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RESUMO 

 

O principal objetivo do processo de lavagem de dinheiro é ocultar a origem de 
recursos ganhos por meio de atividades ilícitas. Esse processo geralmente está 
ligado a crimes como a corrupção, o terrorismo ou o tráfico de drogas, podendo 
causar danos à segurança nacional e ao sistema financeiro de um país. Logo, com a 
finalidade de detectar a ocorrência desses crimes, alguns autores abordam esse 
problema empregando técnicas de aprendizado de máquina, classificando as 
transações fraudulentas, utilizando, como base, características da lavagem de 
dinheiro, porém não levam em conta as leis e regulamentos impostos pelos seus 
países. Portanto, este trabalho tem como objetivo propor um modelo de inferência, 
composto por uma estrutura de dados e um algoritmo de classificação, responsável 
por rotular transações financeiras que possuem indícios de lavagem de dinheiro, 
baseados nas leis e regulamentos do Brasil. Para alcançar tal objetivo, inicialmente 
se realizou uma revisão bibliográfica sobre a lavagem de dinheiro, buscando-se 
entender seu processo, formas de detecção e como é tratado esse crime no Brasil. 
Após a revisão, foi proposta a estrutura de dados, baseando-se regras descritas em 
regulamentos assim como a seleção do algoritmo de árvore de decisão que, juntos, 
compõem o modelo de inferência proposto neste trabalho. Depois disso, um estudo 
de caso foi realizado, utilizando-se o modelo proposto. Dentre os resultados obtidos, 
podem-se destacar a conformidade da estrutura de dados em relação às regras 
estabelecidas pelo governo brasileiro e a eficácia do algoritmo de árvore de decisão 
na detecção de indícios dessa fraude. Esses resultados apontam que o modelo de 
inferência pode ser utilizado por instituições financeiras pois está de acordo com o 
regulamento assim como que a detecção de indícios de lavagem foi satisfatória. 
 

Palavras-Chave:  Lavagem de Dinheiro. Árvore de Decisão. Mineração de Dados.  

  



ABSTRACT 

 

The main objective of money laundering is to hide the source of money coming from 
illegal activities. This process is usually related to other crimes such as corruption, 
terrorism or drug dealing, which may harm national security and the financial system 
in that country. As a consequence and having the objective of detecting crimes like 
these some authors study this problem with techniques of machine learning in which 
fraud is classified according to the use of money laundering characteristics, what 
sometimes does not regard the law and rules of a certain country. Therefore, the aim 
of this study is to offer an inducting model based on a data structure and classifying 
algorithm that is responsible for labelling financial activities with suspicious money 
laundering characteristics under the Brazilian law. In order to achieve this goal, a 
review on the theory on money laundering began our study in order to comprehend 
the process as well as how to detect and work on this type of crime in Brazil. The 
next step was to recommend the data structure based on the rules as well as the 
algorithm selection of the decision tree forming the inductive model that we offer in 
this study. Subsequently, we show the study of a case analyzed with the model 
offered. Among the obtained results we focus the correspondence of the data 
structure and the Brazilian rules and also the efficacy of our model of the decision 
tree to detect the evidence of fraud. Our results show, then, that this inductive model 
can be used by financial institutions in accordance to our rules in Brazil as well as it 
obtained satisfying detection of money laundering activities. 
 
 

Keywords: Money Laundering. Decision Tree. Data Mining 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento da economia globalizada, o relacionamento entre 

pessoas está se tornando cada vez mais próximo e frequente (KEYAN; TINGTING, 

2011). Essa relação de proximidade pode ser representada pelas transações 

financeiras e sua frequência, evidenciada no último adendo, publicado pelo Banco 

Central do Brasil (BACEN). Nesse documento, no período de 2006 a 2011, houve 

aumento aproximadamente de 42% na quantidade de transações realizadas, 

englobando pagamentos por meio de cheques, cartões, Transferência Eletrônica 

Disponível (TED), Documento de Ordem de Crédito (DOC) e bloquetos de cobrança 

(BACEN, 2012). A FIGURA 1 demonstra esse aumento. 

 

FIGURA 1 - TRANSAÇÕES REALIZADAS POR ANO. 

 
 

FONTE: Adaptado de Adendo Estatístico – 2011 BACEN, 2012. 
 

Por meio dessas transações, podem ocorrer fraudes financeiras, tais como (i) 

fraudes em cartões de crédito, em que compras são realizadas sem a autorização 

do titular; (ii) duplicatas simuladas, títulos emitidos que emulam vendas com a 

finalidade de realizar descontos nas instituições financeiras para obtenção de 
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créditos; (iii) cheques falsos ou clonados, utilizados por criminosos a fim de obter 

bens no comércio. 

Porém, uma das fraudes financeiras que tem preocupado os governantes é a 

Lavagem de Dinheiro (LD) que pode causar graves danos à segurança nacional, ao 

sistema financeiro e ao desenvolvimento da economia global. Além disso, esse tipo 

de prática está ligado a crimes como terrorismo, corrupção e tráfico de drogas 

(KEYAN; TINGTING, 2011). 

A LD é o meio pelo qual um criminoso busca introduzir um bem, direito ou 

valor proveniente de crimes realizados anteriormente em uma atividade econômica 

legal com aparência lícita (VILARDI, 1999). Esse delito consiste em uma operação 

financeira ou transação comercial que oculta a origem do bem ou direito, utilizando o 

sistema financeiro do país (BARROS, 1998). 

No Brasil, a lei que institui a LD como crime é a lei n° 9.613, de 3 de março de 

1998 (BRASIL, 1998). Ela, além de definir o crime, condenações e 

responsabilidades, também especifica as pessoas que devem implantar 

mecanismos de controle para identificar indícios dessa fraude.  

Portanto, para permitir a aplicação dessa lei, o BACEN, órgão responsável 

por regulamentar as instituições financeiras brasileiras, emitiu, em 24 de julho de 

2009, a circular nº 3.461. Nesta carta, além de se consolidar os procedimentos a 

serem adotados com os objetivos de prevenir e combater a lavagem de dinheiro, 

previstos na lei, também se definem as regras para identificação de indícios desse 

crime que possam ocorrer no ambiente de uma instituição financeira (BACEN, 

2009). Uma vez identificados, esses indícios devem ser comunicados ao Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras (COAF). 

Para que as instituições financeiras atendam à circular emitida pelo BACEN, 

uma das determinações é que aquelas devem implantar políticas, procedimentos e 

controles internos para detecção de LD. Consequentemente, essas instituições 

costumam desenvolver seus próprios sistemas para detecção da fraude. Entretanto 

existem algumas dificuldades no desenvolvimento dessa ferramenta, dentre elas, 

que a detecção da lavagem de dinheiro deve ser equilibrada entre a precisão, ou 

seja, a capacidade de identificar uma transação fraudulenta corretamente, e o tempo 

para concluir essa operação (CAO; DO, 2012). 
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Além disso, segundo Ramos (2014), esses sistemas devem ser capazes de 

generalizar, a partir dos dados, serem consistentes e processar grandes volumes de 

dados. 

Portanto, para que as instituições possam atender à circular nº 3.461, do 

BACEN, com eficácia, os sistemas de detecção de LD, desenvolvidos por elas, 

devem possuir as características descritas por Ramos (2014) e Cao e Do (2012). 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Propor um modelo de inferência destinado à detecção de indícios de lavagem 

de dinheiro, utilizando como base, as leis e regulamentos emitidos pelo governo 

brasileiro. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar uma revisão bibliográfica sobre a lavagem de dinheiro; 

 Aplicar e avaliar o processo de Descoberta de Conhecimento em Banco de 

Dados (KDD) na detecção de indícios de lavagem de dinheiro; 

 Selecionar e avaliar um algoritmo de classificação para detecção de indícios 

de lavagem de dinheiro; 

 Propor e avaliar uma estrutura de dados para suportar o algoritmo de 

detecção de indícios de lavagem de dinheiro; 

 Realizar um estudo de caso utilizando a estrutura de dados proposta e o 

algoritmo de classificação selecionado. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A LD, geralmente, está ligada a crimes como terrorismo, tráfico de drogas e 

corrupção. Sua prática pode gerar impacto na economia e na segurança nacional. 

Diante desse cenário, pesquisadores têm proposto formas de detectar a lavagem de 

dinheiro com o objetivo de ajudar os governos ou órgãos competentes no combate 
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dessa fraude por meio de, por exemplo, técnicas de aprendizado de máquina 

(supervisionada e não supervisionada), que buscam detectar as transações 

fraudulentas presentes na base de dados das instituições.  

A forma de detecção utilizada pelos pesquisadores baseia-se nas 

características da lavagem de dinheiro e não em leis/regulamentos emitidos por 

órgãos regulamentadores de seus países. Dessa forma, além de não atender às 

exigências apresentadas pelos governos, as técnicas utilizando as características da 

LD podem deixar lacunas como, por exemplo, a detecção desse crime em suas três 

fases: colocação, ocultação e integração que serão detalhadas na seção 2.1. 

Portanto, a principal motivação deste trabalho é definir um modelo de 

inferência (algoritmo e estrutura de dados) com o objetivo de detectar indícios de LD, 

baseando-se na regulamentação exigida pelos órgãos competentes no Brasil. Suas 

contribuições estão relacionadas com a aderência à lei brasileira e à possibilidade 

de esse modelo ser utilizado por instituições que não possuem tal recurso, mas que 

precisam atender à circular do Banco Central do Brasil (BCB).  

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Neste primeiro capítulo foram apresentadas a contextualização sobre o 

assunto, uma descrição do problema, como é resolvido atualmente e a motivação 

em solucioná-lo. No capítulo 2, são apresentados a fundamentação teórica e os 

trabalhos correlatos sobre o tema. Já no capítulo 3, são descritos os materiais, o 

método e o modelo de inferência proposto. Na sequência, no capítulo 4, um estudo 

de caso que utiliza o modelo de inferência é demostrado. Dando continuidade, no 

capítulo 5, são analisados os resultados obtidos por meio do estudo realizado no 

capítulo anterior. Finalmente, no capítulo 6, as conclusões e trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRABALHOS CORRELATOS  

 

2.1 LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

A LD é um processo pelo qual um criminoso busca ocultar a origem de seu 

rendimento, adquirido de forma ilegal, fazendo-o parecer legítimo (LV; JI; ZHANG, 

2008). A origem da LD tem início no século XVII, na Inglaterra, por meio da pirataria 

realizada nas embarcações (AMORIM, 2012 apud MENDRONI, 2001). Porém o 

termo “Lavagem de Dinheiro” surgiu somente em 1920 em Chicago, nos Estados 

Unidos da América, quando o então popular Al Capone abriu uma rede de 

lavanderias para justificar sua fortuna obtida por meio rendimentos ilegais 

(FROSSARD, 2004).  

Mas somente em 1988, após uma reunião da Organização das Nações 

Unidas (ONU) na Áustria, conhecida como a Convenção das Nações Unidas contra 

o Tráfico Ilícito e de Substâncias Psicotrópicas, ou simplesmente Convenção de 

Viena de 1988, foi aprovada uma resolução que obrigava os países membros da 

ONU a adotar leis que criminalizassem a prática de lavagem de dinheiro, oriunda do 

tráfico de drogas (MEDEIROS, 2005). A partir dessa convenção, diversos países, 

tais como Itália, Espanha, Bélgica, Alemanha, Peru, Venezuela, França, México, 

Suíça e Portugal, começaram a criminalizar essa prática (BARROS, 1998).   

No Brasil, a lei que dispõe sobre o crime de LD somente foi sancionada no dia 

3 de março de 1998 pelo então presidente da República Fernando Henrique 

Cardoso. Nela, além de se definir o crime e pessoas responsáveis por implantar 

mecanismos de controle também se cria o COAF. Este órgão, ligado ao Ministério 

da Fazenda, é responsável por disciplinar, aplicar penas administrativas e receber 

transações suspeitas de LD das pessoas citadas na lei com os objetivos de 

examinar e identificar ocorrências desse crime (BRASIL, 1998). 

Por fim, em 2009, no Brasil, ocorre o caso de conhecimento público, 

denominado de Operação Lava-Jato, em que agentes políticos, servidores públicos, 

parlamentares e empresários são investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro, 

fraude em licitações, evasão de divisas, formação de cartel, corrução ativa e passiva 

e organização criminosa (JÚNIOR, 2016). A FIGURA 2 ilustra a linha do tempo da 

lavagem de dinheiro conforme descrito acima. 

 



 19 

FIGURA 2 - LINHA DO TEMPO DA LAVAGEM DE DINHEIRO. 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

O processo de LD, utilizado pelo criminoso, possui três fases independentes, 

conforme ilustrado na FIGURA 3. 

 

FIGURA 3 - FASES DA LAVAGEM DE DINHEIRO. 

 
FONTE: Adaptado do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, 2014. 

 

A primeira fase, denominada colocação, busca encobrir a origem ilícita do 

dinheiro. Nessa fase, o criminoso é separado do rendimento adquirido pela prática 

de atividades ilícitas por meio de depósitos em dinheiro em instituições financeiras 

(PITOMBO, 2003). 

 Na sequência, ocorre a fase ocultação, cujo objetivo é dar legalidade ao bem 

provido de crimes, dificultando, assim, o rastreamento contábil desses recursos 

(VILARDI, 2004). Para dar essa legalidade, o criminoso movimenta o dinheiro, 

geralmente de forma eletrônica, para contas de pessoas físicas que fornecem seu 

nome para ocultar o destinatário do dinheiro ou empresas de fachada. 

 Por fim, a integração é a fase em que o capital, já com características legais, 

é utilizado para aquisição de ativos em geral tais como imóveis, ações, veículos, 

embarcações etc. Esses ativos geralmente são utilizados em suas atividades 

criminosas a fim de facilitar e ampliar a sua prática (CALLEGARI, 2000). 
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 Portanto, ao final dessas três fases, pode-se concluir que o dinheiro, adquirido 

de forma ilícita, está com a aparência de lícito e distante de sua origem, dificultado, 

assim, a detecção de seus autores. 

  

2.2 DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM BANCO DE DADOS (KDD) 

 

Segundo Fayyad, Piatetsky-shipiro e Smyty (1996), a habilidade humana de 

analisar e compreender grandes volumes de dados está aquém da tecnologia de 

armazenamento dos dados. Portanto, técnicas e ferramentas para extração de 

informações úteis, que utilizam grandes bases de dados, vêm crescendo 

rapidamente. Essas técnicas e ferramentas são assunto de um campo conhecido 

como Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados (KDD) (FAYYAD; 

PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTY, 1996). 

O KDD é considerado um processo que tem como objetivo converter dados 

brutos em informações úteis (TAN; STEINBACH; KUMAR, 2009). Esse processo é 

interativo, ou seja, diversas decisões podem ser feitas pelo usuário, e iterativo, em 

que o resultado de uma etapa depende dos resultados das anteriores (FAYYAD; 

PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTY,1996). As principais etapas que compõem o 

processo do KKD estão demonstradas na FIGURA 4. 

 

FIGURA 4 - PROCESSO DO KDD. 

 
FONTE: Adaptado de FAYYAD, 1996. 

 

A seguir, será explanada cada uma das etapas do processo de KDD. 

A seleção é a primeira etapa do KDD, seu objetivo é eleger os atributos e um 

conjunto de registros relevantes, criando, assim, um novo conjunto de dados 

(CORADINE, 2011) que será utilizado durante todo o processo, visando à 

descoberta de informações úteis.  
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Para se selecionar os atributos e registros, segundo Fayyad, Piatetsky-shipiro 

e Smyty (1996), é necessário dispor de conhecimento prévio sobre o domínio da 

aplicação da qual se quer extrair a informação. Logo, a falta desse conhecimento ou 

atenção durante a seleção podem causar problemas que afetam o resultado das 

próximas etapas. 

Dentre os problemas que podem ocorrer na etapa de seleção (FACELI et al., 

2011), podem-se citar: 

 

 Atributos Redundantes: são atributos que possuem a mesma 

característica ou objetivo, como, por exemplo, os atributos idade e 

data de nascimento; 

 Atributos Irrelevantes: são atributos que possuem o mesmo valor para 

todos os registros ou não contêm informações úteis para extração de 

conhecimento. Pode-se citar como exemplo desse atributo o nome do 

paciente no diagnóstico de uma doença.  

 

Segundo Lee, Monard e Wu (2005), a seleção de atributos redundantes ou 

irrelevantes pode reduzir a precisão dos algoritmos supervisionados. 

 Na sequência, considerada uma etapa que apresenta fundamental relevância 

no processo do KDD, o pré-processamento tem como objetivo melhorar a qualidade 

dos dados (GOLDSCHMIDT; PASSOS; BEZERRA, 2015). 

 Para atingir esse objetivo, é realizada a limpeza dos dados quando se busca 

corrigir erros, preencher ou eliminar valores ausentes, verificar a consistência da 

informação e remover dados não pertencentes ao domínio (GOLDSCHMIDT; 

PASSOS; BEZERRA, 2015). Durante a limpeza, são aplicadas técnicas para 

minimizar ou eliminar esses problemas que podem afetar a extração de 

conhecimento (FACELI et al., 2011). 

 Segundo Goldschmidt, Passo e Bezerra (2015), o emprego dessas técnicas 

depende do objetivo da aplicação e do conhecimento sobre os dados, portanto, a 

participação de um especialista sobre o assunto é fundamental. 

 Alguns dos problemas que podem ser encontrados nessa fase são descritos a 

seguir: 
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 Dados Desbalanceados: comumente encontrados na tarefa de classificação, 

os dados possuem uma diferença entre o número de registros pertencentes a 

cada uma das classes (BATISTA; CARVALHO; MONARD, 1999). Esse 

problema pode prejudicar o desempenho do algoritmo ao se realizar a 

predição; 

 Dados Incompletos: são ausências de valores nos atributos, presentes em um 

conjunto de dados. Alguns algoritmos podem apresentar erros de execução 

pela falta de valores nos atributos (FACELI et al., 2011);  

 Dados com Ruídos (outliers): são valores conflitantes com a característica do 

atributo que os armazena. Pode-se citar como exemplo de outliers o atributo 

idade de uma pessoa que apresenta o valor 345 em um de seus registros. Os 

ruídos podem levar a um problema de overfitting, em que o algoritmo gera 

uma hipótese com uma baixa capacidade de generalização, em outras 

palavras, quando a hipótese está superajustada aos dados (FACELI et al., 

2011).  

 

Depois de finalizado o pré-processamento, inicia-se a transformação que tem 

como objetivos preparar e armazenar o melhor conjunto de dados, visando 

aprimorar o desempenho na extração do conhecimento, uma vez que alguns 

algoritmos trabalham bem apenas com atributos numéricos como, por exemplo, 

redes neurais artificiais, máquina de vetor de suporte e alguns algoritmos de 

agrupamento e outros apenas com valores simbólicos, como no caso do algoritmo 

de árvore de decisão ID3. Além disso alguns algoritmos não lidam bem com um 

número elevado de atributos (FACELI et al., 2011). 

Para se aprimorar o desempenho do algoritmo, são empregados alguns 

métodos, tais como (i) redução da dimensionalidade, por meio da junção ou 

exclusão de atributos; (ii) transformação de dados, buscando-se novas 

características para representar o dado, levando-se em conta a tarefa de mineração, 

empregada na próxima etapa (MAIMON; ROKACH, 2005). 

No caso da redução da dimensionalidade, sua finalidade é diminuir a 

quantidade de atributos, o que, além de melhorar o desempenho do algoritmo, reduz 

o custo computacional e torna os resultados mais simples de se compreender 

(RAMOS, 2014). Esse método, segundo Faceli et al. (2011), pode ser dividido em 

duas abordagens: 
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 Agregação: em que os atributos originais são agrupados por meio de 

funções lineares ou não, formando, assim, um novo atributo. Uma das 

técnicas mais conhecidas de agregação é a Análise de Componentes 

Principais (PCA), que correlaciona estatisticamente os registros, 

buscando remover as redundâncias; 

 Seleção de Atributos: em que somente parte dos atributos são 

mantidos, descartando-se atributos irrelevantes, redundantes e/ou que 

possuem um número elevado de ruídos.   

 

Já a transformação de dados manipula os valores de determinado tipo, 

convertendo-o para uma nova representação como, por exemplo, a mudança de um 

atributo que armazena o sexo de um indivíduo, representado por 0 e 1 em masculino 

e feminino, respectivamente (FACELI et al., 2011). Dentre as técnicas de 

transformações de dados, podem-se citar a conversão de dados numéricos em 

simbólicos, ou vice-versa, e a alteração na escala de um atributo numérico (RAMOS, 

2014). Detalhes dessas técnicas são descritas a seguir. 

 

Conversão Simbólico-Numérico 

  

 Um atributo simbólico pode ser classificado de duas formas: nominal, quando 

os valores não apresentam relação de ordem entre eles, e ordinal, quando existe 

essa relação (FACELI et al., 2011). 

No caso de um atributo nominal possuir apenas dois valores, a conversão 

pode ser feita de forma binária, ou seja, o número 0 representa um valor e o número 

1, o outro, conforme exemplo demonstrado na TABELA 1. 

 

TABELA 1 - CONVERSÃO DE UM ATRIBUTO NOMINAL EM NUMÉRICO BINÁRIO. 

Sexo (Nominal) Sexo (Binário) 

Masculino 0 

Feminino 1 
 

                                        FONTE: O autor (2016). 
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  Porém, quando o atributo nominal possuir três valores ou mais, a conversão 

dos valores é feita por um conjunto de pseudoatributos o qual pode conter valores 

binários, inteiros ou reais (FACELI et al., 2011). A TABELA 2 apresenta um exemplo 

da conversão de um atributo cor nos três tipos de valores possíveis. 

 

TABELA 2 - CONVERSÃO DE UM ATRIBUTO NOMINAL EM NUMÉRICO BINÁRIO, INTEIRO E 
REAL. 

 
Cor (Valor Nominal) Cor (Valor Binário) Cor (Valor Inteiro) Cor (Valor Real) 

Azul 100000 1 1,1 

Amarelo 010000 2 1,2 

Verde 001000 3 1,3 

Preto 000100 4 1,4 

Marrom 000010 5 1,5 

Branco 000001 6 1,6 

 
FONTE: Adaptado de FACELI, 2011. 
 

Por fim, o atributo ordinal, em que a conversão deve manter a mesma relação 

de ordem, conforme ilustrado na TABELA 3. 

 

TABELA 3 -  CONVERSÃO DE UM ATRIBUTO ORDINAL EM NUMÉRICO INTEIRO. 

Tamanho (Valor Nominal) Tamanho (Valor Inteiro) 

P 0 

M 1 

G 2 

GG 3 
 

                                  FONTE: O autor (2016). 
 
 
 
Conversão Numérico-Simbólico 

 

Para se realizar a conversão do atributo numérico para simbólico, deve-se 

analisar se os valores presentes no atributo origem são discretos e binários ou não. 

Nos casos em que os valores sejam discretos e binários, basta associar um nome a 

cada um dos valores (FACELI et al., 2011). A TABELA 4 demonstra esse tipo de 

conversão. 
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TABELA 4 - CONVERSÃO DE UM ATRIBUTO NUMÉRICO EM NOMINAL. 

Status (Valor binário) Status (Valor Nominal) 

1 Ativo 

0 Inativo 
 

                        FONTE: O autor (2016). 
 

Por outro lado, para se converter os demais atributos numéricos, é necessário 

empregar métodos de discretização. Estes métodos têm como objetivo dividir o 

domínio do atributo em intervalos, e cada intervalo é associado a um valor nominal 

(GOLDSCHMIDT; PASSOS; BEZERRA, 2015). 

Dentre as estratégias utilizadas pelos métodos de discretização, segundo 

Faceli et al. (2011), podem-se citar: 

 

 Larguras iguais; 

 Frequências iguais; 

 Inspeção visual. 

 

Alteração na escala de um atributo numérico 

 

A mudança de escala de um atributo numérico consiste em ajustar os valores 

para que os mesmos sejam mapeados em intervalos mais restritos, como, por 

exemplo, de 0 a 1 ou de -1 a 1 (GOLDSCHMIDT; PASSOS; BEZERRA, 2015). Esse 

ajuste na escala geralmente é empregado em atributos em que há uma diferença 

enorme entre o limite inferior e o superior ou quando existem diversos atributos na 

base de dados em escalas diferentes (FACELI et al., 2011). Para isso, alguns 

métodos podem ser empregados, tais como normalização linear ou normalização 

por desvio padrão. 

A normalização linear (EQUAÇÃO 1) utiliza os valores mínimo e máximo no 

ajuste da escala de cada atributo, o emprego desse método gera novos valores no 

intervalo de 0 a 1, e as distâncias entre os valores antes e depois da normalização 

são proporcionais. 

 

𝐴′ =  
𝐴 − 𝑀𝐼𝑁

𝑀𝐴𝑋 − 𝑀𝐼𝑁
 

(1) 
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 Em que: 

 𝐴′ é o valor normalizado; 
 𝐴 é o valor original; 
 𝑀𝐼𝑁 é o valor mínimo do atributo original; 
 𝑀𝐴𝑋 é o valor máximo do atributo original. 

 

Já a normalização por desvio-padrão (EQUAÇÃO 2) utiliza os valores do 

desvio-padrão e a média dos valores do atributo a ser normalizado. Esse método é 

útil quando os valores de mínimo e máximo de um atributo são desconhecidos 

(GOLDSCHMIDT; PASSOS; BEZERRA, 2015). 

 

𝐴′ =
𝐴 − 𝜇

𝜎
 

(2) 
 

 Em que: 

 𝐴′ é o valor normalizado; 
 𝐴 é o valor original; 
 𝜇 é a média aritmética do atributo original; 
 𝜎 é o desvio-padrão do atributo original. 

 
 Na sequência ocorre a etapa de mineração de dados que tem por objetivo 

realizar a extração de padrões existentes nos dados (FAYYAD; PIATETSKY-

SHAPIRO; SMYTY, 1996).   Essa extração ocorre por meio da aplicação de tarefas, 

pertencentes a uma técnica denominada Aprendizado de Máquina (AM).  

 Essas tarefas de mineração aplicam algoritmos que realizam o aprendizado 

indutivo, ou seja, generalizam, a partir dos dados de treinamento apresentados, e 

podem ser divididas em duas categorias: aprendizado supervisionado e não 

supervisionado, ilustradas na FIGURA 5 (FACELI et al., 2011). 
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FIGURA 5 - HIERARQUIA DO APRENDIZADO. 

 
FONTE: Adaptado de FACELI, 2011. 

 

 O aprendizado supervisionado, também conhecido como modelo preditivo, 

cria uma hipótese por meio de exemplos de contidos em uma base de treinamento. 

Essa hipótese é utilizada para rotular novos registros desconhecidos (ROKACH; 

MAIMOM, 2007).  

 Já o aprendizado não supervisionado, também denominado modelo 

descritivo, busca identificar informações relevantes nos dados sem a utilização de 

uma base de treinamento para guiá-lo no aprendizado (FACELI et al., 2011). 

 Na sequência, é apresentada uma descrição resumida das principais tarefas 

de aprendizado supervisionado e não supervisionado, ilustradas na FIGURA 5. 

 

 Classificação: tem como objetivo reconhecer, em um conjunto de dados, os 

exemplos que apresentam as mesmas características e associá-los a uma 

das classes previamente definidas (CORADINE, 2011). Para realizar a 

associação, essa tarefa necessita de um conjunto de classes com valores 

discretos e conhecidos e uma base de treinamento com exemplos já 

classificados. Dentre os algoritmos que podem ser utilizados nessa tarefa, 

podem-se citar as redes neurais, o aprendizado bayesiano e a árvore de 

decisão, este último foi utilizado nesta dissertação e detalhes sobre o seu 

funcionamento serão apresentados na seção 2.3; 

 Regressão: semelhante à tarefa de classificação, ela tem como objetivo 

encontrar uma função 𝑓(𝑥) por meio de uma base de treinamento. Essa 

função é utilizada para estimar um valor numérico contínuo para o atributo 
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classe de um registro desconhecido (PASTA, 2011). Podem-se citar como 

exemplo de algoritmos que realizam essa tarefa as redes neurais e árvores 

de regressão; 

 Agrupamento: realiza o particionamento de um conjunto de registros em 

subconjuntos denominados clusters. Estes clusters armazenam os objetos 

com características semelhantes, sendo que uma das formas de se medir 

essa similaridade é pela distância entre eles (HAN; KAMBER; PEI, 2011). Os 

algoritmos K-means, Balanced Iterative Reducing and Clustering using 

Hierarchies (BIRCH) e Density-based Spatial Clustering of Applications with 

Noise (DBSCAN) realizam a tarefa de agrupamento; 

 Associação: busca o relacionamento entre os atributos por meio de interações 

e conexões presentes na base de dados (CORADINE, 2011). Pode ser 

empregada em supermercados para se determinar a posição dos produtos 

nos corredores. Dentre os algoritmos que realizam essa tarefa, pode-se citar 

o Apriori;  

 Sumarização: fornece uma descrição resumida dos dados, apresentando as 

principais características destes. Geralmente a sumarização é utilizada na 

geração automática de relatórios ou na análise exploratória dos dados 

(FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTY, 1996). 

 

Por fim, considerada a última etapa do processo de KDD, a interpretação e 

avaliação, é nela que ocorre a análise dos padrões encontrados. Essa análise é feita 

pelo especialista sobre o assunto, que, dependendo do resultado, pode voltar a 

qualquer uma das etapas anteriores, para a realização de ajustes, ou realizar a 

compilação das informações geradas pela etapa de mineração, tendo como objetivo 

a compreensão do usuário final (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTY, 1996). 

 

2.3  ÁRVORE DE DECISÃO  

 

A árvore de decisão é considerada um modelo preditivo e supervisionado que 

pode ser usado tanto na tarefa de classificação quanto na de regressão. Quando 

esse modelo é utilizado na tarefa de regressão, é denominado de árvore de 

regressão (ROKACH; MAIMOM, 2007).  
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Segundo FACELI et al. (2011), a árvore de decisão apresenta as seguintes 

vantagens: 

 

 Flexibilidade: pois não se assume nenhuma distribuição dos dados, ou 

seja, os espaços dos objetos são divididos em subespaços e cada 

subespaço é ajustado com diferentes modelos; 

 Robustez: pois, mesmo que ocorram transformações nas variáveis de 

entrada, como, por exemplo, 𝑥𝑗, 𝐿𝑜𝑔 𝑥𝑗 ou ℯ𝑥𝑗,  produz  árvores com a 

mesma estrutura; 

 Interpretabilidade: todas as decisões são baseadas nos valores dos 

atributos utilizados para se descrever o problema; 

 

Além disso a árvore de decisão é vista como um classificador robusto, pois 

utiliza a estrutura de uma árvore para modelar o relacionamento entre as 

características e as classes (LANTZ, 2015). 

A FIGURA 6 apresenta um exemplo de uma árvore gerada por um algoritmo 

com o objetivo de ajudar uma pessoa a escolher uma oferta de emprego. Essa 

árvore é composta por nós de decisão (losango) e por nós de folhas (retângulo 

arredondado) (FACELI et al., 2011). Esses nós, também, podem ser denominados 

de acordo com as suas arestas. Isto é, quando um nó não recebe nenhuma aresta 

(seta), é conhecido como nó raiz, porém, quando recebe uma aresta e tem duas ou 

mais saídas, é denominado nó interno ou teste. Por fim, é intitulado o nó folha, ou 

terminal, sempre que não se apresentam arestas de saída (ROKACH; MAIMOM, 

2007).   
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FIGURA 6 - EXEMPLO DE UMA ÁRVORE. 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

A árvore de decisão utiliza a estratégia de dividir para conquistar, com o 

objetivo de resolver um problema de decisão. Assim, um problema complexo é 

dividido em problemas mais simples, de forma recursiva. Consequentemente, as 

soluções desses subproblemas são combinadas, gerando-se uma árvore, com a 

finalidade de resolver o problema inicial (FACELI et al., 2011). Por isso seu emprego 

é comum nas áreas de finanças, marketing, engenharia, medicina, dentre outras, 

sendo conceituada como uma técnica exploratória (ROKACH; MAIMON, 2007). 

Uma forma de exemplificar essa estratégia foi proposta Lantz (2015), em que 

um executivo de um estúdio de Hollywood precisava classificar os roteiros em sua 

mesa em três categorias possíveis: (i) Sucesso de Crítica; (ii) Sucesso; e (iii) 

Fracasso. Com o intuito de ajudar o executivo, foi empregado o algoritmo de árvore 

de decisão, tendo-se como objetivo classificar cada um dos roteiros.  

Para construir a árvore, o algoritmo utilizou os últimos 15 roteiros filmados 

pelo estúdio, sendo cinco registros de cada categoria. Estes registros possuem duas 

características, além da classe: quantidade de celebridades e orçamento gasto, 

conforme ilustrado na FIGURA 7. 
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FIGURA 7 - GRÁFICO DE PONTOS QUE ILUSTRA OS ROTEIROS UTILIZADOS PELO 
ALGORITMO. 

 
FONTE: Adaptado de LANTZ, 2015. 

 

 Utilizando a estratégia de dividir para conquistar, o algoritmo dividiu os dados 

em dois grupos, sendo que, para realizar essa divisão, a árvore de decisão 

selecionou a característica quantidade de celebridades (FIGURA 8). 

 

FIGURA 8 - PRIMEIRA DIVISÃO DO ALGORITMO. 

 
FONTE: Adaptado de LANTZ, 2015. 
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Na sequência, o algoritmo realizou a segunda divisão, separando os dados 

em três grupos, porém, dessa vez, utilizando a característica orçamento gasto 

(FIGURA 9). O grupo superior do lado esquerdo possui somente registros de roteiros 

de sucesso. Já no lado superior direito, a maioria dos registros são de sucesso de 

crítica. Por fim, no grupo inferior, prevalecem os roteiros de fracasso. 

 

FIGURA 9 - SEGUNDA DIVISÃO DO ALGORITMO. 

 
FONTE: Adaptado de LANTZ, 2015. 

 
Após o algoritmo realizar todas as divisões necessárias, o modelo gerado 

está pronto para classificar novos roteiros. Além disso, esse modelo pode ser 

representado por uma árvore, conforme a FIGURA 10. 
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FIGURA 10 - ÁRVORE GERADA PELO ALGORITMO. 

 
FONTE: Adaptado de LANTZ, 2015. 

 

 A seguir, será apresentado como os algoritmos de árvore de decisão realizam 

a indução da árvore. 

 

2.3.1 Indução de árvore de decisão 

  

Os algoritmos de árvore de decisão constroem uma árvore a partir de uma 

base de treinamento. Seu objetivo é encontrar uma árvore de decisão mínima (em 

termos de números de nós) por meio da minimização dos erros da generalização 

(ROKACH; MAIMOM, 2007). 

 A construção dessa árvore de decisão mínima  é considerada uma tarefa 

difícil. Segundo Hancock et al. (1996), é um problema NP-difícil, ou seja, o esforço 

computacional para solução do problema cresce exponencialmente em relação ao 

seu tamanho. Dessa forma, métodos heurísticos são necessários para se resolver 

esse tipo de problema (ROKACH; MAIMOM, 2007). 

 Esses métodos tomam decisões sempre olhando um passo à frente, ou seja, 

buscam o próximo atributo que será utilizado na divisão dos dados. Depois de 

tomada a decisão, não será mais reconsiderada.   
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2.3.2 Critérios para seleção de atributos 

 

O critério para seleção de atributos é uma heurística utilizada pelos indutores 

de árvore de decisão com a finalidade de selecionar o “melhor” critério de divisão. 

Este critério separa os dados em duas ou mais partições. Conceitualmente, o 

“melhor” critério é aquele que mais se aproxima do resultado de determinado 

problema (HAN; KAMBER; PEI, 2011). 

 Esses critérios de seleção também são conhecidos como regras de divisão e 

fornecem um ranking para cada atributo de entrada por meio de uma base de 

treinamento. Assim, o atributo que obtiver o melhor score é escolhido para realizar a 

divisão (HAN; KAMBER; PEI, 2011). 

 Segundo Martin (1997), a maioria dos critérios de seleção de atributos se 

encaixa em uma das categorias a seguir: 

 

 Critérios que enfatizam a aleatoriedade de um subconjunto (pureza); 

 Critérios que enfatizam a disparidade dos subconjuntos (tipicamente, a 

distância ou um ângulo); 

 Critérios que enfatizam a confiança dos subconjuntos (tipicamente, um teste 

qui-quadrado). 

 

Os critérios mais populares pertencem à categoria que enfatiza a pureza, ou 

seja, a capacidade de se medir a aleatoriedade de um atributo alvo. Dentre esses 

critérios podem-se citar: o Ganho de Informação, utilizado pelos algoritmos J48 e 

REPTREE, aplicados neste trabalho para detectar indícios de LD, e o Índice de Gini, 

utilizado pelo algoritmo SimpleCart (HAN; KAMBER; PEI, 2011). Esses critérios são 

descritos a seguir. 

 

Ganho de Informação 

  

O principal conceito utilizado no ganho de informação é a entropia (originada 

da teoria da informação), que quantifica a aleatoriedade dentro de um conjunto de 

classes (LANTZ, 2015). Os conjuntos com altos valores de entropia são 

diversificados, ou seja, possuem várias classes em seu domínio. Por outro lado, 
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valores baixos de entropia são considerados conjuntos homogêneos e, em seu 

domínio, predomina uma classe. 

A entropia é mensurada em bits, sendo que, se existirem somente duas 

classes possíveis em seu conjunto, seu valor varia entre 0 e 1. Porém, se possuir 𝑛 

classes, em que 𝑛 > 2 , o valor da entropia fica entre 0 e log2(𝑛).  

O cálculo da entropia é dado pela EQUAÇÃO 3. 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎(𝑆) =   ∑ −𝑝𝑖

𝑐

𝑖=1

× log2(𝑝𝑖) 

(3) 
 

Em que: 

 𝑆 é um conjunto de exemplos; 

 𝑐 são as classes existentes no conjunto 𝑆 (valores distintos); 

 𝑝𝑖 é a proporção de dados em 𝑆 pertencentes à classe 𝑖; 

 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎(𝑆) é o valor da entropia no conjunto 𝑆. 

 

A entropia é utilizada para determinar qual atributo realiza a melhor divisão 

dos dados, para isso, o algoritmo calcula a mudança de homogeneidade de cada um 

dos atributos, caso o selecionasse, esse cálculo é conhecido como ganho de 

informação.  

O cálculo do ganho de informação (EQUAÇÃO 4) para um atributo 𝐹 é dado 

pela diferença entre a entropia, antes da divisão (𝑆1), e as partições resultantes 

depois da divisão (𝑆2). 

 

𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜(𝐹) =  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎(𝑆1) −  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎(𝑆2) 
(4) 

 

Em que: 

 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎(𝑆1) é o cálculo da entropia antes da divisão; 

 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎(𝑆2) é o cálculo da entropia depois da divisão; 

 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜(𝐹) é o ganho de informação de um atributo 𝐹. 
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Entretanto, para se calcular a entropia de um atributo depois da divisão, é 

necessário considerar todas as partições, ponderando-se cada uma delas de acordo 

com quantidade de registro, conforme a EQUAÇÃO 5. 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎(𝑆2) =  ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 × 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎(𝑃𝑖) 

(5) 
 

Em que: 

  𝑛 é o numero de partições depois da divisão; 

 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎(𝑃𝑖) é a entropia da partição 𝑖; 

 𝑤𝑖 é a proporção de exemplos que foram armazenados na partição 𝑖; 

 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎(𝑆2) é o valor da entropia depois da divisão. 

 

Logo, o atributo com o maior ganho de informação será escolhido como o 

atributo de divisão em determinado nó. Em outras palavras, o atributo escolhido fará 

a “melhor classificação” de modo que a quantidade de informações, ainda 

necessárias para terminar a classificação, seja mínima (HAN; KAMBER; PEI, 2011). 

  

Índice de Gini 

 

 Também conhecido como Coeficiente de Gini, emprega um índice de 

dispersão estatística, proposto pelo estatístico italiano, Corrado Gini, em 1902. Sua 

finalidade é medir a impureza de determinado nó (OLIVEIRA et al., 2012). O cálculo 

desse índice é dado pela EQUAÇÃO 6. 

 

𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑆) = 1 – ∑ 𝑝𝑖
2

𝑐

𝑖=1

 

(6) 
Em que: 

 𝑆 é um conjunto de exemplos; 

 𝑝𝑖 é a proporção de dados em 𝑆 pertencentes à classe 𝑖; 

 𝑐 são classes existentes no conjunto 𝑆 (valores distintos); 

 𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑆) é o valor do índice de gini no conjunto 𝑆. 



 37 

Assim como no ganho de informação, o cálculo da pureza de um atributo 𝐹 

(EQUAÇÃO 7) é dado pela diferença entre o Índice de Gini, antes da divisão (𝑆1), e 

das partições resultantes depois da divisão (𝑆2). 

 

𝐺𝑖𝑛𝑖(𝐹) =  𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑆1) −  𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑆2) 
(7) 

 

Em que: 

  𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑆1) é o cálculo do índice de gini antes da divisão; 

  𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑆2) é o cálculo do índice de gini depois da divisão; 

 𝐺𝑖𝑛𝑖(𝐹) é o índice de gini de um atributo 𝐹. 

 

Porém, para se calcular o índice de um atributo depois da divisão, é 

necessário considerar todas as partições, ponderando-se cada uma delas de acordo 

com a quantidade de registro, conforme a EQUAÇÃO 8. 

 

 

𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑆2) =  ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 × 𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑃𝑖) 

(8) 
 

Em que: 

  𝑛 é o número de partições depois da divisão; 

 𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑃𝑖) é o índice de gini da partição 𝑖; 

 𝑤𝑖 é a proporção de exemplos que foram armazenados na partição 𝑖; 

 𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑆2) é o valor do índice de gini depois da divisão. 

 

Logo, o atributo que maximizar a redução da impureza, ou seja, apresentar o 

maior valor para a EQUAÇÃO 7, será o atributo selecionado para realizar a divisão 

(HAN; KAMBER; PEI, 2011). 
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2.3.3 Poda 

 

Quando uma árvore de decisão é construída, alguns ramos podem refletir 

anomalias presentes nos dados de treinamento tais como dados com ruídos, 

ausentes, redundantes e irrelevantes (HAN; KAMBER; PEI, 2011).  

Essas anomalias podem gerar árvores grandes que classificam novos 

objetos, de modo não confiável.  Além disso as estatísticas calculadas nos nós mais 

profundos de uma árvore têm baixo nível de importância pelo pequeno número de 

exemplos que chegam a esses nós. Assim, os nós mais profundos aumentam o erro 

devido a variância do classificador (FACELI et al., 2011). 

Uma forma de minimizar esse erro é empregar o método da poda, que 

consiste em trocar os nós mais profundos por folhas, conforme ilustrado na FIGURA 

13 (FACELI et al., 2011). 

 

FIGURA 11 - ÁRVORE ANTES E DEPOIS DA PODA. 

 
FONTE: Adaptado de HAN, 2011. 

 

 Segundo Faceli et al. (2011), o método de poda pode ser dividido em dois 

grupos: 

 

 Pré-poda: consiste em parar a construção de uma árvore quando algum 

critério é satisfeito. Sua vantagem é não perder tempo construindo uma 

estrutura que não será utilizada; 
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 Pós-poda: realiza a poda depois do término da construção da árvore. 

Segundo Quilan et al. (1987), esse método é mais lento, porém, o mais 

confiável. 

 

 A seguir serão apresentados os critérios de avalição que podem ser utilizados 

para estimar se a árvore de decisão, ou qualquer outro algoritmo ou modelo 

preditivo, é ideal para se resolver determinado tipo de problema. 

 

2.4 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MODELOS PREDITIVOS 

 

 Na aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina preditivos em 

problemas reais, a extração do conhecimento geralmente é feita unicamente por 

uma base de treinamento. A partir dessa base, é realizada a indução do modelo 

(FACELI et al., 2011). 

 Devido às particularidades de cada problema, pode-se afirmar que não existe 

uma tarefa universal que resolva qualquer tipo de problema. E, mesmo que uma 

tarefa seja a escolhida para se resolver determinado problema, existem diversos 

algoritmos ou parâmetros que podem levar a múltiplos modelos para a mesma base 

de dados (FACELI et al., 2011). 

 Portanto, para se determinar qual algoritmo ou parâmetro são ideais na 

solução de um problema, é necessário aplicar critérios de avaliação, com a 

finalidade de comparar os resultados obtidos (WITTEN; FRANK; HALL; 2011). 

 Para se aplicar esses critérios de avaliação, é necessário realizar 

experimentos controlados que garantam a corretude, a validade e a 

reprodutibilidade, demonstrando, assim, a efetividade de determinado algoritmo ou 

parâmetro na resolução de um problema (FACELI et al., 2011). 

 Existem diversos critérios para se avaliar modelos preditivos, dentre eles, a 

amostragem, a matriz de confusão, a medida-F, a estatística Kappa e a curva da 

Característica de Operação do Receptor (ROC, do inglês Receiving Operating 

Characteristics). Esses critérios serão descritos a seguir.  
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2.4.1 Amostragem 

 

 Existem diversos métodos de amostragem com a finalidade de obter 

estimativas de desempenho de modelos preditivos mais confiáveis. Esses modelos 

definem os subconjuntos disjuntos de treinamento e de teste (FACELI et al., 2011). 

Os dados de treinamento são empregados na indução e no ajuste do modelo, 

enquanto os dados de teste simulam a apresentação de novos objetos ao modelo 

criado pela base de treinamento.  

 Segundo Faceli et al. (2011), os principais métodos de amostragem existentes 

estão ilustrados na FIGURA 12. 

 

FIGURA 12 - MÉTODOS DE AMOSTRAGEM. 

 
FONTE: Adaptado de FACELI, 2011. 

 

 O método holdout (Figura 12a) divide o conjunto de dados em uma proporção 

𝑃 para treinamento e (1 − 𝑃) para teste. Geralmente se empregam 2/3 para 

treinamento e 1/3 para teste.  

Já no método bootstrap (Figura 12b), o conjunto de dados é dividido em 𝑅 

subconjuntos de treinamento em que os exemplos não selecionados no subconjunto 

de treinamento compõem o subconjunto de teste. Normalmente, se adota  𝑅 ≥ 100 

para esse tipo de amostragem.  

Por fim, a validação cruzada (Figura 12c), em que o conjunto de dados é 

dividido em 𝑅 subconjuntos de tamanhos aproximadamente iguais. Desses 
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subconjuntos, 𝑅 − 1 são usados como treinamento e 1 (um) para teste. Dessa forma, 

o algoritmo é executado 𝑅 vezes, utilizando, em cada ciclo, um subconjunto diferente 

para teste (FACELI et al., 2011). 

 

2.4.2  Matriz de confusão 

 

A matriz de confusão é utilizada para indicar as propriedades de uma regra de 

classificação. A partir dela, é possível obter a quantidade de elementos que foram 

classificados correta e incorretamente de cada uma das classes (ROKACH; 

MAIMOM; 2007). 

A FIGURA 13 ilustra um exemplo da matriz de confusão, utilizada em um 

problema de duas classes, “SIM” e ”NÃO”, em que 

 

 Verdadeiro positivo (VP): corresponde ao número de exemplos da 

classe “SIM”, classificados corretamente; 

 Verdadeiro negativo (VN): corresponde ao número de exemplos da 

classe “NÃO”, classificados corretamente; 

 Falso positivo (FP): corresponde ao número de exemplos da classe 

“NÃO” que foram classificados como “SIM”; 

 Falso negativo (FN): corresponde ao número de exemplos da classe 

“SIM” que foram classificados como “NÃO”. 

 

FIGURA 13 - MATRIZ DE CONFUSÃO. 

  
CLASSE PREDITA 

  
SIM NÃO 

CLASSE 
ATUAL 

SIM VP FN 
NÃO FP VN 

 
FONTE: Adaptado de WITTEN, 2011. 

 

A partir da matriz de confusão é possível extrair diversos critérios de 

avaliação, que são utilizados para se estimar o desempenho de determinado 

algoritmo na solução de determinado problema (MONARD; BARANAUSKAS, 2003). 

Alguns desses critérios podem ser vistos no QUADRO 1. 
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QUADRO 1 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DERIVADOS DA MATRIZ DE CONFUSÃO. 

Critério de Avaliação Fórmula 

Taxa de falso negativo (TFN) 
𝑇𝐹𝑁 =  

𝐹𝑁

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

(9) 

Taxa de falso positivo (TFP) 
𝑇𝐹𝑃 =  

𝐹𝑃

𝐹𝑃 + 𝑉𝑁
 

(10) 

Taxa de erro total 
𝐸𝑟𝑟𝑜 =  

𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑉𝑃 + 𝑉𝑃
 

(11) 

Acurácia total 
𝐴𝑐 =  

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑉𝑃 + 𝑉𝑃
 

(12) 

Precisão 
𝑃𝑟𝑒𝑐 =  

𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
 

(13) 

Taxa de verdadeiro positivo (TVP) ou 
Revocação 

𝑅𝑒𝑣 = 𝑇𝑉𝑃 =  
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

(14) 

Especificidade 
𝐸𝑠𝑝 =  

𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 

(15) 

 
FONTE: Adaptado de MONARD, 2003. 

 

2.4.3  Medida-F 

 

 A Medida-F permite mensurar a performance de um algoritmo, combinando os 

critérios precisão (EQUAÇÃO 13) e revocação (EQUAÇÃO 14). Segundo Faceli et 

al. (2011), a precisão pode ser vista como uma medida de exatidão, enquanto a 

revocação é considerada uma medida de completude, em que uma precisão igual a 

1 indica que todos os itens associados a uma classe 𝐶, por exemplo, pertencem a 

ela. Já a revocação com valor 1 significa que os exemplos da classe 𝐶 foram 

rotulados como pertencentes a esta classe, mas não diz respeito de quantos outros 

exemplos foram classificados, incorretamente, como pertencendo à classe 𝐶. 

 Para fazer a combinação entre a precisão e a revocação, a Medida-F utiliza a 

média harmônica, sendo sua fórmula representada pela EQUAÇÃO 16. 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝐹 =
2 𝑋 𝑝𝑟𝑒𝑐 𝑋 𝑟𝑒𝑣

𝑝𝑟𝑒𝑐 𝑋 𝑟𝑒𝑣
  

(16) 
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Em que: 

 𝑝𝑟𝑒𝑐 é a precisão do algoritmo; 

 𝑟𝑒𝑣 é a revocação do algoritmo; 

 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝐹 é o valor da Medida-F; 

 

Os valores da Medida-F encontram-se entre 0 e 1, sendo que os valores mais 

próximos de 1 são considerados mais performáticos. Portanto, ao se comparar dois 

ou mais algoritmos, utilizando-se esse critério, conclui-se que o algoritmo que 

apresentar o maior valor é considerado mais performático em relação aos demais. 

 

2.4.4  Estatística Kappa 

 
 A estatística Kappa é considerada uma medida de associação com os 

objetivos de descrever e testar o grau de concordância na classificação. Essa 

medida é utilizada em escalas nominais, fornecendo uma ideia de quanto as 

observações se afastam da esperada (PERROCA; GAIDZINSKI; 2003). 

O cálculo da estatística Kappa é dada pela EQUAÇÃO 17. 

 

𝐾 =
(𝑃𝑜 − 𝑃𝑒)

(1 − 𝑃𝑒)
 

(17) 
 Em que: 

 𝐾 é a estatística Kappa; 

 𝑃𝑜 é a proporção de concordância observada; 

 𝑃𝑒 é a proporção de concordância esperada. 

 

Portanto, os valores de 𝐾 acima de 0,75 apresentam excelente concordância, 

enquanto valores abaixo de 0,40 representam baixa concordância. Por fim, valores 

entre 0,40 e 0,75 são considerados medianos (PERROCA; GAIDZINSKI, 2003).  

 

2.4.5  Curva ROC  

 

 A curva ROC foi desenvolvida por engenheiros de comunicação durante a 

Segunda Guerra Mundial. Essa curva foi utilizada por operadores de rádio e radares 
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com o objetivo de medir a capacidade de um receptor em distinguir entre sinais 

verdadeiros e falsos. Essa mesma técnica é utilizada para avaliar a eficácia de 

algoritmos de AM (LANTZ, 2015). 

 Essa curva é plotada em um gráfico bidimensional, conhecido como espaço 

de ROC, com o eixo X representando as medidas de taxa de falsos positivos 

(EQUAÇÃO 10) e o eixo Y, as medidas de taxa de verdadeiros positivos (EQUAÇÃO 

14). 

Dentre os principais elementos do espaço de ROC, ilustrados na FIGURA 14, 

estão os algoritmos que realizam predições aleatórias, representados pela linha 

tracejada (FACELI et al., 2011). Qualquer algoritmo que plotar sua curva abaixo 

dessa linha é considerado menos eficaz que o aleatório. 

  

FIGURA 14 - EXEMPLO DA CURVA ROC. 

 
FONTE: Adaptado de WITTEN, 2011. 

 

Para se medir a eficácia de um algoritmo na curva ROC, é necessário utilizar 

uma medida conhecida como área abaixo da curva ROC (AUC, do inglês Area 

Under ROC Curve). Essa medida calcula a área total abaixo da curva plotada no 

espaço de ROC. 

Os valores produzidos pela AUC encontram-se entre 0 e 1, sendo que os 

valores mais próximos de 1 são considerados mais eficazes. Portanto, ao se 

comparar dois ou mais algoritmos, utilizando-se esse critério, conclui-se que o 

algoritmo que apresentar o maior valor de AUC é considerado o mais eficaz em 

relação aos outros (FACELI et al., 2011). 
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Além disso, segundo Lantz (2015), os valores da UAC podem ser 

interpretados, utilizando-se um sistema semelhante a notas acadêmicas, conforme 

abaixo: 

 

 A: Excepcional = valores entre 0,9 a 1,0; 

 B: Bom = valores entre 0,8 a 0,9; 

 C: Aceitável = valores entre 0,7 a 0,8; 

 D: Ruim = valores entre 0,6 a 0,7; 

 E: Sem discriminação = valores entre 0,5 a 0,6. 

 

2.5 TRABALHOS CORRELATOS 

 

Os algoritmos de AM têm sido amplamente utilizados na detecção de 

transações financeiras suspeitas, especialmente no reconhecimento de padrões da 

LD (KEYAN; TINGTING, 2011). Essa afirmação pode ser evidenciada por meio dos 

trabalhos correlatos dos últimos cinco anos, apresentados nesta dissertação. 

Keyan e Tingting (2011) propõem a utilização do método de validação 

cruzada com a finalidade de otimizar a seleção dos parâmetros do algoritmo Support 

Vector Machines (SVM), proposto por Tang e Yin (2005), com o objetivo de detectar 

a LD em transações financeiras. Dentre as características semelhantes 

apresentadas nesta dissertação, descritas nos capítulos 3 e 4, podem-se citar: (i) 

utiliza um algoritmo de classificação, (ii) utiliza o método de validação cruzada e (iii) 

utiliza uma base de dados real. 

Já Liu et al. (2011) propõem um algoritmo denominado Core Decision Tree 

para identificar casos de LD. Esse algoritmo é uma combinação dos algoritmos de 

agrupamento BIRCH e K-means. O algoritmo BIRCH realiza o clustering hierárquico 

dos dados desconhecidos por meio de uma árvore (ROMANI et al., 2013), já o K-

means faz o clustering, dividindo os dados k grupos mediante a distância. Segundo 

o autor, a combinação destes se faz necessária, pois o BIRCH consegue trabalhar 

bem com grandes bases de dados, mas não se adapta bem a dados financeiros e à 

presença de ruídos. Entretanto o K-means manipula bem os dados de transações 

financeiras, tendo dificuldade em lidar com grandes volumes de dados. Esse 

trabalho se assemelha a essa dissertação na utilização de algoritmos de AM. 
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Cao e Do (2012) propõem um sistema de detecção de LD, utilizando um 

algoritmo de agrupamento denominado CLOPE. O objetivo desse sistema é detectar 

contas correntes que possuem potencial para a prática de LD. Essa abordagem foi 

utilizada pelos autores com a finalidade de diminuir o tempo de utilização do 

processador durante a aplicação do algoritmo. O trabalho desses autores se 

aproxima desta dissertação nos seguintes itens: (i) utiliza um algoritmo de AM e (ii) 

utiliza uma base de dados real. 

O trabalho apresentado por Luo (2014) propõe um algoritmo de classificação, 

com a finalidade de detectar transações suspeitas. Este possui duas fases: na 

primeira acontece a extração das regras mais frequentes por meio da base de 

treinamento; no segundo estágio, ocorre a classificação das transações. Esse é o 

trabalho que mais se aproxima do trabalho desta dissertação, pois utiliza o processo 

de KDD e um algoritmo de classificação para detectar transações suspeitas de LD. 

Chen e Khoa (2014) propõem a utilização do Expectation Maximization (EM), 

um algoritmo de agrupamento, utilizado para estimar a verossimilhança em dados 

incompletos. O autor tem como objetivo explorar as vantagens daquele na detecção 

da LD, comparando os resultados com o algoritmo K-means. O trabalho dos autores 

contém vários artefatos presentes nesta dissertação tais como (i) validação cruzada, 

(ii) algoritmo de AM e (iii) utilização de uma base de dados real. 

Por fim, Suresh, Reddy e Sweta (2016) propõem a utilização de um método o 

qual faz uso de um algoritmo Hash, para compactar os dados, e do Apriori para 

realizar as associações. Sua finalidade é detectar contas suspeitas de LD, na fase 

de ocultação, utilizando a conexão entre a conta corrente do emissor e a do 

receptor, presente nas transações financeiras. Dentre as semelhanças presentes 

nesta dissertação podem-se citar: (i) utiliza um algoritmo de AM e (ii) utiliza o 

processo de KDD.  

O QUADRO 2 apresenta uma comparação entre os trabalhos correlatos com 

esta pesquisa, de acordo com os seguintes critérios: 

 

 Detecção: este critério tem com propósito demostrar qual é o objeto 

alvo da detecção. Os trabalhos tiveram como objetivos detectar 

transações financeiras fraudulentas ou identificar contas correntes que 

realizam a fraude de LD; 
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 Tarefa: apresenta qual foi a tarefa de mineração de dados, utilizada na 

detecção da LD. Em resumo, essas tarefas pertencem à categoria de 

aprendizado supervisionado ou não supervisionado; 

 Algoritmo: indica qual foi o algoritmo utilizado na detecção da fraude; 

 KDD: demostra se foi utilizado o processo de descoberta em banco de 

dados; 

 Regras do País: evidenciam se foram utilizadas as 

regras/regulamentos, propostos pelo país, na detecção da LD; 

 Base de Dados: indica a utilização de uma base de dados real ou 

simulada no experimento.  

 

QUADRO 2 - COMPARAÇÃO ENTRE OS TRABALHOS CORRELATOS COM ESTA PESQUISA 

  KEYAN E 
TINGTING 

(2011) 

LIU ET AL. 
(2011) 

CAO E DO 
(2012) LUO (2014) 

CHEN E 
KHOA 
(2014) 

SURESH, 
REDDY E 
SWETA 
(2016) 

MÉTODO 
PROPOSTO 

DETECÇÃO Transações Transações Contas Transações Transações Contas Transações 
TAREFA Classificação Agrupamento Agrupamento Classificação Agrupamento Associação Classificação 

ALGORITMO 
Support 
Vector 

Machines 

Core 
Decision Tree 
(BIRCH / K-

means) 

CLOPE 
Classificação 

baseada no  

FP-TREE 

Expectation 
Maximization 

Hash based 
Association 

Árvore de 
Decisão 

KDD Não Não Não Sim Não Sim Sim 
REGRAS DO 

PAÍS 
Não Não Não Não Não Não Sim 

BASE DE 
DADOS Real Simulada Real Simulada Real Simulada Real 

 
FONTE: O autor (2016). 

 
Portanto, um ponto que pode ser considerado diferente no trabalho desta 

dissertação em relação aos demais autores apresentados no QUADRO 2 é a 

utilização das regras estabelecidas pelos governos/órgãos regulamentadores dos 

países.  

A utilização das regras permite que instituições financeiras detectem indícios 

de LD em seu ambiente, como também atendam aos regulamentos impostos pelos 

seus governos. Por outro lado, a não utilização daquelas pode não detectar casos 

previstos em leis e regulamentos, como, por exemplo, o emprego do método de 

Suresh, Reddy e Sweta (2016) no Brasil. 

Na circular nº 3.461 do BACEN, os depósitos em espécie igual ou superior a 

R$100.000,00 (cem mil reais) são considerados indícios de LD e devem ser 

comunicados ao COAF (BACEN, 2009). Logo, ao se empregar o método de Suresh, 
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Reddy e Sweta (2016), os depósitos em espécie podem não ser detectados pois não 

existe a conta do emissor, somente a do receptor. 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Para compor a fundamentação teórica, inicialmente foi apresentada a 

definição de lavagem de dinheiro, descrevendo-se seu conceito, origem e fases. 

Depois, foram explicados o processo de KDD e cada uma das suas etapas e, na 

sequência, o algoritmo de árvore de decisão com a sua definição e funcionamento 

assim como os critérios que podem ser utilizados para se avaliar os algoritmos de 

AM. Por fim, realizou-se uma breve comparação entre os trabalhos correlatos com 

esta pesquisa. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

3.1 MATERIAIS 

 

 Para se propor o modelo de inferência com o objetivo de detectar indícios de 

LD, de acordo com as leis brasileiras em instituições financeiras autorizadas a 

funcionar pelo BCB, foi analisada a circular n 3.461  (BACEN, 2009), com o objetivo 

de extrair as regras que indicam possíveis casos de LD. Além das regras, essa 

circular também possui os procedimentos a serem adotados na prevenção e 

combate desse crime (BACEN, 2009). 

 Também foi utilizada uma base real de dados, devidamente autorizada, 

contendo as transações financeiras realizadas no período de dezembro de 2015, de 

uma agência localizada no norte do Paraná, com 27.311 clientes, entre pessoas 

físicas e jurídicas (FIGURA 15), pertencentes a uma instituição financeira.  

 

FIGURA 15 - QUANTIDADE DE CLIENTES. 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

Essa base contém 1.005.324 transações financeiras, conforme a FIGURA 16. 
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FIGURA 16 - QUANTIDADE POR TIPO DE LANÇAMENTO. 

 
FONTE: O autor (2016). 

  

 Por fim, utilizou-se o software livre WEKA (Waikato Environment for 

Knowledge Analysis), desenvolvido em Java pela Universidade de Waikato (Nova 

Zelândia) e disponibilizado no site (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/). Esse 

software contém uma coleção de algoritmos de AM para tarefas de mineração de 

dados (PASTA, 2011).  

Além disso, o WEKA possui ampla aceitação nos meios acadêmico e 

empresarial (HALL et al., 2009) como também ferramentas necessárias para o 

processo de descoberta de conhecimento. 

 

3.2 MÉTODO 

 
 O fluxograma (FIGURA 17) ilustra, de forma sintética, o método utilizado 

nesta pesquisa para se realizar a detecção de indícios de LD. 

 

 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/)
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 FIGURA 17 - SÍNTESE DO MÉTODO UTILIZADO. 

 
FONTE: O autor (2016). 

 
 

Inicialmente foi feita a análise da circular n 3.461 do BACEN com o objetivo 

de extrair as regras determinadas pelo governo brasileiro. De posse dessas regras, 

foram propostos uma estrutura de dados aderente e um algoritmo que permitissem 

classificar as transações financeiras com indício de LD, compondo assim o modelo 

de inferência. 

 Para validar o modelo de inferência, foi realizado um estudo de caso, 

baseando-se no KDD. Esse estudo utilizou as transações realizadas em um mês, 

fornecidas por uma instituição financeira.  

  Na primeira etapa, conhecida como seleção, buscou-se identificar quais dos 

atributos possuíam as informações necessárias para popular a estrutura de dados 
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contida no modelo de inferência e selecionar um conjunto de dados para a 

realização da predição.  

 Na sequência, durante a etapa de pré-processamento, foi realizada a análise 

desse conjunto, buscando-se identificar possíveis problemas. Uma vez identificados, 

foram buscadas na literatura formas de resolvê-los. 

 Antes de se dar início à etapa de transformação dos registros, em que os 

dados são preparados e armazenados na estrutura de dados proposta, foi 

necessário realizar a rotulação das transações financeiras, uma vez que a instituição 

que disponibilizou os registros não possuía histórico das transações classificadas 

como indício de LD. Para se realizar essa tarefa, foram utilizadas as regras que 

possuem um modelo matemático, presentes na circular, e a identificação dos 

históricos de lançamentos que possuem aderência a essas regras. Logo após essa 

rotulação, os registros foram preparados e armazenados na estrutura. 

 Depois de armazenados, deu-se início à etapa de mineração de dados, nela 

ocorreu a aplicação do algoritmo proposto com o objetivo de classificar as 

transações como indício de LD ou não. 

 Após a execução dos algoritmos, foram aplicados critérios com o objetivo de 

avaliá-los na resolução do problema. Em seguida, foi feita a análise dos resultados 

obtidos. 

A seguir, modelo de inferência proposto é apresentado e os detalhes de sua 

definição e funcionamento são mostrados. Esses detalhes são compostos pela 

análise da circular para a extração das regras, permitindo definir uma estrutura de 

dados e um algoritmo que realizará a detecção de indícios de LD. Também é 

apresentado o fluxo da informação para a realização da detecção. 

 

3.3 MODELO DE INFERÊNCIA – VISÃO GERAL 

 

 O modelo de inferência proposto é constituído de uma estrutura de dados, 

responsável por armazenar as transações financeiras, e de um algoritmo para 

realizar a detecção dos indícios de LD. Dessa forma, o modelo proposto tem como 

objetivo permitir que as instituições financeiras que estão sobre o regimento do BCB 

possam atender à circular n 3.461. A FIGURA 18 mostra uma visão geral sobre o 

funcionamento do modelo de inferência. 
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FIGURA 18 - MODELO DE INFERÊNCIA. 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

 Inicialmente, as transações financeiras realizadas na instituição, com alguns 

atributos necessários para se realizar a predição, passam por um processo de 

limpeza, buscando identificar problemas, tais como, dados ruidosos ou faltantes. 

Identificando-se algum problema, este é resolvido para que, na sequência, ocorra a 

transformação dos registros para a estrutura de dados do modelo de inferência. 

 Nessa transformação, ocorrem a redução da dimensionalidade dos dados por 

meio da junção de valores de um mesmo atributo como também exclusões de 

atributos de que a estrutura não faz uso. Além disso, acontece a mudança na 

representação de alguns atributos, levando-se em conta o algoritmo utilizado na 

detecção de indícios de LD. 

  Porém antes de realizar a detecção, o algoritmo necessita de uma base de 

treinamento para realizar a indução, uma vez que pertence à categoria de algoritmos 

supervisionados. Sem essa base de dados, o algoritmo não consegue realizar a 

detecção dos indícios. Além disso qualquer mudança na base de treinamento 

acarreta na realização de uma nova indução por parte do algoritmo. 

 Depois, o algoritmo é executado sobre a estrutura de dados e as transações 

são rotuladas como indício ou não de LD, sendo essa informação armazenada no 

atributo indicio. Por fim, as transações consideradas indício são enviadas ao COAF 

para serem analisadas, conforme determinado na circular n 3.461 do BCB. 
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3.3.1 Composição do modelo de inferência  

 
Estrutura de Dados 
 

 A estrutura de dados que constitui o modelo de inferência foi construída, 

baseando-se nas regras descritas na circular n 3.461 do BCB.  Para isso, foram 

analisados os art. 12 e 13 da circular, que descrevem as regras que indicam quais 

transações financeiras e valores podem conter indícios de LD. Além disso, uma vez 

identificado esse tipo de transação no ambiente da instituição, deve-se 

obrigatoriamente comunicar a ocorrência ao COAF (BACEN, 2009).  

 O desfecho desta análise resultou na identificação de sete regras que indicam 

indícios de LD. Porém, destas regras, somente quatro podem ser transformadas em 

um modelo matemático, conforme ilustrado na TABELA 5.  

 

TABELA 5 - REGRAS EXTRAÍDAS. 

Regras Quantidade 

Modelo matemático 4 

Não possui modelo matemático 3 
 

                                    FONTE: O autor (2016). 
 

 As interpretações das regras extraídas por meio da circular foram validadas 

junto ao especialista de instituição que possui mais de 20 anos de experiência na 

área de fraude bancária.  

Para se definir a estrutura de dados, foram consideradas somente as regras 

que podem ser transformadas em um modelo matemático, presentes nos art. 12 e 

13 da circular n 3.461 do BACEN. As regras do art. 12 fazem referências a regras 

dos art. 8 e 9 da circular em que se descreve a obrigatoriedade de manter os 

registros em seu ambiente. As regras que possuem um modelo matemático são 

descritas a seguir. 

 

 Art. 8, § 1, inciso I - emissão ou recarga de valores em um ou mais 

cartões pré-pagos, em montante acumulado igual ou superior a 

R$100.000,00 (cem mil reais) ou o equivalente em moeda estrangeira, 

no mês calendário; 
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 Art. 9, § 1, incisos I - depósito em espécie, saque em espécie, saque 

em espécie por meio de cartão pré-pago ou pedido de provisionamento 

para saque, de valor igual ou superior a R$100.000,00 (cem mil reais); 

 Art. 9, § 1, incisos III - emissão de cheque administrativo, TED ou de 

qualquer outro instrumento de transferência de fundos contra 

pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R$100.000,00 

(cem mil reais). 

 Art. 13°, inciso I - as operações realizadas ou serviços prestados cujo 

valor seja igual ou superior a R$10.000,00 (dez mil reais) e que, 

considerando as partes envolvidas, os valores, as formas de 

realização, os instrumentos utilizados ou a falta de fundamento 

econômico ou legal, possam configurar a existência de indícios dos 

crimes previstos na lei n 9.613, de 1998. 

 

Na sequência, as regras que possuem um modelo matemático, logo, não 

foram consideradas na elaboração da estrutura de dados. 

 

 Art. 13°, inciso II - as operações realizadas ou serviços prestados que, 

por sua habitualidade, valor ou forma, configurem artifício que objetive 

burlar os mecanismos de identificação, controle e registro; 

 Art. 13°, inciso III - as operações realizadas ou os serviços prestados, 

qualquer que seja o valor, a pessoas que reconhecidamente tenham 

perpetrado ou intentado perpetrar atos terroristas ou deles participado 

ou facilitado o seu cometimento, bem como a existência de recursos 

pertencentes ou por eles controlados direta ou indiretamente; 

 Art. 13°, inciso IV - os atos suspeitos de financiamento do terrorismo. 

 

Porém, um fato importante, observado na regra do art. 13 inciso I da circular, 

é que somente a parte que indica operações acima de R$10.000,00 e com falta de 

fundamento econômico ou legal pode ser transformada em um modelo matemático. 

Logo, somente a parte que possui o modelo foi considerada na elaboração da 

estrutura de dados. 



 56 

Em síntese, os modelos matemáticos, extraídos das regras, podem ser 

observados na TABELA 6 em que 𝐻 representa o histórico de lançamento em conta 

corrente como, por exemplo, “Depósito em cheque”, “TED”, “DOC”. Já o 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐿𝑎𝑛ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 refere-se ao valor monetário lançado na conta de determinado 

histórico. Por fim, a 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 indica o valor da renda mensal do cliente. 

 

TABELA 6 - MODELOS MATEMÁTICOS. 

Regra Modelo Matemático 

Art. 8, § 1, inciso I 
(𝐻𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝐻)  𝐸  

(𝑆𝑂𝑀𝐴(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐿𝑎𝑛ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) ≥  R$100.000,00) 

Art. 9, § 1, incisos I e III 
(𝐻𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =  𝐻)  𝐸 

 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐿𝑎𝑛ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ≥  R$100.000,00) 

Art. 13, inciso I 
(𝐻𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝐻 )  𝐸  

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐿𝑎𝑛ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ≥  R$ 10.000,00) 𝐸  
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐿𝑎𝑛ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 > 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎) 
 

FONTE: O autor (2016). 
 

Ao final, chegou-se a uma estrutura de dados contendo dez atributos, sendo 

que quatro deles são considerados quantitativos discretos, pois armazenam 

informações numéricas finitas ou infinitas, mas mesmo infinitas podem ser contáveis; 

dois quantitativos contínuos, ou seja, armazenam valores numéricos infinitos, 

representados pelos números reais (ℝ); quatro qualitativos, em que os valores 

desses atributos podem ser associados a uma categoria como, por exemplo, {Sim, 

Não}. Os atributos que compõem a estrutura de dados, assim como o seu tipo, estão 

demonstrados na TABELA 7.  

 

TABELA 7 - ESTRUTURA DE DADOS PROPOSTA. 

Atributo Tipo 

Data Quantitativo Discreto 

NumLote Quantitativo Discreto 

NumSequencia Quantitativo Discreto 

ContaCorrente Quantitativo Discreto 

DescHistorico Qualitativo 

ValorLancamento Quantitativo Contínuo 

Renda Quantitativo Contínuo 

LancamentoAgrupado Qualitativo 

Estornada Qualitativo 

Indicio Qualitativo 
 

                          FONTE: O autor (2016).  
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Os atributos Data, NumLote, NumSequencia e ContaCorrente não serão 

utilizados pelo algoritmo, tendo como única função identificar a transação no banco 

de dados para que, após rotulada uma transação com indício de LD, seja possível 

buscar as informações necessárias para o envio ao COAF, conforme estipulado na 

circular n 3.461 do BACEN.  

Já os campos DescHistorico, ValorLancamento e Renda foram propostos pois 

estão presentes nos modelos matemáticos, apresentados na TABELA 6.   

No caso do art. 8, § 1, inciso I, referente ao valor do montante acumulado 

em um mês calendário, foi proposto o atributo LancamentoAgrupado. Seu objetivo é 

identificar as transações de emissão ou recarga de cartões que fazem parte de um 

conjunto que, somado, supera R$ 100.000,00. 

Na sequência, o atributo Estornada foi proposto, sua finalidade é demonstrar 

se a transação financeira foi cancelada ou efetivada. 

 Por fim, para se indicar se a transação é um indício de LD ou não foi criado o 

atributo indicio, também conhecido como atributo rótulo, este atributo contém em seu 

domínio os valores Sim e Não. 

 

Algoritmo 
 

 O algoritmo proposto no modelo de inferência é a árvore de decisão. Este 

algoritmo tem como objetivo classificar as transações financeiras como indício ou 

não de LD.  

 E, diferentemente dos algoritmos não supervisionados, propostos por Liu et 

al. (2011) e Chen e Khoa (2014), em que, para se realizar a detecção das 

transações fraudulentas, buscaram-se características de LD nos dados, a árvore de 

decisão, proposta neste trabalho, realiza a indução por meio uma base de 

treinamento já com as transações devidamente rotuladas. As transações contidas 

nesta base podem ser originadas de uma base de dados real, aplicando-se as 

regras que possuem um modelo matemático e que estão contidas na circular n 

3.461 do BACEN ou extraídas de uma base histórica da instituição. 

Para detectar os indícios de LD, inicialmente o algoritmo precisa realizar a 

indução de uma árvore de decisão. E, para construir esta árvore, é necessário 

utilizar uma base de treinamento com a mesma estrutura de dados proposta no 

modelo de inferência. 
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A base de treinamento que contém as transações rotuladas como indício de 

LD ou não é apresentada ao algoritmo, indicando ao mesmo de que se trata de uma 

base para se realizar a indução. 

 De posse dessa informação, o algoritmo constrói uma árvore de decisão 

mínima, utilizando os critérios que enfatizam a aleatoriedade, descritos na 

fundamentação teórica. Além disso, nessa etapa, é possível indicar ao algoritmo, por 

meio de um parâmetro, a utilização do método da poda. Este método consiste em 

reduzir os erros gerados por anomalias presentes na base de treinamento. Na 

FIGURA 19 o fluxo realizado pelo algoritmo para a indução de uma árvore de 

decisão é demonstrado.  

 

FIGURA 19 - INDUÇÃO DA ÁRVORE DE DECISÃO. 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

Finalizada a fase de indução da árvore de decisão, o algoritmo está pronto 

para realizar a detecção de indícios de LD. Para isso, os registros não classificados 

e armazenados na estrutura de dados são apresentados ao algoritmo. Este, por sua 

vez, utiliza a árvore gerada na indução para classificar cada um dos registros 

desconhecidos.  

No término da execução do algoritmo, os registros estão rotulados como 

indício de LD ou não, e essa informação é armazenada no atributo indicio, presente 

na estrutura de dados. Assim, as instituições podem identificar possíveis fraudes de 

LD em seu ambiente e comunicá-las ao COAF. 

 



 59 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foram apresentados os materiais utilizados assim como os 

métodos e o modelo de inferência. Na seção de materiais foram descritos a base de 

dados, utilizada no estudo de caso que será relatado no próximo capítulo; a circular 

n 3.461 do BACEN; e o software WEKA. Nos métodos foram demonstrados todos 

os passos empregados na detecção de indícios de LD. Por fim, foi detalhado o 

modelo de inferência, composto por uma estrutura de dados e um algoritmo de 

classificação. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

4.1 ESTUDO DE CASO – VISÃO GERAL 

 

 Segundo Yin (2015), um estudo de caso tem por objetivo investigar um 

fenômeno dentro de um contexto do mundo real onde a fronteira entre o fenômeno e 

o contexto não é facilmente percebida pelas pessoas. 

A FIGURA 20 apresenta, de forma resumida, o fluxo do estudo de caso, 

realizado nesta dissertação.  

 

FIGURA 20 - FLUXO DO ESTUDO DE CASO. 

 
 

FONTE: O autor (2016). 
 

O estudo de caso foi executado no cenário de uma agência pertencente a 

uma instituição financeira. O conjunto de dados utilizado neste estudo está descrito 

na seção 3.1. Para se manter o sigilo bancário, as informações pessoais dos clientes 

não foram disponibilizadas. 
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 Além disso, o algoritmo de árvore de decisão precisa de uma base de dados 

de treinamento para realizar a indução da árvore. Porém a instituição não possui um 

histórico das transações financeiras que foram marcadas como indício de LD. 

Portanto, foi necessário criar uma base contendo as transações rotuladas. 

Para isso, foram utilizadas as regras presentes na circular n 3.461 do BACEN que 

possuem modelo matemático, com o objetivo de classificar as transações como 

indício ou não, de acordo com essas regras. 

Uma vez criada a base de dados de treinamento, parte dela foi utilizada pelo 

algoritmo para realizar a indução da árvore e a outra parte, para testar esta indução. 

 Por fim, para dar suporte a este estudo, foram utilizados o processo de KDD e 

suas etapas, descritas a seguir. 

 

4.2 PROCESSO KDD 

 

4.2.1 Seleção 

 
Nessa etapa, inicialmente se analisaram as tabelas que compõem o 

movimento de conta corrente e suas dependências, uma vez que é por meio desse 

movimento que ocorre o crime de LD em uma instituição financeira. Ao final desta 

análise, as tabelas selecionadas foram: 

 

 Cliente: armazena as informações pessoais dos clientes; 

 Renda: possui os valores das rendas mensais dos clientes; 

 ContaCorrente: contém os dados cadastrais da conta corrente; 

 Titularidade: armazena os titulares de uma conta corrente; 

 LancamentoContaCorrente: registra todas as transações realizadas 

na conta corrente de um cliente; 

 HistoricoLancamento: contém os históricos que a instituição utiliza 

para a realização de lançamentos na conta corrente do cliente. 

 

Na sequência, foi feita a análise do conteúdo dessas tabelas com a finalidade 

de identificar e selecionar os atributos que são necessários para popular a estrutura 

de dados, proposta no modelo de inferência. Os atributos selecionados estão 

demonstrados na TABELA 8. 
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TABELA 8 - ATRIBUTOS SELECIONADOS. 

Atributo Tabela 

Data LancamentoContaCorrente 

NumLote LancamentoContaCorrente 

NumSequencia LancamentoContaCorrente 

NumContaCorrente LancamentoContaCorrente 

NumCliente Cliente 

Valor LancamentoContaCorrente 

IdHistorico HistoricoLancamento 

DescHistorico HistoricoLancamento 

ValorRenda Renda 

IdHistoricoEstorno LancamentoContaCorrente 
 

                                     FONTE: O autor (2016). 
 

 Dentre os atributos selecionados, os campos Data, NumLote, NumSequencia 

e NumContaCorrente foram considerados atributos irrelevantes, segundo FACELI et 

al. (2011), pois os valores contidos neles não são úteis para a realização da 

extração de conhecimento. Além disso, o único objetivo desses atributos é buscar, 

na base de dados da instituição, os dados necessários para envio ao COAF caso 

seja identificada uma transação financeira com indício de LD. Portanto, apesar de 

serem necessários, estes atributos não serão utilizados pelo algoritmo. 

 Ao final dessa etapa, a instituição disponibilizou a base de dados contendo 

somente as tabelas e atributos necessários para dar sequência a este trabalho, tal 

medida tem como objetivo manter o sigilo bancário dos clientes. A FIGURA 21 

demonstra o Diagrama de Entidade Relacionamento (DER) da base de dados, 

disponibilizada pela instituição. 
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FIGURA 21 - DIAGRAMA DE ENTIDADE RELACIONAMENTO (DER). 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

4.2.2 Pré-processamento 

 

 Após seleção, prosseguiu-se com a etapa de pré-processamento, tendo-se 

como objetivo realizar a limpeza dos dados, ou seja, identificar possíveis problemas 

nos registros e resolvê-los. 

Nessa etapa, foi identificado um problema de valores ausentes (FIGURA 22) 

no atributo ValorRenda, caracterizando um problema de dados incompletos.  

 

FIGURA 22 - VALORES NULOS PARA O ATRIBUTO VALORRENDA. 

 
 

FONTE: O autor (2016). 
 

 Uma vez identificado o problema, uma das formas de resolvê-lo, segundo a 

literatura, é o preenchimento manual de valores para esses atributos (FACELI et al., 
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2011). Portanto, o valor 0 foi preenchido no caso de um cliente não possuir uma 

renda cadastrada. A FIGURA 23 apresenta os valores preenchidos de acordo com o 

valor 0. 

  

FIGURA 23 - VALORES PREENCHIDOS PARA O ATRIBUTO VALORRENDA. 

 
 

FONTE: O autor (2016). 
 

4.2.3 Transformação 

 

Antes de se realizar o armazenamento dos dados na estrutura de dados 

proposta, com o objetivo de criar uma base de treinamento para o algoritmo, foi 

necessário rotular as transações disponibilizadas pela instituição. Para isso, foi 

criado um atributo, denominado indicio, na tabela LancamentoContaCorrente, 

ilustrada na FIGURA 21.  

Após criado o atributo, foi desenvolvido um script que leu as transações 

financeiras, contidas na base de dados, e aplicaram-se as regras presentes na 

TABELA 6, utilizando-se os históricos de lançamento de conta corrente que 

possuem aderência às regras. Assim que terminou a execução do script, as 

transações foram rotuladas, armazenando-se a informação no atributo indicio. 

Na sequência foi desenvolvido e aplicado outro script com os objetivos de 

transformar e armazenar os registros na estrutura de dados proposta. 

Ao final da carga para a estrutura de dados, foram identificados dois 

problemas. O primeiro se refere ao desbalanceamento da base de dados de 

treinamento que foi gerada, em que a quantidade de transações que não 

apresentaram indícios de fraude foi superior às que possuem (FIGURA 24). 
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FIGURA 24 - DESBALANCEAMENTO NA BASE DE TREINAMENTO. 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

 Para se resolver esse problema, foi aplicado na base de dados o método 

under-sampling. Este método consiste em reduzir aleatoriamente a quantidade de 

registros da classe majoritária ao mesmo tamanho da classe minoritária (FIGURA 

25) (LONGADGE; DONGRE; MALIK, 2013).  

 

FIGURA 25 - EXEMPLO MÉTODO UNDER-SAMPLING. 

 
 

FONTE: LONGADGE, 2013. 

 

Segundo Prati, Carlos e Cep (2003), a aplicação desse método demonstrou 

ser eficaz em relação ao método over-sampling, que tem a finalidade de aumentar a 

quantidade de registros da classe minoritária ao mesmo tamanho da majoritária, no 
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balanceamento dos dados. A FIGURA 26 evidencia o resultado da aplicação do 

método under-sampling. 

 

FIGURA 26 - BASE DE TREINAMENTO BALANCEADA POR MEIO DO MÉTODO UNDER-
SAMPLING. 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

O outro problema foi identificado no atributo LacamentoAgrupado, este 

atributo apresentou o mesmo valor para todos os exemplos (FIGURA 27), 

caracterizando um problema de atributos irrelevantes (FACELI et al., 2011). Tal fato 

ocorreu pelo fato de a instituição que forneceu os dados não oferecer o produto 

cartão de crédito pré-pago, descrito no art. 8, § 1, inciso I, da circular n 3.461 do 

BACEN aos seus clientes. 
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FIGURA 27 - ATRIBUTO CONTENDO O MESMO VALOR PARA TODOS OS EXEMPLOS. 

 
 

FONTE: O autor (2016). 
 

Segundo Han, Kamber e Pei (2011), atributos irrelevantes devem ser 

excluídos da amostra, pois podem levar os algoritmos de árvore de decisão a 

induções errôneas, consequentemente resultando em uma predição de má 

qualidade. Com base nessa informação, o atributo foi removido da base treinamento. 

 
4.2.4 Mineração de dados (Data Mining) 

 

Após a etapa de transformação, foram escolhidos três algoritmos de árvore 

de decisão para se realizar a classificação das transações financeiras:  

 

 j48: uma implementação do algoritmo C4.5 (QUINLAN, 1993) que 

associa uma probabilidade a cada um dos possíveis valores do atributo 

testado em um nó. As probabilidades são estimadas na frequência dos 

valores para o atributo nos exemplos do nó corrente, para isso utiliza o 

ganho de informação descrito na seção 2.3.2 (FACELI et al., 2011). 

 Simplecart: uma implementação do algoritmo CART proposto por 

Breiman et al. (1984), é similar ao algoritmo C4.5, porém utiliza o 
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índice de Gini, apresentado na seção 2.3.2 para testar a performance 

de um nó (Vasconcellos et al., 2011); 

 REPTREE: constrói árvores de decisão, utilizando o ganho de 

informação detalhado na seção 2.3.2, é otimizado para a velocidade e 

só classifica valores de atributos numéricos uma vez (WITTEN; 

FRANK; HALL, 2011).   

 

Uma vez selecionados os algoritmos de árvore de decisão, foram realizados 

alguns experimentos com o objetivo de avaliar o desempenho dos mesmos. A 

TABELA 9 apresenta as parametrizações desses algoritmos, sendo que, durante os 

experimentos, somente foi alterado o parâmetro unpruned que indica a utilização da 

poda.  

 

TABELA 9 - PARÂMETROS DOS ALGORITMOS. 

Parâmetro J48 SimpleCart REPTree 

binarySplits False - - 

confidenceFactor 0,25 - - 

Debug False False False 

minNumObj 2 2 2 

numFolds 3 5 3 

reduceErrorPruning False - - 

saveInstanceData False - - 

Seed 1 1 1 

subtreeRaising True - - 

Unpruned True True True 

useLapace False - - 

sizePer - 1  

useOneSe - False - 

Heristic - True - 

minVarianceProp - - 0,001 
 

FONTE: O autor (2016). 
 
 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 
Neste capítulo foram apresentados um estudo de caso, utilizando-se uma 

base de dados contendo transações financeiras reais, o modelo de inferência 

proposto nesta dissertação e o processo KDD. 
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Deve-se notar que o emprego do KDD no estudo de caso permitiu identificar 

problemas nos dados tais como dados incompletos, dados irrelevantes e 

desbalanceamento nos dados. Esses problemas foram resolvidos, permitindo que o 

algoritmo realizasse indução da árvore sem a interferência dos mesmos. 

Por fim, outro ponto importante a ser destacado no estudo de caso foi a 

construção de uma base de treinamento, utilizando-se as regras estabelecidas na 

circular. Essa construção demonstrou que as instituições que não possuem essa 

base podem gerá-la, aplicando as regras que possuem um modelo matemático.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 RESULTADOS 

 

Com o objetivo de avaliar os algoritmos de árvore de decisão na resolução do 

estudo de caso, foram realizados quatro experimentos com cada algoritmo. Nesses 

experimentos houve a utilização ou não do critério de poda como também a 

utilização dos métodos de amostragem Holdout e Validação Cruzada.  

Na TABELA 10 são apresentados todos os experimentos realizados no 

estudo de caso. Como pode ser visto, cada linha representa um experimento, 

indicando qual foi o algoritmo utilizado, qual o método de amostragem empregada 

na indução e se foi realizada a poda da árvore. 

 

TABELA 10 - EXPERIMENTOS REALIZADOS. 

Experimento Algoritmo Amostragem Poda 

1 J48 Holdout Sim 

2 SimpleCart Holdout Sim 

3 REPTree Holdout Sim 

4 J48 Validação Cruzada Sim 

5 SimpleCart Validação Cruzada Sim 

6 REPTree Validação Cruzada Sim 

7 J48 Holdout Não 

8 SimpleCart Holdout Não 

9 REPTree Holdout Não 

10 J48 Validação Cruzada Não 

11 SimpleCart Validação Cruzada Não 

12 REPTree Validação Cruzada Não 
 

                             FONTE: O autor (2016). 
 

Nas seções a seguir, serão apresentados os resultados dos critérios 

utilizados com o objetivo de avaliar o algoritmo de árvore de decisão na detecção de 

indícios de LD. 

 

5.1.1 Amostragem 

 

Com o objetivo de obter estimativas de desempenho dos algoritmos 

confiáveis, é necessário utilizar métodos de amostragem alternativos, pois empregar 
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os mesmos dados de treinamento nos testes gera estimativas otimistas uma vez que 

os dados foram utilizados na fase indutiva (FACELI et al., 2011). Logo, neste 

trabalho foram utilizados os métodos de amostragem Holdout e Validação Cruzada. 

No caso do método Holdout, a base de treinamento foi dividida em dois 

subconjuntos aleatórios, sendo 2 ⁄ 3 utilizados pelos algoritmos para realizarem a 

indução da árvore e 1 3⁄   para teste. 

Já no método Validação Cruzada, a base de treinamento foi dividida em dez 

subconjuntos aleatórios com a quantidade de elementos aproximada. De posse 

desses subconjuntos, os algoritmos foram executados dez vezes e, em cada 

execução, nove subconjuntos foram utilizados para realizar a indução da árvore e 

um para teste. Em cada interação, um subconjunto diferente foi utilizado como teste.  

Para se calcular o desempenho dos algoritmos, utilizando-se o método 

Validação Cruzada, foi necessário calcular a média dos desempenhos nas dez 

interações como também o erro padrão dessas médias, dado pela EQUAÇÃO 18.  

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑃𝑎𝑑𝑟𝑎𝑜(𝑋) =  
𝜎

√𝑛
 

(18) 
Em que: 

 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑃𝑎𝑑𝑟𝑎𝑜(𝑋) é o erro padrão da média 𝑋; 

 𝜎 é o desvio padrão da média 𝑋; 

 𝑛 é a quantidade de elementos utilizados para compor a média. 

 
5.1.2 Medida-F 

 

A utilização desse critério teve como objetivo comparar a performance dos 

algoritmos na detecção de indícios de LD. Os valores possíveis para a Medida-F 

ficam entre 0 e 1, sendo que o algoritmo que possuir o valor mais próximo de 1 é 

considerado o mais performático em relação aos demais. 

A TABELA 11 apresenta os valores obtidos por meio da Medida-F nos 

experimentos. Os valores entre parênteses, apresentados na amostragem Validação 

Cruzada, referem-se ao erro padrão, descrito na seção 5.1.1. 
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TABELA 11 - RESULTADOS DA MEDIDA-F. 

Amostragem  Algoritmo Poda Medida-F 

Holdout J48 Sim 0,9944 

Holdout SimpleCart Sim 0,9964 

Holdout REPTree Sim 0,9928 

Holdout J48 Não 0,9956 

Holdout SimpleCart Não 0,9964 

Holdout REPTree Não 0,9956 

Validação Cruzada J48 Sim 0,9942 ± (0,0009) 

Validação Cruzada SimpleCart Sim 0,9969 ± (0,0005) 

Validação Cruzada REPTree Sim 0,9934 ± (0,0010) 

Validação Cruzada J48 Não 0,9944 ± (0,0011) 

Validação Cruzada SimpleCart Não 0,9972 ± (0,0004) 

Validação Cruzada REPTree Não 0,9942 ± (0,0010) 
 

                        FONTE: O autor (2016). 
 

Como pode ser observado na TABELA 11, ao se comparar os algoritmos, 

considerando-se o mesmo método de amostragem e a mesma utilização da poda, 

em todos os casos o algoritmo SimpleCart apresentou uma performance superior em 

relação aos outros algoritmos por obter o maior valor da medida-F. Também pode-se 

concluir que, dentre os resultados desse algoritmo, o que demonstrou melhor 

performance, ou seja, o maior valor de medida-F, considerando-se o erro padrão, foi 

quando o SimpleCart utilizou o método de amostragem validação cruzada e sem o 

uso da poda, conforme FIGURA 28.   

 

FIGURA 28 - RESULTADOS DA MEDIDA-F NA FORMA DE GRÁFICO DE BARRAS. 

 
FONTE: O autor (2016). 
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5.1.3 Estatística Kappa 

 

Outro critério utilizado para se avaliar os algoritmos neste trabalho foi a 

Estatística Kappa. Buscaram-se valores acima de 0,75, em que o grau de 

concordância é considerado excelente (PERROCA; GAIDZINSKI, 2003). 

A TABELA 12 apresenta os valores obtidos por meio da estatística Kappa nos 

experimentos. Os valores entre parênteses, apresentados na amostragem Validação 

Cruzada, referem-se ao erro padrão. 

 

TABELA 12 - RESULTADOS DA ESTATÍSTICA KAPPA. 

Amostragem Algoritmo Poda Estatística Kappa 

Holdout J48 Sim 0,9889 

Holdout SimpleCart Sim 0,9929 

Holdout REPTree Sim 0,9857 

Holdout J48 Não 0,9913 

Holdout SimpleCart Não 0,9929 

Holdout REPTree Não 0,9913 

Validação Cruzada J48 Sim 0,9884 ± (0,0019) 

Validação Cruzada SimpleCart Sim 0,9938 ± (0,0007) 

Validação Cruzada REPTree Sim 0,9868 ± (0,0020) 

Validação Cruzada J48 Não 0,9890 ± (0,0021) 

Validação Cruzada SimpleCart Não 0,9943 ± (0,0006) 

Validação Cruzada REPTree Não 0,9884 ± (0,0021) 
 
                           FONTE: O autor (2016). 
 
 

 Com pode ser observado na TABELA 12, o valor da Estatística Kappa ficou 

acima de 0,98 para todos os algoritmos, independente da amostragem e da 

utilização da poda, portanto, todos os algoritmos podem ser considerados 

excelentes em relação ao grau de concordância. Também pode-se concluir que o 

algoritmo que apresentou o melhor resultado em relação aos outros, considerando-

se o mesmo método de amostragem e a mesma utilização da poda, foi o 

SimpleCart. E, dentre os resultados deste algoritmo, considerando-se o erro padrão, 

a melhor concordância foi na utilização do método de amostragem validação 

cruzada, sem o uso da poda (FIGURA 29). 
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FIGURA 29 - RESULTADOS DA ESTATÍSTICA KAPPA NA FORMA DE GRÁFICO DE BARRAS. 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

5.1.4 Curva ROC  

 

 O último critério utilizado para se avaliar os algoritmos foi a curva ROC. Esse 

critério teve como objetivo comparar a eficácia de um algoritmo em relação ao outro, 

por meio da medida da área abaixo da curva ROC (UAC) (HAND, 2009). Os valores 

possíveis para esse critério ficam entre 0 e 1, sendo que os algoritmos que 

possuírem um valor mais próximo de 1 são considerados os melhores. 

 A TABELA 13 apresenta os valores UAC, assim como mostrado na estatística 

Kappa e na medida-F, e os valores entre parênteses, apresentados na amostragem 

validação cruzada, referem-se ao erro padrão. 
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TABELA 13 - RESULTADOS DA CURVA ROC. 

Amostragem Algoritmo Poda Curva ROC (UAC) 

Holdout J48 Sim 0,9954 

Holdout SimpleCart Sim 0,9979 

Holdout REPTree Sim 0,9950 

Holdout J48 Não 0,9971 

Holdout SimpleCart Não 0,9980 

Holdout REPTree Não 0,9967 

Validação Cruzada J48 Sim 0,9951 ± (0,0008) 

Validação Cruzada SimpleCart Sim 0,9981 ± (0,0002) 

Validação Cruzada REPTree Sim 0,9962 ± (0,0009) 

Validação Cruzada J48 Não 0,9966 ± (0,0007) 

Validação Cruzada SimpleCart Não 0,9983 ± (0,0002) 

Validação Cruzada REPTree Não 0,9965 ± (0,0006) 
  
                       FONTE: O autor (2016). 

 
Com pode ser observado na TABELA 13, o valor da UAC ficou acima de 0,99 

para todos os algoritmos, independente da amostragem e da utilização da poda, 

portanto, todos os algoritmos podem ser considerados excepcionais, segundo a 

interpretação apresentada por Lantz (2015) na seção 2.4.5. Também pode-se 

concluir que, em todos os experimentos, o algoritmo que apresentou a melhor 

eficácia, considerando-se o mesmo método de amostragem e a mesma utilização da 

poda, foi SimpleCart pois obteve o maior valor de UAC. E, dentre os resultados 

deste algoritmo, considerado o erro padrão, o mais eficaz se deu utilizando o método 

de amostragem validação cruzada, sem o uso da poda (FIGURA 30). 

 

FIGURA 30 - RESULTADOS DA CURVA ROC NA FORMA DE GRÁFICO DE BARRAS. 

 
FONTE: O autor (2016). 
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5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 
Os resultados obtidos por meio do estudo de caso permitiram analisar os 

algoritmos de árvore de decisão na detecção de indícios de LD, utilizando uma 

estrutura de dados baseada nas regras que possuem um modelo matemático, 

presente na circular n 3.461 do BACEN. A junção do algoritmo com a estrutura de 

dados compõe o modelo de inferência proposto neste trabalho. 

Por meio desta análise, pode-se concluir que os algoritmos de árvore de 

decisão utilizados apresentaram resultados satisfatórios na detecção de LD uma vez 

que, conforme evidenciado pela curva ROC, a eficácia dos algoritmos ficou acima de 

0,99, sendo considerada excepcional, segundo Lantz (2015).  

Além disso a Estatística Kappa apresentou valores acima de 0,98, sendo 

considerada excelente (PERROCA; GAIDZINSKI, 2003). 

Por fim, o algoritmo que apresentou os melhores resultados em todos os 

critérios de avaliação foi SimpleCart utilizando o método de amostragem validação 

cruzada, sem o uso da poda. Portanto, a instituição que queira fazer uso do modelo 

de inferência proposto neste trabalhado deve utilizar o algoritmo SimpleCart, 

conforme descrito. 
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6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

6.1 CONCLUSÃO 

 

A estrutura de dados e o algoritmo apresentados neste trabalho, tiveram 

como objetivo propor um modelo de inferência destinado à detecção de indício de 

LD. Esse modelo permite que as instituições financeiras, autorizadas pelo Banco 

Central do Brasil (BCB), atendam à circular n 3.461 do BCB, identificando 

transações financeiras que podem conter algum indício de fraude. 

Para propor o modelo de inferência foi realizada uma revisão bibliográfica 

sobre a lavagem de dinheiro, buscando-se entender seu processo, formas de 

detecção e como é tratado esse crime no Brasil. Já para avaliar esse modelo 

executou-se um estudo de caso utilizando uma base de dados real fornecida por 

uma instituição financeira. 

O processo de KDD demonstrou ser eficaz, permitindo identificar problemas 

na origem dos dados. Essa identificação ocorreu nas fases de pré-processamento e 

transformação dos dados durante a realização do estudo de caso. 

Dentre os problemas encontrados nessas fases, podem-se citar: a renda de 

clientes não cadastrada, caracterizando um problema de dados incompletos. Neste 

caso, pode-se resolver essa adversidade definindo-se e preenchendo-se um valor 

(FACELI et al., 2011). Logo, o valor 0 foi proposto; o campo LancamentoAgrupado 

apresentou o mesmo valor em todos os registros, demonstrando ser um problema 

de atributos irrelevantes, conforme descrito em detalhes na seção 4.2.3. Neste caso, 

o atributo foi removido do modelo pois poderia causar a perda de performance ou 

uma confusão por parte dos algoritmos (HAN; KAMBER; PEI, 2011); o problema de 

desbalanceamento de dados também foi identificado, este, por sua vez, se 

caracteriza por apresentar uma classe com mais registros que a outra. Neste 

trabalho a classe rotulada como não indício apresentou mais registros que a classe 

indício. Logo, essa adversidade foi resolvida, aplicando-se o método under-sampling 

que permitiu equiparar a classe majoritária à minoritária (PRATI; CARLOS; CEP, 

2003). 

Em seguida, os algoritmos de árvore de decisão propostos demonstram ser 

eficazes pois os valores obtidos a partir da área abaixo da curva ROC foram 

superiores a 0,99 (TABELA 13) (LANTZ, 2015). Além disso os algoritmos 
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apresentaram um grau de concordância considerado excelente já que, em todos os 

experimentos, os valores ficaram acima de 0,98 (PERROCA; GAIDZINSKI, 2003). 

Também verificou-se que, dentre os algoritmos de árvore de decisão, aquele 

que obteve o maior índice em todos os critérios de avaliação neste trabalho foi 

SimpleCart utilizando o método de amostragem validação cruzada, sem o uso da 

poda, evidenciado pelas FIGURAS 28, 29 e 30.  

A estrutura de dados proposta permitiu a adequação das regras estabelecidas 

na circular n 3.461 do BCB que podem ser transcritas na forma de um modelo 

matemático. Portanto, qualquer instituição que tenha a necessidade de atender à 

circular n 3.461 do BCB ou detectar fraudes em movimentações financeiras pode 

fazer uso dessa estrutura de dados. 

Por fim, pode-se concluir que o modelo de inferência, proposto neste trabalho, 

permite a detecção de indícios de LD nas suas três fases e está ligado a leis e 

regras brasileiras, podendo ser aplicado em instituições financeiras que estão sob o 

regimento do BCB. Isso se deve ao fato de que a estrutura de dados que compõe o 

modelo foi construída baseando-se na circular n 3.461 do BCB, e que todos os 

objetivos propostos neste trabalho foram alcançados conforme detalhado. 

Dentre as restrições importantes sobre a utilização desse modelo, pode-se 

citar que as instituições que fizerem uso desse modelo e não possuírem uma base 

histórica de transações identificadas como fraude deverão identificar seus históricos 

de lançamento e criar uma base de treinamento, uma vez que os algoritmos de 

árvore de decisão necessitam de uma base rotulada para realizarem a indução. 

Ainda qualquer alteração realizada nas regras que determinam uma operação como 

indício de LD, na circular n° 3.461 do BCB, poderá acarretar na necessidade de 

ajustes na estrutura de dados. 

 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Abaixo são listadas algumas possibilidades de continuidade deste trabalho: 

 

 Aplicação de outros algoritmos de classificação tais como: redes 

neurais e máquina de vetor de suporte a fim de avaliar sua 



 79 

performance na detecção de indícios de lavagem de dinheiro utilizando 

a estrutura de dados proposta; 

 Desenvolvimento de uma ferramenta para que o especialista da 

instituição possa identificar as transações financeiras fraudulentas que 

não foram rotuladas pelo modelo de inferência. Assim, essa ferramenta 

teria como finalidade atender às regras que não possuem um modelo 

matemático, presentes na circular do BCB. 
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