetivo da árvore de decisão é realizar a quebra 

de um problema em subproblemas mais simples para realizar a classificação de objetos 

desconhecido originados em um determinado domínio. A construção da árvore de decisão é 

realizada através um conjunto de regras que são geradas a partir da representação do domínio 

em que está sendo aplicada. 

A árvore de decisão é uma hierarquia de nós internos e externos que são conectados 

por ramos (TAN, 2006). Os nós internos de uma árvore de decisão são caracterizados como nós 

intermediários, os quais podem possuir nós filhos. Os nós decisórios não possuem nós filhos e 

representam a decisão final de um determinado problema. No caso do domínio em que este 

trabalho está sendo aplicado, um nó externo representa se um dado objeto é considerado como 

um caso suspeito de fraude ou um caso legítimo. 

A construção da árvore de decisão utiliza a abordagem dividir e conquistar. No 

processo de treinamento um atributo é selecionado como o que melhor representa um conjunto 

de dados. A seleção do atributo é realizada através do ganho da informação que cada atributo 
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do conjunto de dados possui (TAN, 2006). Um exemplo de árvore de decisão é visualmente 

representado pela Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 - Exemplo árvore de decisão 

Fonte: TAN (2006) 

 

Após realizar a seleção do atributo, o conjunto de dados é dividido em conjuntos 

menores, e mais uma vez é selecionado o atributo que melhor representa o subconjunto de 

dados. Este processo é realizado até que não existam mais atributos para compor os nós 

internos. 

A classificação dos objetos utilizando a árvore de decisão de uma maneira geral 

funciona da seguinte forma: um objeto do conjunto de dados é apresentado ao nó raiz da árvore 

de decisão; o nó raiz da árvore de decisão verifica o valor do atributo do objeto selecionado, e 

toma de decisão de enviar para um nó interno ou realizar a classificação do objeto através de 

um nó decisório; caso a decisão seja enviada para o nó interno, o mesmo analisa o valor do 

atributo e toma a decisão de enviar a um nó interno abaixo dele, ou realiza a classificação do 

objeto através de um nó decisório. Este processo é realizado até que uma classificação seja 

definida para o objeto apresentado. 

O algoritmo utilizado por este trabalho para realizar a indução da árvore de decisão é 

o algoritmo C4.5 (QUINLAN, 1993). Este algoritmo é uma extensão do algoritmo de indução 

de árvore de decisão ID3. As melhorias encontradas no algoritmo C4.5 são: 
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 A possibilidade de trabalhar com valores discretos e contínuos. No caso de atributos que 

possuem valores contínuos, uma constante é definida para dividir os valores em nós 

internos. 

 É possível trabalhar com valores ausentes. Cada valor ausente é marcado com o símbolo 

“?” e não é utilizado para calcular o ganho de informação de cada atributo. 

 A poda da árvore de decisão é realizada após a sua criação, substituindo os ramos que não 

ajudam na classificação dos objetos por nós de decisão. 

 

3.2.2. Naive Bayes 

 

O algoritmo Naive Bayes gera classificadores probabilísticos utilizando a Teoria de 

Bayes, a qual combina conhecimentos anteriores de uma determinada classe através de 

evidências selecionadas no conjunto de dados (JOHN e LANGLEY, 1995). 

O teorema de Bayes mostra que a probabilidade condicional de um evento Y dado 

outro evento X pode ser calculada através da probabilidade condicional inversa e das 

probabilidades dos eventos Y e X, conforme na Equação ((1) (TAN, 2006). 

𝑃(𝑌|𝑋) =  
𝑃(𝑋|𝑌)𝑃(𝑌)

𝑃(𝑋)
 ((1) 

sendo que: 

 P(Y|X) é a probabilidade posterior de Y dado uma classe X. 

 P(Y) é a probabilidade a priori de Y. 

 P(X) representa a probabilidade de um dado observado X estar contido no conjunto. Este 

termo é sempre constante e pode ser ignorado na equação. 

 P(X|Y) representa a probabilidade condicional de uma classe Y pertencer a um dado 

observado X. 

O classificador Naive Bayes realiza a classificação de um objeto obtendo a classe que 

possuir a maior probabilidade de pertencer ao objeto informado. Um classificador do tipo Naive 

Bayes é construído da seguinte forma: 
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 Assumindo que um conjunto de dados possui n classes, C = (C1, C2, ..., Cn) e um 

determinado objeto X composto por atributos X = (X1, X2, ..., Xn), com classe desconhecida, 

o teorema de Bayes é aplicado da seguinte forma: 

𝑃(𝐶𝑖|𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) =  
𝑃(𝐶𝑖)𝑃(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛|𝐶𝑖)

𝑃(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)
 s(2) 

 

 Como o objetivo é obter a classe C com maior probabilidade, e o denominador tornando-

se uma constante na equação que pode ser ignorado, somente P(Ci)P(X|Ci) deverá ser 

maximizado. A seleção de uma classe Ci para um objeto através de um classificador Naive 

Bayes, deverá ser realizada respeitando a condição abaixo. 

𝑃(𝐶𝑖) > 𝑃(𝐶𝑗), ∀𝑖 ≠ 𝑗 h(3) 

 Um classificador Naive Bayes utiliza a suposição de independência condicional, ou seja, 

um classificador avalia a probabilidade condicional da classe, assumindo que os atributos 

são condicionalmente independentes a ela. Desta forma é possível aplicar esta regra 

utilizando a equação abaixo: 

𝑃(𝑋|𝐶 = 𝑐𝑖) =  ∏ 𝑃(𝑋𝑖|𝐶 = 𝑐𝑖)

𝑛

𝑖=1

 a(4) 

 

sendo que cada conjunto de atributos de X = {X1, X2, ..., Xn} é composto por n atributos. 

Em sua construção, a probabilidade do valor de cada atributo pertencer a uma classe é 

definida no classificador, e quando um objeto de teste é apresentado para o classificador já 

construído, o algoritmo localiza as probabilidades previamente definidas e escolhe a classe C 

com a maior probabilidade utilizando a equação abaixo: 

𝑎𝑟𝑔𝑐𝑚𝑎𝑥 𝑃(𝐶 = 𝑐𝑖) ∏ 𝑃(𝑋𝑖 = 𝑥𝑖|

𝑑

𝑖=1

𝐶 = 𝑐𝑖) a(5) 
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O algoritmo para geração de classificadores Naive Bayes possui um bom histórico de 

desempenho em relação a outros algoritmos aplicados em detecção de fraudes em seguros de 

automóveis (VIAENE, DERRIG, et al., 2002). De acordo com PHUA, ALAHAKOON e LEE 

(2004), os classificadores Naive Bayes são muito eficientes para tarefas de classificação que 

envolvam a combinação de outros classificadores, mas seu desempenho pode ser afetado 

negativamente quando há existência de atributos redundantes ou atributos fortemente 

correlacionados. 

 

3.2.3. Support Vector Machine 

 

Support Vector Machine (SVM) é um classificador binário que através da 

aprendizagem supervisionada, utiliza a maximização das margens de decisão de um hiperplano 

para classificar os objetos de um conjunto de dados (KIM, PANG, et al., 2003). 

O algoritmo SVM é utilizado em tarefas de detecção de casos suspeitos de fraude 

devido ao fato de trabalhar bem em conjunto de dados com classes que não estão distribuídas 

igualmente dentro do conjunto (BHATTACHARYYA, JHA, et al., 2011). Este comportamento 

é possível devido ao fato de que o algoritmo SVM realiza a separação de cada classe presente 

em um conjunto de dados através de hiperplanos, conforme apresentado na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Margem de um Limite de Decisão. 

Fonte: TAN (2006) 
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Na Figura 3.2, uma linha de decisão é definida no hiperplano para realizar a separação 

entre os objetos que pertencem à classe quadrado e à classe círculo. Esta separação ocorre 

através da maximização das margens do hiperplano, definidas através dos exemplos de 

treinamento que são chamados de vetores de suporte. (TAN, 2006). 

O SVM pode gerar classificadores para conjuntos de dados lineares e não lineares. 

Para um conjunto de dados linear o classificador SVM realiza classificação das classes através 

da criação de Margens Rígidas ou Margens Suaves do hiperplano. Para os conjuntos de dados 

não lineares, o SVM utiliza uma função de núcleo para realizar a separação das classes 

linearmente. 

 

SVM com Margens Rígidas 

 

SVM Linear com margens rígidas definem a maior margem de decisão do modelo 

através de um conjunto de dados que pode ser separado linearmente (SMOLA, BARLETT, et 

al., 2000). Neste caso, não são identificados objetos com classes diferentes em uma mesma 

região do hiperplano, conforme apresentada pela Figura 3.3. Os objetos que pertencem à classe 

quadrado não estão presentes na mesma margem em que se encontram os objetos que pertencem 

à classe círculo. 

 

Figura 3.3 - Conjunto de Dados separado Linearmente com Margem Rígida. 

Fonte: TAN (2006) 
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Seja T um conjunto de dados de treinamento com n dados xi∈X e seus respectivos 

rótulos yi∈Y em que X constitui o espaço de dados e Y = {-1, +1}, a Equação (6) divide o espaço 

de dados X em duas regiões. 

 

𝑓(𝑥) =  𝑤 ∙ 𝑥 + 𝑏 = 0 
(6) 

 

sendo que w e b são os parâmetros do modelo. 

Utilizando a função sinal 𝑠𝑔𝑛(𝑓(𝑥)), apresentada pela Equação  (7), é possível 

encontrar cada classificação do objeto x. 

 

𝑠𝑔𝑛(𝑓(𝑥)) = {
+1 𝑠𝑒 𝑤 ∙  𝑥 + 𝑏 > 0
−1 𝑠𝑒 𝑤 ∙ 𝑥 + 𝑏 < 0

 
 

(7) 

 

A margem de decisão é dada pela distância entre os dois objetos ∈ X localizados no 

hiperplano, conforme apresentada na Equação  (8). 

 

𝑤 ∙ (𝑥1 − 𝑥2) = 2 

|𝑤| × 𝑑 = 2 

∴ 𝑑 =  
2

|𝑤|
 

 

(8) 

 

sendo que d representa a distância entre os objetos x1 e x2, e |w| representa o parâmetro do 

modelo. 

 

SVM com Margens Suaves 
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SVM Linear com margens suaves definem a maior margem de decisão do modelo 

através de um conjunto de dados que pode ser separado linearmente, mas que apresentam algum 

ruído ou anomalia (SMOLA, BARLETT, et al., 2000).  

Neste caso, são identificados objetos com classes diferentes em uma mesma região do 

hiperplano, conforme apresenta pela a Figura 3.4. Na margem em que estão localizados os 

objetos pertencentes à classe círculo, é possível encontrar objetos que pertencem à classe 

quadrado. O mesmo acontece na margem em que estão localizados os objetos que pertencem à 

classe quadrado, é possível encontrar objetos que pertencem à classe círculo. 

Uma forma de acomodar os objetos que não são linearmente separáveis é a aplicação 

de uma variável de folga 𝜀𝑖 nas equações utilizadas para dividir o hiperplano (TAN, 2006), 

conforme apresentada na Equação  (9). 

 

 

Figura 3.4 - Conjunto de Dados separado Linearmente com Margem Suavizada. 

Fonte: TAN (2006) 

 

𝑤 ∙ 𝑥𝑖 + 𝑏 ≥ 1 − 𝜀𝑖 𝑠𝑒 𝑦𝑖 = 1 

𝑤 ∙ 𝑥𝑖 + 𝑏 ≤ −1 + 𝜀𝑖 𝑠𝑒 𝑦𝑖 = −1 

 

(9) 

 

Além das variáveis de folga, o algoritmo SVM utiliza a constante C, a qual minimiza 

os erros gerados pelo conjunto de dados de treinamento (TAN, 2006). 
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SVM Não Linear 

 

SVM lineares são eficientes em conjunto de dados que podem ser separados 

linearmente, mesmo que possuam ruídos ou anomalias. Porém, há muitos casos em que os 

dados não podem ser separados linearmente, conforme apresentado na Figura 3.5, ou seja, não 

é possível definir um hiperplano para realizar a divisão dos dados (BHATTACHARYYA, JHA, 

et al., 2011). 

 

 

Figura 3.5 - Conjunto de Dados Não Linear. 

Fonte: TAN (2006) 

 

Conforme apresentado na Figura 3.6, A abordagem utilizada pelo SVM para resolver 

esse tipo de problema é mapear os dados para uma dimensão maior de modo que um limite de 

decisão linear possa ser usado para separar os dados no espaço transformado (TAN, 2006). 
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Figura 3.6 - a) Conjunto de dados não linear; b) Fronteira não linear no espaço de entradas; c) Fronteira linear no 

espaço de características. 

Fonte: TAN (2006) 

 

Esse mapeamento é realizado é calculado através de um método chamado Truque de 

Núcleo, o qual utiliza uma função de núcleo K para calcular a similaridade entre dois vetores 

de entrada, conforme apresentada na Equação (10). 

 

𝐾(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = (𝑥𝑖 ∙ 𝑥𝑗 + 1)
𝑑

 
(10) 

 

sendo que xi e xj representam os vetores de entrada e d o tamanho da dimensão no espaço 

transformado. 

 

3.2.4. Combinação de Classificadores 

 

O objetivo da combinação de classificadores é realizar a tarefa de classificação mais 

precisas e eficientes utilizando a combinação dos resultados apresentados por cada classificador 

para gerar a classificação final dos objetos de um conjunto de dados (DIETTERICH, 2000). 

De acordo com WOŹNIAK, GRAÑA e CORCHADO (2014), não existe um único 

classificador ótimo para todas as tarefas de classificação. Algoritmos para tarefas de 

classificação são baseados em heurísticas, ou seja, não apresentam uma solução exata para um 

determinado problema, mas sim uma solução aproximada. 

Utilizando uma estrutura para combinar os classificadores, ou topologia, a combinação 

dos resultados de cada classificador é realizada através de uma função de decisão, a qual pode 

ser realizada por técnicas de votos ou através de alguma técnica computacional. 

 

Topologias de um Conjunto de Classificadores 
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A topologia de um conjunto de classificadores é a forma como o modelo realiza a 

classificação dos objetos presentes em um conjunto de dados. Existem três tipos de topologias: 

Serial, Paralela e Hierárquica (WOŹNIAK, GRAÑA e CORCHADO, 2014). 

Quando utilizada a topologia Serial, conforme apresentada na Figura 3.7, um conjunto 

de dados é aplicado ao conjunto de classificadores e o primeiro classificador realiza a 

classificação dos objetos. Cada classificador recebe como entrada as classificações realizadas 

pelo classificador anterior presente no conjunto de classificadores. Essa execução termina até 

que a classificação de objetos possua um grau de confiança aceitável ou até que o último 

classificador do conjunto seja executado. 

Infelizmente, esse comportamento influencia na tomada de decisão do próximo 

classificador, a qual pode afetar negativamente o desempenho do conjunto de classificadores, 

pois eles não trabalham de forma isolada e dependendo do número de classificadores presentes 

no conjunto pode haver um alto custo computacional. 

 

 

Figura 3.7 - Topologia Serial de Classificadores. 

Fonte: RANAWANA e PALADE (2006) 

 

Na topologia Paralela, conforme apresentada na Figura 3.8, os classificadores 

trabalham de forma isolada. Cada classificador é alimentado pelo mesmo conjunto de dados e 

realiza a classificação de cada objeto presente no conjunto. A classificação final dos objetos é 

realizada através de uma função de decisão ou outro classificador.  

Como os classificadores são executados de forma paralela, dependendo do tamanho 

do conjunto de classificadores e do tamanho do conjunto de dados que está sendo classificado, 

o modelo pode apresentar um custo computacional alto. Este custo computacional alto pode 

ocorrer devido ao fato de que cada classificador executará a classificação de objetos com o 

mesmo conjunto de dados, seus resultados serão aplicados de uma só vez na função de decisão. 
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Figura 3.8 - Topologia Paralela de Classificadores. 

Fonte: RANAWANA e PALADE (2006) 

 

A topologia Hierárquica, apresentada na Figura 3.9, é a combinação da topologia 

Serial com a topologia Paralela. Devido a este fato, a topologia Hierárquica pode apresentar os 

mesmo problemas da topologia Serial e Paralela. 

 

 

Figura 3.9 - Topologia Hierárquica de Classificadores. 

Fonte: RANAWANA e PALADE (2006) 

 

Combinação de Resultados 

 

Os algoritmos apresentados por este trabalho são considerados instáveis, pois podem 

mudar suas estruturas quando o ambiente e as condições em que são aplicados sofrem alteração. 

Esta característica é importante na combinação dos resultados dos classificadores, pois a cada 
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alteração no conjunto de dados de treinamento, diferentes classificações de objetos podem 

ocorrer a cada novo modelo de classificação gerado (DIETTERICH, 2000). 

A combinação de resultados é a predição final realizada pelo conjunto de 

classificadores através de uma função de decisão. De acordo com RANAWANA e PALADE, 

(2006) as técnicas para realizar a combinação final dos objetos podem ser construídas através 

de técnicas de votos ou utilizando outro algoritmo de classificação. 

Uma função baseada em técnica de votos para realizar a predição final dos objetos é a 

função AVGVote. Conforme apresentado na Equação (11), esta função adiciona votos à classe 

predita e seleciona a classificação mais votada pelo conjunto de classificadores (RANAWANA 

e PALADE, 2006). 

𝐴𝑉𝐺𝑉𝑜𝑡𝑒 = 𝑎𝑟𝑔𝑐𝑚𝑎𝑥 (
1

𝑅
∑ 𝑅𝑗𝑐(𝑥)

𝑅

𝑗=1

) 

 (11) 

sendo que: 

 R é quantidade de classificadores presentes no conjunto de classificadores. 

 x é o objeto que pertence à classe c. 

 Rjc(x) é o voto que o classificador Rj deu a entrada x pertencendo à classe c. 

 

3.2. Avaliação de Classificadores com Matriz de Confusão 

 

A Matriz de Confusão é um instrumento que permite verificar o desempenho de um 

classificador. Esta verificação é realizada através da quantidade de objetos que foram 

classificados corretamente e incorretamente por um modelo de classificação (TAN, 2006). 

A Matriz de Confusão é uma tabela que realiza o cruzamento entre as classes reais de 

cada objeto do conjunto de dados e as classes preditas por um modelo de classificação. 

Conforme mostra a Tabela 3.1, cada coluna da matriz representa os itens preditos pelo 

classificador, e cada linha representa a classe atual do objeto. 
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Tabela 3.1 - Estrutura da Matriz de Confusão. 

    Classe Predita 

  Classe 1 Classe 2 

Classe 
Real 

Classe 1 Verdadeiro Positivo Falso Negativo 

Classe 2 Falso Positivo Verdadeiro Negativo 
 

Fonte: TAN (2006) 

 

A Matriz de Confusão utiliza quatro indicadores para representar o estado da 

classificação dos objetos de um determinado conjunto de dados. Estes indicadores contabilizam 

a quantidade de objetos classificados corretamente ou incorretamente pelo modelo. Estes 

indicadores são: 

 Verdadeiro Positivo (TP): é o número de objetos que foram classificados corretamente com 

a classe positiva do conjunto de dados. 

 Falso Positivo (FP): é o número de objetos que foram classificados incorretamente com a 

classe positiva do conjunto de dados, mas na verdade estes objetos pertencem à classe 

negativa. 

 Verdadeiro Negativo (TN): é o número de objetos que foram classificados corretamente 

com a classe negativa do conjunto de dados. 

 Falso Negativo (FN): é o número de objetos que foram classificados incorretamente com 

a classe negativa do conjunto de dados, mas na verdade estes objetos pertencem à classe 

positiva. 

A classe positiva representa a classe objetivo do problema que o classificador está 

tentando resolver. Os classificadores utilizados por este trabalho têm como objetivo localizar 

os itens suspeitos de fraude, logo, a classe positiva será a classe que representa os casos de 

fraude dentro do conjunto de dados, e a classe negativa será a classe que representa os casos 

legítimos. 

Através dos indicadores presente na Matriz de Confusão é possível calcular a precisão 

do modelo, conforme apresentado pela Equação (12). Neste caso, é considerado que as classes 

no conjunto de dados estão distribuídas igualmente no conjunto. 

𝑝 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

(12) 
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Em alguns conjuntos de dados não ocorre uma distribuição igualitária de classes, desta 

forma seria mais interessante analisar a precisão da classe que está em minoria no conjunto de 

dados (WITTEN e FRANK, 2005). Conforme a Equação  (13) a precisão para a classe em 

minoria pode ser calculada através da proporção de verdadeiros positivos classificados 

corretamente. 

𝑝 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

 

(13) 

Quanto maior a precisão do modelo, menor é o número de falsos positivos cometidos 

pelo modelo. No caso deste trabalho, esta métrica pode ser útil para avaliar a precisão do modelo 

de classificação ao localizar os casos suspeitos de fraude. 

 

3.3. Avaliação da Economia Gerada com Matriz de Custo 

 

Uma matriz de custo pode ser utilizada para ajudar a identificar os classificadores mais 

econômicos gerados por cada algoritmo. Uma matriz de custo foi apresentada por PHUA, 

ALAHAKOON e LEE (2004) para identificar o modelo mais econômico utilizado na detecção 

de casos suspeitos de fraudes de sinistro de automóveis. 

A matriz de custo apresenta variáveis para calcular a economia gerada por cada 

classificador quando aplicado ao conjunto de dado de teste. Para calcular o valor dessas 

variáveis de custo foram considerados o custo de investigação e o custo médio de sinistro, 

ambos pertencentes ao ano de 1996: 

 Custo de investigação: é utilizado quando um sinistro é suspeito de fraude devido a 

necessidade de realizar uma investigação sobre o mesmo para verificar se realmente houve 

uma fraude de sinistro. O custo de cada investigação era aproximadamente de USD$ 

203.00. 

 Custo médio do sinistro: é utilizado quando um sinistro é identificado. Este custo é aplicado 

quando um sinistro de automóvel é identificado. O custo médio de cada sinistro era 

aproximadamente de USD$ 2.640,00. 
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3.3.1. Calculando as Variáveis de custo 

 

De acordo com a Tabela 3.2, cada variável de custo do modelo faz relação com os 

indicadores fornecidos pela Matriz de Confusão, técnica utilizada para avaliar o desempenho 

de classificadores, conforme apresentado na Seção 3.2.  

 

 

Tabela 3.2 - Matriz de Custo 

    Classe Predita 

  Classe 1 Classe 2 

Classe 
Real 

Classe 1 Hits Misses 

Classe 2 False Alarms Normals 
Fonte: PHUA, ALAHAKOON e LEE (2004) 

 

De acordo Tabela 3.2, a variável de custo Hits considera que cada sinistro do conjunto 

de dados de teste foi classificado pelo modelo como um caso suspeito de fraude. O seu valor é 

calculado pela quantidade de itens classificados como verdadeiros positivos pelo modelo de 

classificação, multiplicado pelo custo de investigação de cada sinistro, conforme apresentado 

na Equação  (14). 

𝐻𝑖𝑡𝑠 = 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 ∗ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎çã𝑜 
 

(14) 

A variável de custo False Alarms considera que houve um erro na classificação dos 

objetos, ou seja, um caso de sinistro legítimo foi classificado pelo modelo de detecção de fraude 

como um caso suspeito de fraude. Desta forma o valor desta variável é a soma do custo médio 

do sinistro mais o custo de investigação, a qual é multiplicada pela quantidade de itens 

classificados como falsos positivos, conforme apresentado na Equação  (15). 

𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝐴𝑙𝑎𝑟𝑚𝑠 = 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 × (𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎çã𝑜

+ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜) 

 

(15) 

A variável de custo Normals considera que cada sinistro é um caso legítimo, neste caso 

somente o valor total de sinistros que deverão ser pagos são calculados. Desta forma, a 
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quantidade de objetos classificados como verdadeiros negativos são multiplicados pelo custo 

médio de sinistro, conforme apresentado na Equação  (16). 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑠 = 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 
 

(16) 

O propósito da variável de custo Misses é armazenar o custo de sinistros fraudulentos 

que foram classificados pelo modelo de detecção de fraude como legítimos, ou seja, o custo de 

investigação não é aplicado, somente o custo médio de sinistro. O valor desta variável é 

calculado utilizando a quantidade de objetos que são classificados como falsos negativos pelo 

modelo de detecção de fraude, multiplicada pelo custo médio do sinistro, conforme apresentado 

na Equação  (17). 

𝑀𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 = 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 
 

(17) 

O valor apresentado por cada variável é utilizado para realizar o cálculo da economia 

total apresentado pelo modelo de detecção de fraude quando aplicado ao conjunto de dados. A 

economia do modelo será muito importante para selecionar os classificadores mais econômicos, 

os quais serão combinados e aplicados no conjunto de dados de teste. 

 

3.3.2. Calculando a Economia do Modelo 

 

Para verificar a economia do modelo PHUA, ALAHAKOON e LEE (2004) definiram 

as variáveis de custo: No Action e Model Cost Saving, conforme apresentadas nas Equações  

(18) e  (19) respectivamente. A variável de custo No Action considera que todos os sinistros são 

classificados como legal, ou seja, como não há ocorrências de casos suspeitos de fraude, não 

há custo de investigação e sim o custo médio de sinistro. Desta forma seu valor é calculado pela 

quantidade total de objetos do conjunto de dados de teste, multiplicada pelo custo médio do 

sinistro. 

 

𝑁𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑄𝑡𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 
 

(18) 
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𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑆𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔

= 𝑁𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − (𝐻𝑖𝑡𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝐴𝑙𝑎𝑟𝑚𝑠 + 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑠 + 𝑀𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠) 

 

(19) 

 

Para calcular o valor da variável de custo Model Cost Saving, o valor calculado da 

variável No Action é subtraído da soma de todas as outras variáveis de custos. Utilizando as 

variáveis de custo e calculo de economia, cada algoritmo gerou um classificador por amostra e 

depois os custos de cada um foram calculados para realizar a seleção do mais econômico. 
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4. Experimentos 

 

Este trabalho realizou quatro experimentos divididos em duas partes. A primeira parte 

realizou o treinamento e teste de cada classificador individualmente utilizando o conjunto de 

100 amostras geradas a partir do conjunto de dados de treinamento. A segunda parte combinou 

os classificadores mais econômicos, treinados e testados a priori, e aplicou este conjunto de 

classificadores ao conjunto de dados de testes. A Figura 4.1 ilustra o processo utilizado para 

gerar o modelo de classificação proposto por este trabalho. 

 

 

Figura 4.1 - Processo para realizar a detecção de casos suspeitos de fraude. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os resultados encontrados em cada experimento foram comparados com o resultado 

encontrado no modelo de comparação, o qual utiliza o mesmo conjunto de dados de treinamento 

e o mesmo conjunto de dados de teste (PHUA, ALAHAKOON e LEE, 2004). 

 

4.1. Conjunto de Dados de Treinamento e Teste 

 

O conjunto de dados utilizados nos experimentos realizados por este trabalho contém 

casos suspeitos de sinistros de automóveis. Este conjunto de dados foi utilizado nos 

experimentos realizados por PHUA, ALAHAKOON e LEE (2004), onde o mesmo apresentou 

uma proposta de modelo para detecção de casos suspeitos de fraudes em dados com classes em 

desequilíbrios. 
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O conjunto de dados é composto por 15.421 objetos, sendo que cada objeto possui seis 

atributos numéricos e vinte e cinco atributos categóricos, onde cada objeto do conjunto de dados 

pode ser classificado como fraude ou legítimo. Uma visão mais detalhada do conjunto de dados 

está disponível no Apêndice A deste trabalho.  

Para realizar o treinamento e teste dos classificadores, o conjunto de dados foi dividido 

em dois subconjuntos de dados, treinamento e teste. O conjunto de dados de treinamento é 

composto por 11.335 objetos, os quais correspondem os sinistros de automóveis registrados 

entre os anos de 1994 e 1995, sendo 710 objetos classificados como fraude e 10.627 objetos 

classificados como legítimo. 

A partição de dados de teste possui 4.086 objetos, correspondendo os sinistros de 

automóveis registrados no ano de 1996, sendo 213 objetos classificados como fraude e 3.870 

objetos classificados como legítimos.  

Seguindo os passos para o cálculo de economia, apresentado na Seção 3.3, o 

classificador mais econômico será aquele que apresentar o maior número de itens classificados 

como verdadeiros positivos e verdadeiros negativos na matriz de confusão, ou seja, o modelo 

mais econômico deve apresentar as características abaixo: 

 213 objetos classificados como verdadeiros positivos, ou seja, classificados como fraude 

pelo classificador que está sendo aplicado. 

 3.870 objetos classificados como verdadeiros negativos, ou seja, classificados como 

legítimo pelo classificador que está sendo aplicado. 

 Não pode haver objetos classificados como falsos positivos ou falsos negativos. Objetos 

classificados com esses indicadores geram os custos mais altos no modelo de detecção de 

casos suspeitos de fraude. 

Antes de realizar a construção dos classificadores, foi necessário realizar o pré-

processamento dos dados e a geração de amostras da partição de treinamento. Estes 

procedimentos foram necessários para aumentar o desempenho de classificação no momento 

em que os classificadores são aplicados ao conjunto de dados de teste. 

 

4.1.1. Pré-Processamento dos Dados 
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De acordo com TAN (2006), o pré-processamento dos dados é fundamental para que 

um modelo seja aplicado com sucesso em suas tarefas de classificação. Este trabalho realizou 

o pré-processamento de dados utilizando as propostas seguidas por PHUA, ALAHAKOON e 

LEE (2004). 

Os objetos que possuíam valores ausentes foram eliminados e três novos atributos 

foram criados para aumentar o desempenho de cada classificador gerado na fase de treinamento. 

Os novos atributos criados foram: 

 weeks_past: Representa a diferença entre o tempo que o sinistro ocorreu e o tempo em que 

ele foi registrado. Este atributo é categorizado em valores discretos. 

 is_holidayweek_claim: Indica se o sinistro foi realizado em alguma semana com data 

festiva nos EUA. Fraudadores são mais propensos a realizar fraudes durante semanas 

festivas, pois necessitam gastar mais dinheiro e acreditam que a chance de serem pegos é 

menor neste período. 

 age_price_wsum: É a soma ponderada de dois atributos, age_of_vehicle e vehicle_price, a 

qual resulta em 7 valores discretos, de 0 à 6. Pressupõe que se o veículo fica mais velho, 

logo seu valor fica mais caro, desta forma a probabilidade de um sinistro ser uma fraude 

fica cada vez maior. 

Quando aplicados os algoritmos C4.5 e Naive Bayes, os valores de cada objeto dos 

conjuntos de treinamento e teste foram convertidos em valores discretos. Esta transformação 

foi necessária, pois esses algoritmos necessitam de dados categorizados para realizar a 

construção de seus classificadores. Para o algoritmo SVM, os valores de cada objeto foram 

transformados para binários, pois este algoritmo necessita de valores numéricos para a 

construção de seus classificadores. 

 

4.1.2. Geração de Amostras de Dados para Treinamento 

 

O conjunto de dados de teste e o conjunto de dados de treinamento apresentam um 

desequilíbrio entre as classes, ou seja, há mais casos legítimos do que casos que representem 

suspeitas de fraude. Esta característica pode fazer com que os classificadores apresentem 

generalização ruim do conjunto de dados de treinamento no momento de sua construção. Uma 
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generalização ruim pode fazer com que os classificadores apresentem classificação de objetos 

ruim quando aplicados no conjunto de dados de teste. 

De acordo com TAN (2006), uma forma de evitar este problema é trabalhar com 

subamostragem dos dados de treinamento. Este trabalho utilizou a abordagem apresentada por 

RODRIGUES e OMAR (2014) que dividiram o conjunto de dados de treinamento com 

desequilíbrio entre as classes em 100 amostragens de dados para realizar o treinamento e teste 

de cada classificador. 

A partir da amostra de dados 1 até a amostra de dados número 71, os objetos de cada 

amostra foram selecionados aleatoriamente mantendo o equilíbrio entre as classes, ou seja, 50% 

de casos legítimos e 50% de casos suspeitos de fraude, e sem repetição de objetos. 

A quantidade de objetos entre a amostra de dados número 1 até amostra de dados 

número 71 foi acrescido na ordem de 20 em 20 objetos para cada amostra de dados.Desta forma 

a amostra número 1 foi composta por 20 objetos, a amostra 2 foi composta por 40 objetos e 

assim respectivamente até a amostra 71, a qual foi composta por 1.420 objetos. 

A partir da amostra de dados número 72 até a amostra de dados número 100, os objetos 

foram selecionados aleatoriamente, mas não foi mantido o equilíbrio entre as classes, e não 

houve repetição de objetos destas amostras. Desta vez, a quantidade de objetos acrescidos 

pertencia apenas à classe fraude. 

A quantidade de objetos pertencentes à classe fraude foi acrescida na ordem de 10 em 

10 objetos, desta forma a amostra número 72 foi composta pela quantidade de objetos da 

amostra de dados anterior e mais 10 objetos distintos, o que resultou em 1.430 objetos. Esse 

processo se repetiu até a amostra de dados de número 100, a qual foi composta por 1.710 

objetos. 

 

4.2. Construção e Seleção de Classificadores 

 

A fase de treinamento dos classificadores consistiu em utilizar as 100 amostras de 

dados de treinamento geradas. Para cada algoritmo utilizado neste trabalho uma amostra de 

dados de treinamento era selecionada para realizar o treinamento de um novo classificador. 
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A construção dos classificadores foi realizada através da ferramenta Weka (WITTEN 

e FRANK, 2005). Esta ferramenta possui um conjunto de algoritmos utilizados em Mineração 

de Dados que possibilita a construção de classificadores. 

A cada novo classificador gerado através da amostra selecionada era aplicado ao 

conjunto de dados de teste e sua matriz de confusão era extraída para realizar avaliação da 

economia gerada por ele. 

Cada indicador da matriz de confusão foi utilizado para identificar a economia de cada 

classificador. A identificação desta economia foi realizada utilizando as variáveis de custo da 

Matriz de Custo, apresentada na Seção 3.3.  

Este processo foi realizado até que todas as amostras geradas a partir do conjunto de 

dados de treinamento fossem utilizadas. Após a geração dos classificadores, foi selecionado o 

classificador mais econômico gerado por cada algoritmo para realizar a combinação deles. 

 

4.3. Combinação dos Classificadores 

 

A combinação dos classificadores mais econômicos foi realizada utilizando a 

topologia paralela, na qual os resultados dos classificadores gerados por C4.5, Naive Bayes e 

SVM foram combinados através da técnica de votos AVGVote, conforme a Figura 4.2. Esta 

topologia foi selecionada com o objetivo de isolar o processamento de cada classificador, e 

assim não impactar o resultado apresentado por cada um deles. 

 

 

Figura 4.2 - Estrutura da combinação de classificadores utilizando a topologia paralela. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Diferente dos outros classificadores, a aplicação desta técnica no conjunto de dados 

não utilizou a ferramenta Weka, pois a mesma não apresentava recursos para aplicação de 

classificadores em grupo utilizando os classificadores selecionados já treinados. Para utilizar 

esta ferramenta seria necessário realizar o treinamento dos classificadores utilizando a mesma 

amostra de dados de treinamento, o que não garantiria a estrutura dos classificadores mais 

econômicos selecionados. 

Para realizar a aplicação dos conjuntos de classificadores na classificação dos objetos 

do conjunto de dados de teste, desenvolveu-se o algoritmo apresentado em Algoritmo 1. 

 

Algoritmo 1. Algoritmo para Combinação de Classificadores na Topologia Serial. 

1: D = (d1, d2, ..., dn) representa o conjunto de Dados de Teste 

2: C = (c1, c2, ..., cn) representa o conjunto de classificadores 

3: Declare R = (r1, r2, ..., rn) o qual representa o resultado de cada classificador 

4: Declare RFinal para representar a classificação final dos objetos 

5: para ci = 1 até cn faça 

6:  aplique ci em d1 

7:  ri+1 = resultado de ci 

8: fim do para 

9: RFinal = AVGVote(R) 

 

O algoritmo recebe como entrada o conjunto de dados de teste e os classificadores 

treinados anteriormente. Cada classificador é aplicado no conjunto dados de teste, onde seus 

resultados de classificação são armazenados para serem combinados com a técnica de votos. 

Quando os resultados são combinados, o algoritmo retorna a classificação final de cada objeto 

do conjunto de dados de teste. 

Após obter o resultado final a matriz de confusão do classificador em grupo é extraída 

para realizar a avaliação da economia gerada por ele. Esta economia é calculada utilizada as 

variáveis de custo da Matriz de Custo, apresentada na Seção 3.3. Os resultados apresentados 

por este modelo foram comparados com cada resultado dos classificadores aplicados 

individualmente e dos resultados apresentados por (PHUA, ALAHAKOON e LEE, 2004). 
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5. Resultados 

 

No momento em que os classificadores eram aplicados ao conjunto de dados de teste, 

a matriz de confusão era extraída e as variáveis de custos calculadas. Após encontrar o valor de 

cada variável de custo, a economia total de cada classificador foi calculada para realizar a 

avaliação e seleção do modelo mais econômico. Todos os classificadores gerados e a economia 

gerada por cada um deles estão detalhados no Apêndice B. 

Os resultados dos classificadores mais econômicos aplicados individualmente e o 

resultado do classificador em grupo foram comparados com o modelo mais econômico 

apresentado por PHUA, ALAHAKOON e LEE (2004), o qual alcançou uma economia de 

USD$ 167.000,00. Este modelo realiza a combinação de três classificadores, gerados 

respectivamente pelos algoritmos: Árvore de Decisão C4.5, Naive Bayes e Redes Neurais 

Backpropagantion. 

 

5.1. Classificadores mais Econômicos 

 

O classificador mais econômico gerado pelo algoritmo C4.5 classificou corretamente 

70,39% dos objetos de teste, alcançando economia de USD$ 177.592,00, superior à economia 

apresentada pelo modelo de comparação. Conforme apresentado na Figura 5.1, este 

classificador foi gerado pela amostra de dados de número 12, a qual é composta por 240 objetos 

de treinamento distintos. 

De acordo com a Tabela 5.1, o classificador encontrou 170 casos suspeitos de fraude 

e 2.704 sinistros. Em relação aos erros de classificação, 43 casos suspeitos de fraude foram 

classificados como legítimos e 1.166 sinistros foram classificados como casos suspeitos de 

fraude. 

 

Tabela 5.1 - Matriz de Confusão do classificador C4.5 mais econômico. 

    Classe Predita 

  Fraude Legítimos 

Classe Real 
Fraude 170 43 

Legítimos 1.166 2.704 
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Figura 5.1 - Desempenho do classificador C4.5 em cada amostra de dados. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Utilizando os dados da Tabela 5.2, as variáveis de custo para o classificador mais 

econômico gerado pelo algoritmo C4.5 foram calculadas. Somando os valores de cada variável 

de custo, o custo total do classificador gerado foi de USD$ 10.601.528,00. 

 

Tabela 5.2 - Variáveis de custo do classificador C4.5 mais econômico. 

Hits False Alarms Normals Misses Total 

       

34.510,00  

                

3.314.938,00  

         

7.138.560,00  

               

113.520,00  

      

10.601.528,00  

 

O melhor classificador utilizado pelo algoritmo SVM, de acordo com a Figura 5.2, foi 

gerado utilizando a amostra de dados de treinamento de número 80, a qual possui 1.510 objetos 

distintos. O classificador apresentou desempenho inferior ao modelo de comparação, gerando 

economia de USD$ 158.732,00 na detecção de casos suspeitos de fraude. 
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Figura 5.2 - Desempenho do classificador SVM em cada amostra de dados. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O classificador gerado pelo algoritmo SVM classificou corretamente 62,99% dos 

objetos de teste corretamente. De acordo com a Tabela 5.3, o classificador encontrou 189 casos 

suspeitos de fraude e 2.383 sinistros. Em relação aos erros de classificação, um total de 24 casos 

suspeitos de fraude foram classificados como legítimo e 1.487 sinistros foram classificados 

incorretamente como fraude. 

 

Tabela 5.3 - Matriz de Confusão do classificador SVM mais econômico. 

    Classe Predita 

  Fraude Legítimos 

Classe Real 
Fraude 189 24 

Legítimos 1.487 2.383 

 

Utilizando os dados da Tabela 5.3, as variáveis de custos para o classificador mais 

econômico gerado pelo algoritmo SVM foram calculadas. Calculando os valores de cada 

variável apresentada na Tabela 5.4 o custo total do classificador gerado foi de USD$ 

10.620.388,00. 
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Tabela 5.4 - Variáveis de custo do classificador SVM mais econômico. 

Hits 

(USD$) 

False Alarms 

(USD$) 

Normals 

(USD$) 

Misses 

(USD$) 

Total 

(USD$) 

       

38.367,00  

                

4.227.541,00  

         

6.291.120,00  

                 

63.360,00  

      

10.620.388,00  

 

Para o algoritmo Naive Bayes, seu melhor classificador foi utilizando a amostra de 

número 20, a qual possui 200 objetos distintos. De acordo com a  

, quando o classificador gerado foi aplicado ao conjunto de dados de teste apresentou 

uma economia USD$ 117.486,00, inferior ao resultado apresentado pelo modelo de 

comparação. 

 

 

Figura 5.3 - Desempenho do classificador Naive Bayes em cada amostra de dados. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O classificador gerado pelo algoritmo Naive Bayes classificou corretamente 67,99% 

dos objetos de teste. De acordo com a Tabela 5.5, o classificador encontrou 152 casos suspeitos 

de fraude e 2.624 sinistros. Em relação aos erros de classificação, o classificador classificou 
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incorretamente 1.246 sinistros como casos suspeitos de fraude e 61 casos suspeitos de fraude 

foram classificados como legítimos. 

 

Tabela 5.5 - Matriz de Confusão do classificador Naive Bayes mais econômico. 

    Classe Predita 

  Fraude Legítimos 

Classe Real 
Fraude 152 61 

Legítimos 1.246 2.624 

 

Utilizando os dados da Tabela 5.5, foram calculados os valores para variáveis de custo 

do classificador mais econômico gerado pelo algoritmo Naive Bayes. Calculando os valores da 

Tabela 5.6, o custo total gerado pelo classificador foi de USD$ 10.661.634,00. 

 

Tabela 5.6 - Variáveis de custo do classificador Naive Bayes mais econômico. 

Hits 

(USD$) 

False Alarms 

(USD$) 

Normals 

(USD$) 

Misses 

(USD$) 

Total 

(USD$) 

       

30.856,00  

                

3.542.378,00  

         

6.927.360,00  

               

161.040,00  

      

10.661.634,00  

 

O grande fator que determinou o desempenho econômico dos classificadores foram as 

amostras utilizadas no treinamento de cada um. Através das amostras de dados de treinamento, 

cada classificador pode obter a melhor generalização possível do conjunto de dados para serem 

aplicados ao conjunto de dados de teste. 

E devido ao fato de os três classificadores terem apresentados resultados diferentes em 

seus resultados finais, este comportamento os tornam elegíveis para serem combinados e 

aplicados no conjunto de dados de teste. 

 

5.2. Aplicação de Classificadores mais Econômicos em Grupo 

 

Os classificadores mais econômicos, após serem aplicados ao conjunto de dados de 

teste, apresentaram diferentes quantidades de objetos classificados como casos suspeitos de 

fraude. De acordo com a Figura 5.4, o classificador que encontrou o maior número de casos 
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suspeitos de fraude foi o classificador gerado pelo algoritmo SVM, seguido pelos 

classificadores gerados utilizando os algoritmos C4.5 e Naive Bayes. 

Esta diferença de casos suspeitos de fraude indica que é possível utilizar um modelo 

baseado na combinação de classificadores utilizando técnica de votos como função de decisão. 

Se os resultados fossem iguais para os três classificadores, não seria necessária a combinação 

deles, pois o resultado permaneceria o mesmo. 

 

 

Figura 5.4 - Quantidade de casos suspeitos de fraude identificados por cada classificador mais 

econômico. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O conjunto de classificadores foi aplicado ao conjunto de dado de teste e de acordo 

com a Figura 5.5, a aplicação da combinação de classificadores apresentou em economia de 

USD$ 183.089,00 na detecção de casos suspeitos de fraude.  

A combinação de classificadores classificou corretamente 66,74% dos objetos de teste. 

De acordo com a Tabela 5.7, o classificador encontrou 186 casos suspeitos de fraude e 2.539 

sinistros. Em relação aos erros de classificação, o classificador classificou 27 casos suspeitos 

de fraude como sinistros e 1.331 sinistros como casos suspeitos de fraude. 
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Tabela 5.7 - Matriz de Confusão da combinação dos classificadores mais econômicos. 

    Classe Predita 

  Fraude Legítimos 

Classe Real 
Fraude 186 27 

Legítimos 1.331 2.539 

 

Utilizando os dados da Tabela 5.7, foram calculados os valores para variáveis de custo 

da combinação de classificadores mais econômicos. Calculando os valores da Tabela 5.8, o 

custo total gerado pelo classificador foi de USD$ 10.596.031,00. 

 

Tabela 5.8 - Variáveis de custo da combinação de classificadores mais econômicos. 

Hits 

(USD$) 

False Alarms 

(USD$) 

Normals 

(USD$) 

Misses 

(USD$) 

Total 

(USD$) 

       

37.758,00  

                

3.784.033,00  

         

6.702.960,00  

                 

71.280,00  

      

10.596.031,00  

 

 

Figura 5.5 - Ranking dos modelos mais econômico. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Conforme apresentada na Figura 5.5, a economia gerada pelo grupo de classificadores 

foi superior aos classificadores aplicados individualmente, mas o desempenho do modelo foi 
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inferior em relação aos classificadores Naive Bayes e Árvore de Decisão, conforme apresentada 

na Tabela 5.9. 

 

 

Tabela 5.9 - Desempenho geral e desempenho econômico de cada classificador. 

Classificador Desempenho Custo (USD$) Economia (USD$) 

Combinação 66,74% 10.596.031,00 

                

183.089,00  

C4.5 70,39% 10.601.528,00 

                

177.592,00  

SVM 62,99% 10.620.388,00 

                

158.732,00  

Naive Bayes 67,99% 10.661.634,00 

                

117.486,00  

 

A classificação ruim apresentada pela combinação de classificadores é devido ao fato 

de se basear em técnica de votos para classificar um objeto. A não concordância entre os 

classificadores pode afetar o desempenho do modelo, por exemplo: um classificador do tipo 

árvore de decisão poderia classificar corretamente um objeto do conjunto de dados de teste, e 

os classificadores do tipo Naive Bayes e SVM poderiam classificar incorretamente o objeto. 

Como a maioria classificou incorretamente o objeto, a técnica de votos realizaria a classificação 

final incorretamente. 

Outra informação que é possível verificar na Figura 5.5 é a economia que o modelo 

gerou quando aplicado ao mesmo conjunto de dados de teste utilizado por PHUA, 

ALAHAKOON e LEE (2004). Esta economia superior foi possível através de um trabalho mais 

profundo no treinamento dos classificadores e sua aplicação em grupo no conjunto de dados. 

Os classificadores foram construídos com amostras diferentes de dados de 

treinamento. Através dessa abordagem cada classificador pode obter uma generalização 

diferente do conjunto de dados de treinamento. Esta generalização dos dados de treinamento 

atribui melhor desempenho do classificador quando aplicado ao conjunto de dados de teste. 
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6. Conclusão 

 

O principal resultado dessa pesquisa foi à utilização de um processo de aprendizagem 

que reduz os custos da detecção de fraude a partir de uma melhor construção dos classificadores 

utilizados pelo modelo de detecção de casos suspeitos de fraude. 

A geração dos classificadores mais econômicos para compor o conjunto de 

classificadores foi possível devido ao trabalho intenso no processo de treinamento, o qual 

consistiu gerar 100 amostras de dados de treinamento para que os algoritmos obtivessem melhor 

generalização do conjunto de dados de treinamento. 

A combinação de classificadores mais econômicos foi gerada utilizando a topologia 

Paralela, em que cada classificador treinado de forma individual teve seus resultados 

combinados através da técnica de votos para produzir a classificação final dos objetos do 

conjunto de dados de teste. 

Esta combinação apresentou um resultado econômico superior aos classificadores 

aplicados individualmente e superior ao resultado encontrado no modelo de comparação. Este 

modelo de comparação também utilizou a combinação de classificadores para encontrar um 

modelo mais econômico na detecção de fraude de sinistros de automóvel. No entanto, em 

relação ao número de itens classificados corretamente por cada classificador mais econômico, 

a combinação de classificadores apresentou resultado inferior quando aplicada ao conjunto de 

dados de teste. Este resultado foi devido à discordância entre os resultados de cada classificador 

presente no grupo quando aplicado na função técnica de votos. 

Ficou demonstrado que o desempenho de identificação de casos suspeitos de fraude 

por cada modelo de detecção de casos suspeitos de fraude não está relacionado à economia 

gerada por ele. Um modelo pode ter bom desempenho ao classificar os objetos de um conjunto 

de dados, mas ao mesmo tempo pode ter um desempenho econômico ruim, devido ao fato de 

que quanto maior o número de erros, ou objetos classificados como falsos positivos e falsos 

negativos, menor é a economia gerada pelo classificador. 

 

6.1. Trabalhos Futuros 
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Algumas pesquisas podem ser encaminhadas a partir desta e podem ser objetos de 

trabalhos futuros: 

 Realizar experimentos que envolvam a combinação de classificadores através da topologia 

paralela utilizando uma técnica computacional para realizar a classificação final dos 

objetos no lugar da técnica de votos, como por exemplo, um modelo de Redes Neurais. 

 Realizar experimentos com um número maior de objetos no conjunto de dados de testes, 

para verificar se a combinação de classificadores continua sendo a melhor opção quando a 

economia financeira do modelo é importante. 

 A técnica de amostragem de dados foi um passo importante para a criação de 

classificadores mais econômicos neste trabalho. Desta forma, seria interessante realizar um 

estudo comparativo com outras técnicas de amostragens. 

 Um dos problemas enfrentados na construção de modelos de detecção de casos suspeitos 

de fraude é a falta de exemplos reais de treinamento e teste (PHUA, LEE, et al., 2010). 

Logo, é importante utilizar dados reais de seguradoras para provar o desempenho 

econômico do modelo. 

 

  



 

 

60 

 

Referências 

 

BHATTACHARYYA, S.; JHA, S.; THARAKUNNEL, K; WESTLAND, J. C. Data mining for 

credit card fraud: A comparative study. Decision Support Systems, v. 50, n. 3, p. 602-613, 

2011. 

CHANG, W.-H.; CHANG, J.-S. An effective early fraud detection method for online auctions. 

Electronic Commerce Research and Applications, v. 11, n. 4, p. 346-360, 2012. 

DIETTERICH, T. G. Ensemble methods in machine learning. Multiple classifier systems, n. 

Springer Berlin Heidelberg, 2000. 1-15. 

DURRANT, B.; FRANK, E.; HUNT, L.; HOLMES, G.; MAYO, M.; PFAHRINGER, B.; 

SMITH, T.; WITTEN, I. Weka 3: Data Mining Software in Java. Disponivel em: 

<http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/>. Acesso em: dez. 2013. 

HUANG, S. Y. Fraud Detection Model by Using Support Vector Machine Techniques. 

International Journal of Digital Content Technology and its Application, v. 7, n. 2, p. 32-

42, 2013. 

JOHN, G. H.; LANGLEY, P. Estimating continuous distributions in Bayesian classifiers. 

Proceedings of the Eleventh conference on Uncertainty in artificial intelligence. [S.l.]: Morgan 

Kaufmann Publishers Inc. 1995. p. 338-345. 

KIM, H.-C.; PANG, S.; JE, H.; KIM, D.; BANG, S. Y. Constructing support vector machine 

ensemble. Pattern recognition, v. 36, n. 12, p. 2757-2767, 2003. 

KIRKOS, E.; SPATHIS, C.; MANOLOPOULOS, Y. Data mining techniques for the detection 

of fraudulent financial statements. Expert Systems with Applications, v. 32, n. 4, p. 995-1003, 

2007. 

KIRLIDOG, M.; ASUK, C. A Fraud Detection Approach with Data Mining in Health 

Insurance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, v. 62, p. 989-994, 2012. 

KOU, Y.; LU, C.; SINVONGWATTANA, S.; HUANG, Y. Survey of Fraud Detection 

Techniques. Networking, sensing and control, 2004 IEEE international conference on. [S.l.]: 

IEEE. 2004. p. 749-754. 

MURTHY, S. K. Automatic construction of decision trees from data: A multi-disciplinary 

survey. Data mining and knowledge discovery, v. 2, n. 4, p. 345-389, 1998. 



 

 

61 

 

NGAI, E.W.T.; HU, Y.; WONG, Y.H.; CHEN, Y.; SUN, X. The application of data mining 

techniques in financial fraud detection: A classification framework and an academic review of 

literature. Decision Support Systems, v. 50, n. 3, p. 559-569, 2011. 

PHUA, C.; LEE, V.; SMITH, K.; GAYLER, R.. A Comprehensive Survey of Data Mining-

based Fraud Detection Research. arXiv preprint arXiv:1009.6119, 2010. 

PHUA, C.; ALAHAKOON, D.; LEE, V. Minority report in fraud detection: classification of 

skewed data. ACM SIGKDD Explorations Newsletter, v. 6, n. 1, p. 50-59, 2004. 

QUINLAN, J. R. C4. 5: programs for machine learning. [S.l.]: Morgan kaufmann, 1993. 

RANAWANA, R.; PALADE, V. Multi-classifier systems: Review and a roadmap for 

developers. International Journal of Hybrid Intelligent Systems, v. 3, n. 1, p. 35-61, 2006. 

RODRIGUES, L. A.; OMAR, N. AUTO CLAIM FRAUD DETECTION USING MULTI 

CLASSIFIER SYSTEM. The Second International Conference on Foundations of Computer 

Science & Technology. Zurich: [s.n.]. 2014. 

SAHIN, Y.; BULKAN, S.; DUMAN, E. A cost-sensitive decision tree approach for fraud 

detection. Expert Systems with Applications, v. 40, n. 15, p. 5916-5923, 2013. 

SHEN, A.; TONG, R.; DENG, Y. Application of classification models on credit card fraud 

detection. Service Systems and Service Management, 2007 International Conference on. [S.l.]: 

IEEE. 2007. p. 1-4. 

SMOLA, A. J.; BARLETT, P.; SCHÖLKOPF, B.; SCHUURMANS, D. Advances in Large-

Margin Classifiers. 1. ed. [S.l.]: MIT Press, 2000. 

TAN, P.-N. Introduction to Data Mining. [S.l.]: Pearson Addison Wesley, 2006. 

VIAENE, S.; DERRIG, R. A.; BAESENS, B.; DEDENE, G. A Comparison of State‐of‐the‐Art 

Classification Techniques for Expert Automobile Insurance Claim Fraud Detection. Journal 

of Risk and Insurance, v. 69, n. 3, p. 373-421, 2002. 

WILHELM, W. K. The fraud management lifecycle theory: a holistic approach to fraud 

management. Journal of economic crime management, v. 2, n. 2, p. 1-38, 2004. 

WITTEN, I. H.; FRANK, E. Data Mining: Practical machine learning tools and techniques. 

[S.l.]: Morgan Kaufmann, 2005. 

WOŹNIAK, M.; GRAÑA, M.; CORCHADO, E. A survey of multiple classifier systems as 

hybrid systems. Information Fusion, v. 16, p. 3-17, 2014. 



 

 

62 

 

 

Apêndice A 
 

 

Este apêndice apresenta a estrutura do conjunto de dados apresentado na Seção 4.1, os 

atributos existentes e seus possíveis valores. Em seguida, é apresentada a distribuição por classe 

dos seguintes atributos: 

 year: utilizado na separação do conjunto de dados em conjunto de dados de treinamento e 

conjunto de dados de teste. 

 week_past e is_holidayweek_claim: atributos criados para auxiliar a construção dos 

classificadores 

 age_of_vehicle e vehicle_price: utilizados na construção do atributo derivado 

age_price_wsum. 

 

A.1 Atributos do Conjunto de Dados 

 

Conforme apresentado na Seção 4.1, o conjunto de dados é composto por 29 atributos, 

3 atributos derivados (week_past, is_holidayweek_claim e age_price_wsum) e um atributo 

representado a classe do conjunto de dados. A Tabela A.1 apresenta o tipo e valores de cada 

atributo. 

 

Tabela A.1 - Estrutura do Conjunto de Dados de Sinistro de Automóveis 

Atributo Valores 

month dec, jan, oct, jun, feb, nov, apr, mar, aug, jul, may, sep 

week_of_month 1, 2, 3, 4, 5 

day_of_week wednesday, friday, saturday, monday, tuesday, sunday, thursday 

make 
honda, toyota, ford, mazda, chevrolet, pontiac, accura, dodge, mercury, 

jaguar, nissan, vw, saab, saturn, porche, bmw, mercedes, ferrari, lexus 

accident_area urban, rural 

month_claimed jan, nov, jul, feb, mar, dec, apr, aug, may, jun, sep, oct 

week_of_month_claimed 1, 2, 3, 4, 5 

day_of_week_claimed tue, mon, thu, fri, wed, sat, sun 

year 1994, 1995, 1996 

week_past 0 a 59 

is_holydayweek_claim 0 ou 1 
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sex female, male 

marital_status single, married, widow, divorced 

fault polic-holder, third-party 

vehicle_category sport, utility, sedan 

vehicle_price >69, 10 ≤ X ≤ 29, 30 ≤ X ≤ 39, < 20, 40 ≤ X ≤ 59, 60 ≤ X ≤ 69 

rep_number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

deductible 300, 400, 500, 700 

driver_rating 1, 2, 3, 4 

days_policy-accident > 30, 15 ≤ X ≤ 30, none, 1 ≤ X ≤ 7, 8 ≤ X ≤ 15 

days_policy-claim >30, 15 ≤ X ≤ 30, 8 ≤ X ≤ 15, none 

past_numbr_of_claims none, one, 2 ≤ X ≤ 4, > 4 

age_of_vehicle 1-4, 5, 6, 7, 8 

age_price_wsum 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

age_of_policy-holder 
26 ≤ X ≤ 30, 31 ≤ X ≤ 35, 41 ≤ X ≤ 50, 51 ≤ X ≤ 65, 21 ≤ X ≤ 25, 
36 ≤ X ≤ 40, 16 ≤ X ≤ 17, > 65, 18 ≤ X ≤ 20 

police_report_filed no, yes 

witness_present no, yes 

agent_type external, internal 

number_of_suppliments none, > 5, 3 ≤ X ≤ 5, 1 ≤ X ≤ 2 

address_change-claim one, none, 4 ≤ X ≤ 8, 2 ≤ X ≤ 3, < 0.5 

number_of_cars 3 ≤ X ≤ 4, < 3, 5 ≤ X ≤ 8, > 8 

base_policy liability, collision, all-perils 

class fraude, legítimo 

 

A.2 Distribuição do conjunto de dados por classe 

 

Esta seção apresenta a distribuição por classe utilizando os atributos: 

 year: o qual foi utilizado para separar os conjunto de dados de treinamento e dados de testes 

– Figura A.1. 

 is_holydayweek_claim: atributo utilizado para indicar se o sinistro ocorreu em uma semana 

festiva - Figura A.2. 

 age_of_vehicle e vehicle_price: utilizados na construção do atributo age_price_wsum – 

Figura A.3 e Figura A.4 respectivamente. 

 weeks_past: atributo indicado para indicar a diferencia entre as semanas que um sinistro 

ocorreu e quando ele foi registrado – Figura A.5. 
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Figura A.1 – Quantidade de sinistros classificados como Fraude e Legítimo por valor do atributo year 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura A.2 - Quantidade de sinistros classificados como Fraude e Legítimo por valor do atributo 

is_holidayweek_claim 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura A.3 - Quantidade de sinistros classificados como Fraude e Legítimo por valor do atributo 

age_of_vehicle 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura A.4 - Quantidade de sinistros classificados como Fraude e Legítimo por valor do atributo 

vehicle_price 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura A.5 - Quantidade de sinistros classificados como Fraude e Legítimo por valor do atributo 

weeks_past 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Apêndice B 
 

Este apêndice apresenta os resultados dos classificadores gerados na fase de 

treinamento e teste. Conforme apresentado na Seção 4.1.2, foram geradas 100 amostras do 

conjunto de dados de treinamento, utilizando cada amostra de dados, cada algoritmo gerou um 

conjunto de classificadores. A economia de cada classificador foi calculada de acordo com os 

critérios apresentados na Seção 3.3 e os classificadores mais econômicos foram selecionados 

para compor o conjunto de classificadores. 

 

B.1 Classificadores gerados pelo algoritmo C4.5 

 

De acordo com a Tabela B.1, para os classificadores gerados pelo algoritmo C4.5, o 

classificador com o maior número de objetos classificados corretamente foi o classificador 

gerado pela amostra número 1. Este classificador classificou corretamente 85,38% dos objetos 

presentes no conjunto de dados de teste. 

O classificador com o menor número de objetos classificados corretamente foi o 

classificador gerado pela amostra número 2. Este classificador classificou corretamente 51,46% 

dos objetos presentes no conjunto de dados de teste. 

O classificador que apresentou a melhor precisão na localização de casos suspeitos de 

fraude foi gerado pela amostra de número 37, e o classificador que apresentou a menor precisão 

na localização de casos suspeitos de fraude foi gerado pela amostra de número 1. 

O classificador mais econômico foi gerado pela amostra de número 12 e apresentou 

uma economia de USD$ 177.592,00. O classificador menos econômico foi gerado pela amostra 

de número 2 e apresentou uma economia de USD$ -95.495,00. 

 

B.2 Classificadores gerados pelo algoritmo Support Vector Machines (SVM) 

 

De acordo com a Tabela B.2, para os classificadores gerados pelo algoritmo SVM, o 

classificador com o maior número de objetos classificados corretamente foi gerado pela amostra 

número 4. Este classificador classificou corretamente 76,71% dos objetos pertencentes ao 

conjunto de dados de teste. 
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O classificador com o menor número de objetos classificados corretamente foi gerado 

pela amostra de número 1. Este classificador classificou corretamente 49,61% dos objetos 

pertencentes ao conjunto de dados de teste. 

O classificador que apresentou a melhor precisão na localização de casos suspeitos de 

fraude foi gerado pela amostra número 20, e o classificador que apresentou a pior precisão na 

localização de casos suspeitos de fraude foi gerado pela amostra de número 1. 

O classificador mais econômico foi gerado pela amostra de dados de número 80, o 

qual apresentou uma economia de USD$ 158.732,00. O classificador menos econômico foi 

gerado pela amostra de dados de treinamento de número 1, o qual apresentou uma economia de 

USD$ -11.7625,00. 

 

B.3 Classificadores gerados pelo algoritmo Naive Bayes 

 

De acordo com a Tabela B.3, para os classificadores gerados pelo algoritmo Naive 

Bayes, o classificador com o maior número de objetos classificados corretamente foi gerado 

pela amostra de número 4, o qual classificou corretamente 76,71% dos objetos pertencentes ao 

conjunto de dados de teste. 

O classificador com o menor número de objetos classificados corretamente foi gerado 

pela amostra de dados de treinamento de número 1, o qual classificou corretamente 52,85% dos 

objetos pertencentes ao conjunto de dados de teste. 

O classificador que apresentou a melhor precisão na localização de casos suspeitos de 

fraude foi gerado pela amostra de número 20, e o classificador que apresentou a pior precisão 

na localização de casos suspeitos de fraude foi gerado pela amostra de número 1. 

O classificador mais econômico foi gerado pela amostra de dados de treinamento de 

número 20, o qual apresentou uma economia de USD$ 117.486,00. O classificador menos 

econômico foi gerado pela amostra de dados de treinamento de número 1, o qual apresentou 

uma economia de USD$ -104.030,00. 
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Tabela B.1 - Desempenho e Economia de cada classificador gerado pelo algoritmo C4.5 

Amostra 

Nº 

% 

Classificação 

Corretas 

Precisão 
Verdadeiro 

Positivo 

Falso 

Positivo 

Verdadeiro 

Negativo 

Falso 

Positivo 

Hits 

(USD$) 

False Alarms 

(USD$) 

Normals 

(USD$) 

Misses 

(USD$) 

Economia 

(USD$) 

1 85,38 4,29 18 402 3.468 195 3.654,00 1.142.886,00 9.155.520,00 514.800,00 -     37.740,00 

2 51,46 5,89 118 1.887 1.983 95 23.954,00 5.364.741,00 5.235.120,00 250.800,00 -     95.495,00 

3 57,29 10,40 201 1.732 2.138 12 40.803,00 4.924.076,00 5.644.320,00 31.680,00 138.241,00 

4 64,17 5,55 78 1.328 2.542 135 15.834,00 3.775.504,00 6.710.880,00 356.400,00 -     79.498,00 

5 63,21 9,99 161 1.450 2.420 52 32.683,00 4.122.350,00 6.388.800,00 137.280,00 98.007,00 

6 55,77 7,20 134 1.727 2.143 79 27.202,00 4.909.861,00 5.657.520,00 208.560,00 -     24.023,00 

7 65,74 10,62 160 1.346 2.524 53 32.480,00 3.826.678,00 6.663.360,00 139.920,00 116.682,00 

8 68,26 11,51 162 1.245 2.625 51 32.886,00 3.539.535,00 6.930.000,00 134.640,00 142.059,00 

9 63,63 9,85 156 1.428 2.442 57 31.668,00 4.059.804,00 6.446.880,00 150.480,00 90.288,00 

10 71,88 11,33 137 1.072 2.798 76 27.811,00 3.047.696,00 7.386.720,00 200.640,00 116.253,00 

11 62,23 9,75 161 1.490 2.380 52 32.683,00 4.236.070,00 6.283.200,00 137.280,00 89.887,00 

12 70,39 12,72 170 1.166 2.704 43 34.510,00 3.314.938,00 7.138.560,00 113.520,00 177.592,00 

13 70,46 9,67 119 1.112 2.758 94 24.157,00 3.161.416,00 7.281.120,00 248.160,00 64.267,00 

14 61,38 11,34 200 1.564 2.306 13 40.600,00 4.446.452,00 6.087.840,00 34.320,00 169.908,00 

15 65,56 11,09 170 1.363 2.507 43 34.510,00 3.875.009,00 6.618.480,00 113.520,00 137.601,00 

16 71,98 10,18 119 1.050 2.820 94 24.157,00 2.985.150,00 7.444.800,00 248.160,00 76.853,00 

17 70,90 9,88 120 1.095 2.775 93 24.360,00 3.113.085,00 7.326.000,00 245.520,00 70.155,00 

18 72,45 10,89 127 1.039 2.831 86 25.781,00 2.953.877,00 7.473.840,00 227.040,00 98.582,00 

19 71,20 10,50 128 1.091 2.779 85 25.984,00 3.101.713,00 7.336.560,00 224.400,00 90.463,00 

20 69,63 11,13 147 1.174 2.696 66 29.841,00 3.337.682,00 7.117.440,00 174.240,00 119.917,00 

21 69,53 10,25 133 1.164 2.706 80 26.999,00 3.309.252,00 7.143.840,00 211.200,00 87.829,00 

22 70,00 10,41 133 1.145 2.725 80 26.999,00 3.255.235,00 7.194.000,00 211.200,00 91.686,00 

23 71,61 11,67 144 1.090 2.780 69 29.232,00 3.098.870,00 7.339.200,00 182.160,00 129.658,00 

24 67,18 11,06 160 1.287 2.583 53 32.480,00 3.658.941,00 6.819.120,00 139.920,00 128.659,00 

25 68,65 9,98 133 1.200 2.670 80 26.999,00 3.411.600,00 7.048.800,00 211.200,00 80.521,00 
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26 67,35 11,33 164 1.284 2.586 49 33.292,00 3.650.412,00 6.827.040,00 129.360,00 139.016,00 

27 69,68 10,49 136 1.161 2.709 77 27.608,00 3.300.723,00 7.151.760,00 203.280,00 95.749,00 

28 67,84 9,91 136 1.236 2.634 77 27.608,00 3.513.948,00 6.953.760,00 203.280,00 80.524,00 

29 65,86 10,55 158 1.339 2.531 55 32.074,00 3.806.777,00 6.681.840,00 145.200,00 113.229,00 

30 67,55 11,50 166 1.278 2.592 47 33.698,00 3.633.354,00 6.842.880,00 124.080,00 145.108,00 

31 69,39 11,51 155 1.192 2.678 58 31.465,00 3.388.856,00 7.069.920,00 153.120,00 135.759,00 

32 67,92 11,94 172 1.269 2.601 41 34.916,00 3.607.767,00 6.866.640,00 108.240,00 161.557,00 

33 65,37 10,78 165 1.366 2.504 48 33.495,00 3.883.538,00 6.610.560,00 126.720,00 124.807,00 

34 70,56 11,28 144 1.133 2.737 69 29.232,00 3.221.119,00 7.225.680,00 182.160,00 120.929,00 

35 69,95 11,76 156 1.170 2.700 57 31.668,00 3.326.310,00 7.128.000,00 150.480,00 142.662,00 

36 71,37 11,76 147 1.103 2.767 66 29.841,00 3.135.829,00 7.304.880,00 174.240,00 134.330,00 

37 72,13 12,91 161 1.086 2.784 52 32.683,00 3.087.498,00 7.349.760,00 137.280,00 171.899,00 

38 72,99 11,97 140 1.030 2.840 73 28.420,00 2.928.290,00 7.497.600,00 192.720,00 132.090,00 

39 70,05 11,57 152 1.162 2.708 61 30.856,00 3.303.566,00 7.149.120,00 161.040,00 134.538,00 

40 70,78 11,54 147 1.127 2.743 66 29.841,00 3.204.061,00 7.241.520,00 174.240,00 129.458,00 

41 70,14 11,95 158 1.164 2.706 55 32.074,00 3.309.252,00 7.143.840,00 145.200,00 148.754,00 

42 69,04 12,33 172 1.223 2.647 41 34.916,00 3.476.989,00 6.988.080,00 108.240,00 170.895,00 

43 69,78 9,83 125 1.146 2.724 88 25.375,00 3.258.078,00 7.191.360,00 232.320,00 71.987,00 

44 68,36 10,24 139 1.218 2.652 74 28.217,00 3.462.774,00 7.001.280,00 195.360,00 91.489,00 

45 67,96 10,35 143 1.238 2.632 70 29.029,00 3.519.634,00 6.948.480,00 184.800,00 97.177,00 

46 67,65 10,54 148 1.256 2.614 65 30.044,00 3.570.808,00 6.900.960,00 171.600,00 105.708,00 

47 66,62 10,94 161 1.311 2.559 52 32.683,00 3.727.173,00 6.755.760,00 137.280,00 126.224,00 

48 69,09 11,69 160 1.209 2.661 53 32.480,00 3.437.187,00 7.025.040,00 139.920,00 144.493,00 

49 67,06 11,76 174 1.306 2.564 39 35.322,00 3.712.958,00 6.768.960,00 102.960,00 158.920,00 

50 67,84 11,38 162 1.262 2.608 51 32.886,00 3.587.866,00 6.885.120,00 134.640,00 138.608,00 

51 61,06 11,25 200 1.577 2.293 13 40.600,00 4.483.411,00 6.053.520,00 34.320,00 167.269,00 

52 67,45 10,48 148 1.264 2.606 65 30.044,00 3.593.552,00 6.879.840,00 171.600,00 104.084,00 

53 66,03 11,78 181 1.355 2.515 32 36.743,00 3.852.265,00 6.639.600,00 84.480,00 166.032,00 
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54 65,93 11,60 178 1.356 2.514 35 36.134,00 3.855.108,00 6.636.960,00 92.400,00 158.518,00 

55 66,13 10,79 161 1.331 2.539 52 32.683,00 3.784.033,00 6.702.960,00 137.280,00 122.164,00 

56 68,06 11,01 154 1.245 2.625 59 31.262,00 3.539.535,00 6.930.000,00 155.760,00 122.563,00 

57 67,52 10,73 152 1.265 2.605 61 30.856,00 3.596.395,00 6.877.200,00 161.040,00 113.629,00 

58 68,53 11,05 152 1.224 2.646 61 30.856,00 3.479.832,00 6.985.440,00 161.040,00 121.952,00 

59 67,70 11,27 161 1.267 2.603 52 32.683,00 3.602.081,00 6.871.920,00 137.280,00 135.156,00 

60 67,13 11,15 162 1.291 2.579 51 32.886,00 3.670.313,00 6.808.560,00 134.640,00 132.721,00 

61 68,41 11,62 163 1.240 2.630 50 33.089,00 3.525.320,00 6.943.200,00 132.000,00 145.511,00 

62 67,40 10,91 156 1.274 2.596 57 31.668,00 3.621.982,00 6.853.440,00 150.480,00 121.550,00 

63 66,30 10,74 159 1.322 2.548 54 32.277,00 3.758.446,00 6.726.720,00 142.560,00 119.117,00 

64 67,16 10,94 158 1.286 2.584 55 32.074,00 3.656.098,00 6.821.760,00 145.200,00 123.988,00 

65 65,34 11,13 172 1.374 2.496 41 34.916,00 3.906.282,00 6.589.440,00 108.240,00 140.242,00 

66 66,40 11,29 169 1.328 2.542 44 34.307,00 3.775.504,00 6.710.880,00 116.160,00 142.269,00 

67 69,53 10,80 142 1.173 2.697 71 28.826,00 3.334.839,00 7.120.080,00 187.440,00 107.935,00 

68 68,09 10,62 147 1.237 2.633 66 29.841,00 3.516.791,00 6.951.120,00 174.240,00 107.128,00 

69 66,08 11,29 171 1.343 2.527 42 34.713,00 3.818.149,00 6.671.280,00 110.880,00 144.098,00 

70 70,00 10,96 142 1.154 2.716 71 28.826,00 3.280.822,00 7.170.240,00 187.440,00 111.792,00 

71 69,07 11,45 156 1.206 2.664 57 31.668,00 3.428.658,00 7.032.960,00 150.480,00 135.354,00 

72 69,07 11,45 156 1.206 2.664 57 31.668,00 3.428.658,00 7.032.960,00 150.480,00 135.354,00 

73 69,07 11,45 156 1.206 2.664 57 31.668,00 3.428.658,00 7.032.960,00 150.480,00 135.354,00 

74 69,07 11,45 156 1.206 2.664 57 31.668,00 3.428.658,00 7.032.960,00 150.480,00 135.354,00 

75 69,07 11,45 156 1.206 2.664 57 31.668,00 3.428.658,00 7.032.960,00 150.480,00 135.354,00 

76 68,04 11,11 156 1.248 2.622 57 31.668,00 3.548.064,00 6.922.080,00 150.480,00 126.828,00 

77 68,75 11,62 161 1.224 2.646 52 32.683,00 3.479.832,00 6.985.440,00 137.280,00 143.885,00 

78 68,60 11,41 158 1.227 2.643 55 32.074,00 3.488.361,00 6.977.520,00 145.200,00 135.965,00 

79 68,60 11,41 158 1.227 2.643 55 32.074,00 3.488.361,00 6.977.520,00 145.200,00 135.965,00 

80 68,60 11,41 158 1.227 2.643 55 32.074,00 3.488.361,00 6.977.520,00 145.200,00 135.965,00 

81 68,60 11,41 158 1.227 2.643 55 32.074,00 3.488.361,00 6.977.520,00 145.200,00 135.965,00 
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82 68,77 11,47 158 1.220 2.650 55 32.074,00 3.468.460,00 6.996.000,00 145.200,00 137.386,00 

83 68,77 11,47 158 1.220 2.650 55 32.074,00 3.468.460,00 6.996.000,00 145.200,00 137.386,00 

84 68,77 11,47 158 1.220 2.650 55 32.074,00 3.468.460,00 6.996.000,00 145.200,00 137.386,00 

85 68,75 11,46 158 1.221 2.649 55 32.074,00 3.471.303,00 6.993.360,00 145.200,00 137.183,00 

86 69,16 11,32 153 1.199 2.671 60 31.059,00 3.408.757,00 7.051.440,00 158.400,00 129.464,00 

87 69,16 11,20 151 1.197 2.673 62 30.653,00 3.403.071,00 7.056.720,00 163.680,00 124.996,00 

88 69,48 11,02 146 1.179 2.691 67 29.638,00 3.351.897,00 7.104.240,00 176.880,00 116.465,00 

89 69,48 11,02 146 1.179 2.691 67 29.638,00 3.351.897,00 7.104.240,00 176.880,00 116.465,00 

90 69,48 11,02 146 1.179 2.691 67 29.638,00 3.351.897,00 7.104.240,00 176.880,00 116.465,00 

91 69,16 11,03 148 1.194 2.676 65 30.044,00 3.394.542,00 7.064.640,00 171.600,00 118.294,00 

92 68,70 11,33 156 1.221 2.649 57 31.668,00 3.471.303,00 6.993.360,00 150.480,00 132.309,00 

93 68,92 11,06 150 1.206 2.664 63 30.450,00 3.428.658,00 7.032.960,00 166.320,00 120.732,00 

94 68,87 11,05 150 1.208 2.662 63 30.450,00 3.434.344,00 7.027.680,00 166.320,00 120.326,00 

95 68,87 11,05 150 1.208 2.662 63 30.450,00 3.434.344,00 7.027.680,00 166.320,00 120.326,00 

96 68,87 11,05 150 1.208 2.662 63 30.450,00 3.434.344,00 7.027.680,00 166.320,00 120.326,00 

97 72,25 11,92 144 1.064 2.806 69 29.232,00 3.024.952,00 7.407.840,00 182.160,00 134.936,00 

98 72,42 12,05 145 1.058 2.812 68 29.435,00 3.007.894,00 7.423.680,00 179.520,00 138.591,00 

99 69,75 11,58 154 1.176 2.694 59 31.262,00 3.343.368,00 7.112.160,00 155.760,00 136.570,00 

100 69,75 11,58 154 1.176 2.694 59 31.262,00 3.343.368,00 7.112.160,00 155.760,00 136.570,00 
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Tabela B.2 - Desempenho e Economia de cada classificador gerado pelo algoritmo SVM 

Amostra 

Nº 

% 

Classificação 

Corretas 

Precisão 
Verdadeiro 

Positivo 

Falso 

Positivo 

Verdadeiro 

Negativo 

Falso 

Negativo 

Hits 

(USD$) 

False Alarms 

(USD$) 

Normals 

(USD$) 

Misses 

(USD$) 

Economia 

(USD$) 

1 49,60 5,54 115 1.960 1.910 98 23.345,00 5.572.280,00 5.042.400,00 258.720,00 - 117.625,00 

2 62,72 6,86 104 1.413 2.457 109 21.112,00 4.017.159,00 6.486.480,00 287.760,00 -   33.391,00 

3 69,02 8,25 104 1.156 2.714 109 21.112,00 3.286.508,00 7.164.960,00 287.760,00 18.780,00 

4 76,71 8,26 73 811 3.059 140 14.819,00 2.305.673,00 8.075.760,00 369.600,00 13.268,00 

5 67,06 7,44 99 1.231 2.639 114 20.097,00 3.499.733,00 6.966.960,00 300.960,00 -     8.630,00 

6 67,94 8,04 105 1.201 2.669 108 21.315,00 3.414.443,00 7.046.160,00 285.120,00 12.082,00 

7 67,70 7,53 98 1.204 2.666 115 19.894,00 3.422.972,00 7.038.240,00 303.600,00 -     5.586,00 

8 66,86 7,53 101 1.241 2.629 112 20.503,00 3.528.163,00 6.940.560,00 295.680,00 -     5.786,00 

9 65,61 8,09 115 1.306 2.564 98 23.345,00 3.712.958,00 6.768.960,00 258.720,00 15.137,00 

10 63,31 8,20 126 1.411 2.459 87 25.578,00 4.011.473,00 6.491.760,00 229.680,00 20.629,00 

11 63,26 8,24 127 1.414 2.456 86 25.781,00 4.020.002,00 6.483.840,00 227.040,00 22.457,00 

12 67,77 8,56 114 1.217 2.653 99 23.142,00 3.459.931,00 7.003.920,00 261.360,00 30.767,00 

13 66,84 8,69 120 1.261 2.609 93 24.360,00 3.585.023,00 6.887.760,00 245.520,00 36.457,00 

14 67,23 8,85 121 1.246 2.624 92 24.563,00 3.542.378,00 6.927.360,00 242.880,00 41.939,00 

15 67,74 8,50 113 1.217 2.653 100 22.939,00 3.459.931,00 7.003.920,00 264.000,00 28.330,00 

16 69,53 9,88 127 1.158 2.712 86 25.781,00 3.292.194,00 7.159.680,00 227.040,00 74.425,00 

17 70,29 10,19 128 1.128 2.742 85 25.984,00 3.206.904,00 7.238.880,00 224.400,00 82.952,00 

18 69,95 10,20 130 1.144 2.726 83 26.390,00 3.252.392,00 7.196.640,00 219.120,00 84.578,00 

19 70,14 10,52 134 1.140 2.730 79 27.202,00 3.241.020,00 7.207.200,00 208.560,00 95.138,00 

20 71,22 11,40 142 1.104 2.766 71 28.826,00 3.138.672,00 7.302.240,00 187.440,00 121.942,00 

21 70,78 11,36 144 1.124 2.746 69 29.232,00 3.195.532,00 7.249.440,00 182.160,00 122.756,00 

22 70,44 10,62 134 1.128 2.742 79 27.202,00 3.206.904,00 7.238.880,00 208.560,00 97.574,00 

23 69,85 10,17 130 1.148 2.722 83 26.390,00 3.263.764,00 7.186.080,00 219.120,00 83.766,00 

24 69,02 10,33 137 1.189 2.681 76 27.811,00 3.380.327,00 7.077.840,00 200.640,00 92.502,00 
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25 69,61 10,58 138 1.166 2.704 75 28.014,00 3.314.938,00 7.138.560,00 198.000,00 99.608,00 

26 68,70 10,05 134 1.199 2.671 79 27.202,00 3.408.757,00 7.051.440,00 208.560,00 83.161,00 

27 68,90 9,93 131 1.188 2.682 82 26.593,00 3.377.484,00 7.080.480,00 216.480,00 78.083,00 

28 67,16 10,11 143 1.271 2.599 70 29.029,00 3.613.453,00 6.861.360,00 184.800,00 90.478,00 

29 67,92 10,17 140 1.237 2.633 73 28.420,00 3.516.791,00 6.951.120,00 192.720,00 90.069,00 

30 67,23 10,19 144 1.269 2.601 69 29.232,00 3.607.767,00 6.866.640,00 182.160,00 93.321,00 

31 67,79 10,87 153 1.255 2.615 60 31.059,00 3.567.965,00 6.903.600,00 158.400,00 118.096,00 

32 68,97 11,14 151 1.205 2.665 62 30.653,00 3.425.815,00 7.035.600,00 163.680,00 123.372,00 

33 68,80 10,67 144 1.205 2.665 69 29.232,00 3.425.815,00 7.035.600,00 182.160,00 106.313,00 

34 67,96 10,75 150 1.245 2.625 63 30.450,00 3.539.535,00 6.930.000,00 166.320,00 112.815,00 

35 67,45 10,48 148 1.264 2.606 65 30.044,00 3.593.552,00 6.879.840,00 171.600,00 104.084,00 

36 67,47 9,81 136 1.251 2.619 77 27.608,00 3.556.593,00 6.914.160,00 203.280,00 77.479,00 

37 68,63 10,50 142 1.210 2.660 71 28.826,00 3.440.030,00 7.022.400,00 187.440,00 100.424,00 

38 66,96 9,72 137 1.273 2.597 76 27.811,00 3.619.139,00 6.856.080,00 200.640,00 75.450,00 

39 67,57 9,89 137 1.248 2.622 76 27.811,00 3.548.064,00 6.922.080,00 200.640,00 80.525,00 

40 68,01 10,43 144 1.237 2.633 69 29.232,00 3.516.791,00 6.951.120,00 182.160,00 99.817,00 

41 67,60 10,86 154 1.264 2.606 59 31.262,00 3.593.552,00 6.879.840,00 155.760,00 118.706,00 

42 67,99 10,25 141 1.235 2.635 72 28.623,00 3.511.105,00 6.956.400,00 190.080,00 92.912,00 

43 68,26 9,86 133 1.216 2.654 80 26.999,00 3.457.088,00 7.006.560,00 211.200,00 77.273,00 

44 68,80 10,91 148 1.209 2.661 65 30.044,00 3.437.187,00 7.025.040,00 171.600,00 115.249,00 

45 69,02 10,21 135 1.187 2.683 78 27.405,00 3.374.641,00 7.083.120,00 205.920,00 88.034,00 

46 67,62 10,70 151 1.260 2.610 62 30.653,00 3.582.180,00 6.890.400,00 163.680,00 112.207,00 

47 67,01 10,46 150 1.284 2.586 63 30.450,00 3.650.412,00 6.827.040,00 166.320,00 104.898,00 

48 67,33 10,89 156 1.277 2.593 57 31.668,00 3.630.511,00 6.845.520,00 150.480,00 120.941,00 

49 68,80 10,91 148 1.209 2.661 65 30.044,00 3.437.187,00 7.025.040,00 171.600,00 115.249,00 

50 67,43 10,81 154 1.271 2.599 59 31.262,00 3.613.453,00 6.861.360,00 155.760,00 117.285,00 

51 65,91 10,25 152 1.331 2.539 61 30.856,00 3.784.033,00 6.702.960,00 161.040,00 100.231,00 

52 66,74 10,65 155 1.300 2.570 58 31.465,00 3.695.900,00 6.784.800,00 153.120,00 113.835,00 
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53 67,43 10,75 153 1.270 2.600 60 31.059,00 3.610.610,00 6.864.000,00 158.400,00 115.051,00 

54 66,15 10,32 152 1.321 2.549 61 30.856,00 3.755.603,00 6.729.360,00 161.040,00 102.261,00 

55 67,40 10,30 145 1.263 2.607 68 29.435,00 3.590.709,00 6.882.480,00 179.520,00 96.976,00 

56 66,67 10,36 150 1.298 2.572 63 30.450,00 3.690.214,00 6.790.080,00 166.320,00 102.056,00 

57 66,01 10,38 154 1.329 2.541 59 31.262,00 3.778.347,00 6.708.240,00 155.760,00 105.511,00 

58 65,78 10,48 157 1.341 2.529 56 31.871,00 3.812.463,00 6.676.560,00 147.840,00 110.386,00 

59 67,08 10,15 144 1.275 2.595 69 29.232,00 3.624.825,00 6.850.800,00 182.160,00 92.103,00 

60 66,30 10,20 149 1.312 2.558 64 30.247,00 3.730.016,00 6.753.120,00 168.960,00 96.777,00 

61 66,37 10,22 149 1.309 2.561 64 30.247,00 3.721.487,00 6.761.040,00 168.960,00 97.386,00 

62 65,30 10,55 161 1.365 2.505 52 32.683,00 3.880.695,00 6.613.200,00 137.280,00 115.262,00 

63 63,90 10,57 169 1.430 2.440 44 34.307,00 4.065.490,00 6.441.600,00 116.160,00 121.563,00 

64 63,78 10,54 169 1.435 2.435 44 34.307,00 4.079.705,00 6.428.400,00 116.160,00 120.548,00 

65 62,85 10,86 181 1.485 2.385 32 36.743,00 4.221.855,00 6.296.400,00 84.480,00 139.642,00 

66 61,87 10,52 179 1.523 2.347 34 36.337,00 4.329.889,00 6.196.080,00 89.760,00 127.054,00 

67 62,31 10,58 178 1.504 2.366 35 36.134,00 4.275.872,00 6.246.240,00 92.400,00 128.474,00 

68 61,33 10,61 184 1.550 2.320 29 37.352,00 4.406.650,00 6.124.800,00 76.560,00 133.758,00 

69 64,76 10,55 164 1.390 2.480 49 33.292,00 3.951.770,00 6.547.200,00 129.360,00 117.498,00 

70 66,74 10,76 157 1.302 2.568 56 31.871,00 3.701.586,00 6.779.520,00 147.840,00 118.303,00 

71 59,86 10,87 198 1.624 2.246 15 40.194,00 4.617.032,00 5.929.440,00 39.600,00 152.854,00 

72 59,86 10,87 198 1.624 2.246 15 40.194,00 4.617.032,00 5.929.440,00 39.600,00 152.854,00 

73 59,86 10,87 198 1.624 2.246 15 40.194,00 4.617.032,00 5.929.440,00 39.600,00 152.854,00 

74 59,86 10,87 198 1.624 2.246 15 40.194,00 4.617.032,00 5.929.440,00 39.600,00 152.854,00 

75 59,83 10,86 198 1.625 2.245 15 40.194,00 4.619.875,00 5.926.800,00 39.600,00 152.651,00 

76 59,83 10,86 198 1.625 2.245 15 40.194,00 4.619.875,00 5.926.800,00 39.600,00 152.651,00 

77 59,81 10,86 198 1.626 2.244 15 40.194,00 4.622.718,00 5.924.160,00 39.600,00 152.448,00 

78 60,49 10,85 194 1.594 2.276 19 39.382,00 4.531.742,00 6.008.640,00 50.160,00 149.196,00 

79 60,47 10,97 197 1.598 2.272 16 39.991,00 4.543.114,00 5.998.080,00 42.240,00 155.695,00 

80 62,99 11,28 189 1.487 2.383 24 38.367,00 4.227.541,00 6.291.120,00 63.360,00 158.732,00 
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81 65,25 11,00 170 1.376 2.494 43 34.510,00 3.911.968,00 6.584.160,00 113.520,00 134.962,00 

82 65,86 10,82 163 1.344 2.526 50 33.089,00 3.820.992,00 6.668.640,00 132.000,00 124.399,00 

83 66,62 10,78 158 1.308 2.562 55 32.074,00 3.718.644,00 6.763.680,00 145.200,00 119.522,00 

84 66,81 11,16 164 1.306 2.564 49 33.292,00 3.712.958,00 6.768.960,00 129.360,00 134.550,00 

85 66,15 10,69 159 1.328 2.542 54 32.277,00 3.775.504,00 6.710.880,00 142.560,00 117.899,00 

86 67,13 10,88 157 1.286 2.584 56 31.871,00 3.656.098,00 6.821.760,00 147.840,00 121.551,00 

87 67,43 10,86 155 1.272 2.598 58 31.465,00 3.616.296,00 6.858.720,00 153.120,00 119.519,00 

88 68,09 10,90 152 1.242 2.628 61 30.856,00 3.531.006,00 6.937.920,00 161.040,00 118.298,00 

89 68,26 10,90 151 1.234 2.636 62 30.653,00 3.508.262,00 6.959.040,00 163.680,00 117.485,00 

90 67,77 10,97 155 1.258 2.612 58 31.465,00 3.576.494,00 6.895.680,00 153.120,00 122.361,00 

91 68,55 10,83 148 1.219 2.651 65 30.044,00 3.465.617,00 6.998.640,00 171.600,00 113.219,00 

92 68,53 10,53 143 1.215 2.655 70 29.029,00 3.454.245,00 7.009.200,00 184.800,00 101.846,00 

93 68,94 10,43 139 1.194 2.676 74 28.217,00 3.394.542,00 7.064.640,00 195.360,00 96.361,00 

94 70,07 10,43 133 1.142 2.728 80 26.999,00 3.246.706,00 7.201.920,00 211.200,00 92.295,00 

95 69,90 10,31 132 1.148 2.722 81 26.796,00 3.263.764,00 7.186.080,00 213.840,00 88.640,00 

96 70,36 10,53 133 1.130 2.740 80 26.999,00 3.212.590,00 7.233.600,00 211.200,00 94.731,00 

97 70,78 10,74 134 1.114 2.756 79 27.202,00 3.167.102,00 7.275.840,00 208.560,00 100.416,00 

98 70,73 10,59 132 1.114 2.756 81 26.796,00 3.167.102,00 7.275.840,00 213.840,00 95.542,00 

99 70,49 10,38 130 1.122 2.748 83 26.390,00 3.189.846,00 7.254.720,00 219.120,00 89.044,00 

100 70,73 10,85 136 1.118 2.752 77 27.608,00 3.178.474,00 7.265.280,00 203.280,00 104.478,00 
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Tabela B.3- Desempenho e Economia de cada classificador gerado pelo algoritmo Naive Bayes 

Amostra 

Nº 

% 

Classificação 

Corretas 

Precisão 
Verdadeiro 

Positivo 

Falso 

Positivo 

Verdadeiro 

Negativo 

Falso 

Negativo 

Hits 

(USD$) 

False Alarms 

(USD$) 

Normals 

(USD$) 

Misses 

(USD$) 

Economia 

(USD$) 

1 52,85 5,65 109 1.821 2.049 104 22.127,00 5.177.103,00 5.409.360,00 274.560,00 -     104.030,00 

2 64,10 7,70 114 1.367 2.503 99 23.142,00 3.886.381,00 6.607.920,00 261.360,00 317,00 

3 66,10 8,15 114 1.285 2.585 99 23.142,00 3.653.255,00 6.824.400,00 261.360,00 16.963,00 

4 68,16 8,22 107 1.194 2.676 106 21.721,00 3.394.542,00 7.064.640,00 279.840,00 18.377,00 

5 64,51 8,19 121 1.357 2.513 92 24.563,00 3.857.951,00 6.634.320,00 242.880,00 19.406,00 

6 61,92 7,96 127 1.469 2.401 86 25.781,00 4.176.367,00 6.338.640,00 227.040,00 11.292,00 

7 61,52 7,98 129 1.487 2.383 84 26.187,00 4.227.541,00 6.291.120,00 221.760,00 12.512,00 

8 65,15 8,33 121 1.331 2.539 92 24.563,00 3.784.033,00 6.702.960,00 242.880,00 24.684,00 

9 63,65 8,49 130 1.401 2.469 83 26.390,00 3.983.043,00 6.518.160,00 219.120,00 32.407,00 

10 63,92 8,28 125 1.385 2.485 88 25.375,00 3.937.555,00 6.560.400,00 232.320,00 23.470,00 

11 66,05 9,01 129 1.302 2.568 84 26.187,00 3.701.586,00 6.779.520,00 221.760,00 50.067,00 

12 64,61 8,66 129 1.361 2.509 84 26.187,00 3.869.323,00 6.623.760,00 221.760,00 38.090,00 

13 65,20 9,30 138 1.346 2.524 75 28.014,00 3.826.678,00 6.663.360,00 198.000,00 63.068,00 

14 65,61 9,52 140 1.331 2.539 73 28.420,00 3.784.033,00 6.702.960,00 192.720,00 70.987,00 

15 65,78 9,78 144 1.328 2.542 69 29.232,00 3.775.504,00 6.710.880,00 182.160,00 81.344,00 

16 67,16 9,94 140 1.268 2.602 73 28.420,00 3.604.924,00 6.869.280,00 192.720,00 83.776,00 

17 66,35 10,05 146 1.307 2.563 67 29.638,00 3.715.801,00 6.766.320,00 176.880,00 90.481,00 

18 67,96 10,12 139 1.234 2.636 74 28.217,00 3.508.262,00 6.959.040,00 195.360,00 88.241,00 

19 67,87 10,04 138 1.237 2.633 75 28.014,00 3.516.791,00 6.951.120,00 198.000,00 85.195,00 

20 67,99 10,87 152 1.246 2.624 61 30.856,00 3.542.378,00 6.927.360,00 161.040,00 117.486,00 

21 67,23 10,58 151 1.276 2.594 62 30.653,00 3.627.668,00 6.848.160,00 163.680,00 108.959,00 

22 68,26 10,62 146 1.229 2.641 67 29.638,00 3.494.047,00 6.972.240,00 176.880,00 106.315,00 

23 67,96 9,77 133 1.228 2.642 80 26.999,00 3.491.204,00 6.974.880,00 211.200,00 74.837,00 

24 66,52 9,71 139 1.293 2.577 74 28.217,00 3.675.999,00 6.803.280,00 195.360,00 76.264,00 



 

 

78 

 

25 66,40 9,16 130 1.289 2.581 83 26.390,00 3.664.627,00 6.813.840,00 219.120,00 55.143,00 

26 65,88 9,37 136 1.316 2.554 77 27.608,00 3.741.388,00 6.742.560,00 203.280,00 64.284,00 

27 66,35 9,38 134 1.295 2.575 79 27.202,00 3.681.685,00 6.798.000,00 208.560,00 63.673,00 

28 65,39 9,18 135 1.335 2.535 78 27.405,00 3.795.405,00 6.692.400,00 205.920,00 57.990,00 

29 65,22 9,14 135 1.342 2.528 78 27.405,00 3.815.306,00 6.673.920,00 205.920,00 56.569,00 

30 65,39 9,35 138 1.338 2.532 75 28.014,00 3.803.934,00 6.684.480,00 198.000,00 64.692,00 

31 65,96 9,83 144 1.321 2.549 69 29.232,00 3.755.603,00 6.729.360,00 182.160,00 82.765,00 

32 67,18 9,78 137 1.264 2.606 76 27.811,00 3.593.552,00 6.879.840,00 200.640,00 77.277,00 

33 66,37 9,50 136 1.296 2.574 77 27.608,00 3.684.528,00 6.795.360,00 203.280,00 68.344,00 

34 66,89 9,92 141 1.280 2.590 72 28.623,00 3.639.040,00 6.837.600,00 190.080,00 83.777,00 

35 66,37 9,78 141 1.301 2.569 72 28.623,00 3.698.743,00 6.782.160,00 190.080,00 79.514,00 

36 66,62 9,73 139 1.289 2.581 74 28.217,00 3.664.627,00 6.813.840,00 195.360,00 77.076,00 

37 66,62 9,85 141 1.291 2.579 72 28.623,00 3.670.313,00 6.808.560,00 190.080,00 81.544,00 

38 65,96 9,94 146 1.323 2.547 67 29.638,00 3.761.289,00 6.724.080,00 176.880,00 87.233,00 

39 66,59 10,01 144 1.295 2.575 69 29.232,00 3.681.685,00 6.798.000,00 182.160,00 88.043,00 

40 66,81 10,51 152 1.294 2.576 61 30.856,00 3.678.842,00 6.800.640,00 161.040,00 107.742,00 

41 67,13 10,44 149 1.278 2.592 64 30.247,00 3.633.354,00 6.842.880,00 168.960,00 103.679,00 

42 67,67 10,49 147 1.254 2.616 66 29.841,00 3.565.122,00 6.906.240,00 174.240,00 103.677,00 

43 67,92 10,22 141 1.238 2.632 72 28.623,00 3.519.634,00 6.948.480,00 190.080,00 92.303,00 

44 68,53 10,18 137 1.209 2.661 76 27.811,00 3.437.187,00 7.025.040,00 200.640,00 88.442,00 

45 68,09 9,87 134 1.224 2.646 79 27.202,00 3.479.832,00 6.985.440,00 208.560,00 78.086,00 

46 67,60 9,72 134 1.244 2.626 79 27.202,00 3.536.692,00 6.932.640,00 208.560,00 74.026,00 

47 67,16 9,77 137 1.265 2.605 76 27.811,00 3.596.395,00 6.877.200,00 200.640,00 77.074,00 

48 67,38 9,95 139 1.258 2.612 74 28.217,00 3.576.494,00 6.895.680,00 195.360,00 83.369,00 

49 67,40 10,13 142 1.260 2.610 71 28.826,00 3.582.180,00 6.890.400,00 187.440,00 90.274,00 

50 67,89 10,33 143 1.241 2.629 70 29.029,00 3.528.163,00 6.940.560,00 184.800,00 96.568,00 

51 67,28 9,98 140 1.263 2.607 73 28.420,00 3.590.709,00 6.882.480,00 192.720,00 84.791,00 

52 67,72 10,05 139 1.244 2.626 74 28.217,00 3.536.692,00 6.932.640,00 195.360,00 86.211,00 
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53 68,45 10,33 140 1.215 2.655 73 28.420,00 3.454.245,00 7.009.200,00 192.720,00 94.535,00 

54 68,23 10,61 146 1.230 2.640 67 29.638,00 3.496.890,00 6.969.600,00 176.880,00 106.112,00 

55 67,77 10,41 145 1.248 2.622 68 29.435,00 3.548.064,00 6.922.080,00 179.520,00 100.021,00 

56 66,37 9,78 141 1.301 2.569 72 28.623,00 3.698.743,00 6.782.160,00 190.080,00 79.514,00 

57 66,32 9,54 137 1.299 2.571 76 27.811,00 3.693.057,00 6.787.440,00 200.640,00 70.172,00 

58 66,76 9,89 141 1.285 2.585 72 28.623,00 3.653.255,00 6.824.400,00 190.080,00 82.762,00 

59 68,23 10,03 136 1.220 2.650 77 27.608,00 3.468.460,00 6.996.000,00 203.280,00 83.772,00 

60 67,72 9,93 137 1.242 2.628 76 27.811,00 3.531.006,00 6.937.920,00 200.640,00 81.743,00 

61 67,40 10,19 143 1.261 2.609 70 29.029,00 3.585.023,00 6.887.760,00 184.800,00 92.508,00 

62 67,33 9,94 139 1.260 2.610 74 28.217,00 3.582.180,00 6.890.400,00 195.360,00 82.963,00 

63 65,17 9,51 142 1.351 2.519 71 28.826,00 3.840.893,00 6.650.160,00 187.440,00 71.801,00 

64 65,98 9,89 145 1.321 2.549 68 29.435,00 3.755.603,00 6.729.360,00 179.520,00 85.202,00 

65 64,81 9,31 140 1.364 2.506 73 28.420,00 3.877.852,00 6.615.840,00 192.720,00 64.288,00 

66 64,90 9,55 144 1.364 2.506 69 29.232,00 3.877.852,00 6.615.840,00 182.160,00 74.036,00 

67 64,61 9,47 144 1.376 2.494 69 29.232,00 3.911.968,00 6.584.160,00 182.160,00 71.600,00 

68 65,39 9,62 143 1.343 2.527 70 29.029,00 3.818.149,00 6.671.280,00 184.800,00 75.862,00 

69 67,28 9,86 138 1.261 2.609 75 28.014,00 3.585.023,00 6.887.760,00 198.000,00 80.323,00 

70 68,09 10,22 140 1.230 2.640 73 28.420,00 3.496.890,00 6.969.600,00 192.720,00 91.490,00 

71 65,39 9,73 145 1.345 2.525 68 29.435,00 3.823.835,00 6.666.000,00 179.520,00 80.330,00 

72 66,05 9,97 146 1.319 2.551 67 29.638,00 3.749.917,00 6.734.640,00 176.880,00 88.045,00 

73 66,32 9,65 139 1.301 2.569 74 28.217,00 3.698.743,00 6.782.160,00 195.360,00 74.640,00 

74 66,37 9,78 141 1.301 2.569 72 28.623,00 3.698.743,00 6.782.160,00 190.080,00 79.514,00 

75 66,45 9,63 138 1.295 2.575 75 28.014,00 3.681.685,00 6.798.000,00 198.000,00 73.421,00 

76 66,57 9,61 137 1.289 2.581 76 27.811,00 3.664.627,00 6.813.840,00 200.640,00 72.202,00 

77 67,01 9,79 138 1.272 2.598 75 28.014,00 3.616.296,00 6.858.720,00 198.000,00 78.090,00 

78 67,33 9,71 135 1.256 2.614 78 27.405,00 3.570.808,00 6.900.960,00 205.920,00 74.027,00 

79 67,70 9,87 136 1.242 2.628 77 27.608,00 3.531.006,00 6.937.920,00 203.280,00 79.306,00 

80 68,06 9,86 134 1.225 2.645 79 27.202,00 3.482.675,00 6.982.800,00 208.560,00 77.883,00 



 

 

80 

 

81 68,23 9,73 131 1.215 2.655 82 26.593,00 3.454.245,00 7.009.200,00 216.480,00 72.602,00 

82 68,38 9,72 130 1.208 2.662 83 26.390,00 3.434.344,00 7.027.680,00 219.120,00 71.586,00 

83 68,72 9,88 131 1.195 2.675 82 26.593,00 3.397.385,00 7.062.000,00 216.480,00 76.662,00 

84 68,53 9,70 129 1.201 2.669 84 26.187,00 3.414.443,00 7.046.160,00 221.760,00 70.570,00 

85 68,72 9,76 129 1.193 2.677 84 26.187,00 3.391.699,00 7.067.280,00 221.760,00 72.194,00 

86 68,75 9,83 130 1.193 2.677 83 26.390,00 3.391.699,00 7.067.280,00 219.120,00 74.631,00 

87 69,02 9,66 126 1.178 2.692 87 25.578,00 3.349.054,00 7.106.880,00 229.680,00 67.928,00 

88 69,04 9,55 124 1.175 2.695 89 25.172,00 3.340.525,00 7.114.800,00 234.960,00 63.663,00 

89 69,31 9,56 123 1.163 2.707 90 24.969,00 3.306.409,00 7.146.480,00 237.600,00 63.662,00 

90 69,34 9,45 121 1.160 2.710 92 24.563,00 3.297.880,00 7.154.400,00 242.880,00 59.397,00 

91 69,68 9,42 119 1.144 2.726 94 24.157,00 3.252.392,00 7.196.640,00 248.160,00 57.771,00 

92 69,95 9,31 116 1.130 2.740 97 23.548,00 3.212.590,00 7.233.600,00 256.080,00 53.302,00 

93 70,12 9,30 115 1.122 2.748 98 23.345,00 3.189.846,00 7.254.720,00 258.720,00 52.489,00 

94 70,07 9,28 115 1.124 2.746 98 23.345,00 3.195.532,00 7.249.440,00 258.720,00 52.083,00 

95 70,05 9,27 115 1.125 2.745 98 23.345,00 3.198.375,00 7.246.800,00 258.720,00 51.880,00 

96 70,29 9,42 116 1.116 2.754 97 23.548,00 3.172.788,00 7.270.560,00 256.080,00 56.144,00 

97 70,46 9,40 115 1.108 2.762 98 23.345,00 3.150.044,00 7.291.680,00 258.720,00 55.331,00 

98 70,46 9,54 117 1.110 2.760 96 23.751,00 3.155.730,00 7.286.400,00 253.440,00 59.799,00 

99 70,32 9,49 117 1.116 2.754 96 23.751,00 3.172.788,00 7.270.560,00 253.440,00 58.581,00 

100 70,36 9,50 117 1.114 2.756 96 23.751,00 3.167.102,00 7.275.840,00 253.440,00 58.987,00 

 


