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Resumo 
 
 

A mitigação de riscos é uma das grandes preocupações das empresas da área 

financeira. Dispor de ferramentas que possam sinalizar possíveis ocorrências de 

perdas e permitam realizar ações no sentido de evitá-las é de grande interesse. A 

inteligência artificial tem sido empregada na solução dos mais diversos problemas 

envolvendo processos de tomada de decisão. 

Este trabalho, apoiado no Ciclo de Vida de Mineração de Dados ou „Data Mining Life 

Cycle’ (DMLC), analisa o ciclo de um Método de Avaliação do Risco Operacional 

(MARO) utilizado em bancos. A análise investiga aspectos como processos, 

profissionais, recursos de armazenamento de dados, fluxos de decisão e iteração 

entre os elementos envolvidos.  

Baseado na metodologia CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data 

Mining) e em Redes Neurais Artificiais, é proposto um modelo que suporta o método 

MARO, desenvolvendo um classificador neural para a análise de risco operacional de 

agências bancárias a partir de um conjunto de indicadores. Os experimentos 

realizados demonstram a eficiência do modelo proposto com adequações no modelo 

MARO original e desempenho de classificação que abre perspectivas de utilização 

da abordagem na análise rápida do risco operacional em bancos. Os principais 

benefícios são a aceleração das informações sobre o risco operacional, com redução 

do tempo necessário para geração dos indicativos de risco, o aumento da acurácia 

na identificação precoce de situações de alto risco e a pró-atividade em evitar perdas 

financeiras ou desperdício de recursos nos processos de tomada de decisão. 

PALAVRAS-CHAVE: Risco Operacional, Gestão de Riscos, Descoberta de 

Conhecimento em Bases de Dados, Redes Neurais Artificiais 



 

 

Abstract 
 

 

The risks mitigation is a major concern for companies in the financial area. To have 

tools that can indicate possible losses facts and allow acting to avoid them is of great 

interest. The artificial intelligence has been used in solving various issues involving 

processes of decision making. 

This work, supported by the “Data Mining Life Cycle” (DMLC) considers the life cycle 

of a Method for Assessment of Operational Risk (MARO) used in banks. The analysis 

investigates issues such as processes, professionals, data storage resources, 

decisions flow and iteration between the elements involved. 

 

Based on the Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) 

methodology and artificial neural networks, this work proposes a model that supports 

the MARO method, developing a neural classifier for operational risk analysis of bank 

branches from a set of indicators. The experiments demonstrate the efficiency of the 

proposed model with adjustments in the original MARO model, and performance 

degree of classification raising the prospect of using the approach in the rapid 

analysis of operational risk in banks. The main benefits are the acceleration of 

information on operational risk, reducing the time required for the generation of risk 

indicators, increased accuracy in early identification of high-risk situations and 

proactive in avoiding financial loss or waste of resources in processes of decision 

making. 

 

KEYWORDS: Operational Risk, Risks Management, Knowledge Discovery in Data 

Bases, Artificial Neural Nets 
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Capítulo 1 

1. Introdução 
 

1.1 Visão Geral  

Dentro da indústria financeira, a computação também exerce fundamental 

papel, tanto apoiando e garantindo as gigantescas bases transacionais mantidas 

pelos bancos, como nas grandes decisões de cunho estratégico. 

A Descoberta de Conhecimento em Base de Dados (em inglês, Knowledge 

Discovery in Data Bases – KDD) vem sendo utilizada por empresas de diversas 

áreas. Existem diversas metodologias utilizadas que ajudam as organizações a 

definirem seus esforços de negócio. No marketing, por exemplo, o trabalho realizado 

sobre os dados transacionais e de clientes pode revelar valiosas relações que 

ajudam a focar campanhas, trazendo eficiência e eficácia na aplicação de recursos. 

As ferramentas e técnicas de Inteligência Computacional auxiliam nas 

descobertas de conhecimento. As redes neurais artificiais e outros tipos de recursos 

dessa área da computação possibilitam o desenvolvimento de soluções de elevado 

grau de competência em questões empresariais ou acadêmicas. 

Como as instituições financeiras atuam em ambiente composto por inúmeras 

situações e tipos de risco, o apoio da computação na detecção e mitigação deste tipo 

de problema também é de grande importância. A gestão de riscos em bancos foi 

inicialmente apoiada pela descoberta de conhecimento em bases de dados e 

inteligência artificial na previsão de risco de crédito, atenuando a inadimplência. Mais 

recentemente, com as atenções voltadas à questão do risco operacional, surgiram 

estudos voltados também a este tipo específico de problema. A descoberta do 

conhecimento em bases de dados e as técnicas de inteligência computacional 

também encontram aplicabilidade no assunto. 

1.2 Problema de Pesquisa 

A questão do risco operacional cresceu em importância para os bancos. 

Diversos acontecimentos registrados na história despertaram a preocupação dos 

governos e organizações sobre o assunto. Para enfrentar o problema, acordos, 

padrões, metodologias e modelos têm surgido objetivando conter os efeitos nocivos 

sobre as empresas e economias. 
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O ciclo de vida de um Método de Avaliação do Risco Operacional (MARO) 

surgido na indústria e apresentado à academia (OLIVEIRA, 2004) foi analisado, tanto 

em relação à proposta de ciclo genérico DMLC (Data Mining Life Cycle), como em 

relação às perspectivas traçadas para o futuro da indústria financeira no Brasil. As 

Redes Neurais Perceptron de Múltiplas Camadas (em inglês, Multi Layer Perceptron 

- MLP), usadas como ferramentas, poderiam possibilitar a construção de propostas 

para alterações nas etapas do ciclo de vida do método, visando a sua adequação. 

Os objetivos são o aumento da capacidade e da agilidade ao tratar informações 

sobre risco e a ampliação da pró-atividade na regularização de processos não 

conformes, evitando perdas. 

O problema em estudo pode ser formulado com a seguinte questão: Diante 

do que preceitua o Data Mining Life Cycle – DMLC (ou Ciclo de Vida em 

Mineração de Dados) - e as perspectivas para a indústria financeira, quais 

alterações poderiam ser realizadas no ciclo do MARO suprindo uma possível 

necessidade de adequação? 

1.3 Desafio Intelectual 

O problema une duas grandes áreas: Ciência da Computação e 

Administração de Empresas.  Dentro da Administração de Empresas, a Gestão de 

Riscos e especificamente a Gestão de Riscos em Bancos, Auditoria, Controles 

Internos e Compliance1 são assuntos que têm ligação. Dentro da Ciência da 

Computação, questões relacionadas a Banco de Dados, à Descoberta de 

Conhecimento em Bases de Dados, à Inteligência Computacional e, 

especificamente, às Redes Neurais Artificiais. Portanto, dissertar sobre o assunto 

reúne um vasto e prazeroso campo de conhecimento construído por diversos 

estudiosos das respectivas academias e indústrias com amplas possibilidades de 

aplicação. Configura desafio e realização excelentes. 

1.4 Objetivos de Pesquisa 

O objetivo geral é avaliar e propor adequações para o ciclo de vida do MARO 

em bancos. 

Constituem objetivos específicos: 

                                                 
1
 Diz respeito a estar em conformidade com leis e regulamentos internos e externos à organização. 
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a) A análise do ciclo de vida do MARO do ponto de vista da teoria DMLC e 

requisitos de negócio (perspectivas para a indústria financeira); 

b) A construção da proposta de alterações no ciclo de vida; 

c) A utilização de uma base de dados real obtida junto a uma empresa da 

área financeira para experiências; 

d) A obtenção de modelos neurais gerados sobre a base de dados; 

e) O resultado da avaliação dos modelos quanto à acurácia e outros 

parâmetros de avaliação; 

1.5 Metodologia de Pesquisa 

Revisão da literatura e experiências com modelos de redes neurais, utilizando 

o software Matlab. 

A revisão da literatura abrangeu livros, artigos disponíveis em bibliotecas e 

sítios da internet. 

As experiências foram realizadas utilizando hardware e software de 

propriedade da Universidade Federal de Pernambuco, disponíveis nos laboratórios 

do Centro de Informática. 

Foi aproveitado também o conhecimento e convivência do autor com 

profissionais ligados à apuração da conformidade, analistas e gestores da área. 

1.6 Recursos 

O trabalho fez uso de ferramentas de software como Microsoft ACCESS e a 

linguagem Visual Basic Aplication (VBA) na construção de arquivos, tabelas e 

algoritmos que pudessem replicar o funcionamento o método MARO. As planilhas 

eletrônicas Microsoft EXCEL também apoiaram a preparação e o manuseio de 

dados. O software Microsoft VISIO foi utilizado na construção de figuras. O software 

Matlab, especificamente a caixa de ferramentas destinada às redes neurais, foi 

utilizado na configuração e treinamento de diversos modelos de rede. 

Os dados foram gerados artificialmente para as primeiras experiências. Nos 

estudos com base real, eles foram cedidos por uma instituição financeira que utiliza o 

método MARO. 

Do material bibliográfico, os livros e periódicos foram utilizados a partir da 

disponibilidade de bibliotecas e acervo de universidade pública e da universidade 

corporativa de instituição financeira. Os artigos foram obtidos a partir de sítios 

especializados na internet. 
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1.7 Limitações e Escopo 

É comum na Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados, na 

Inteligência Computacional e na Gestão de Riscos a contribuição de diversas outras 

áreas do conhecimento. Pelas limitações de tempo e espaço, uma abordagem 

aprofundada de muitos dos assuntos integrantes dessas áreas é impossível. 

Além disso, realizar experiências envolvendo a Área de Gestão de Riscos 

carrega consigo o mesmo objeto de suas atividades: mitigação.  Isto implica em 

restrições por parte das empresas quanto à cessão de suas metodologias e ou 

dados. Esta evidência apareceu em diversos trabalhos consultados. 

Por estas razões, aspectos das versões posteriores do Método de Avaliação 

do Risco Operacional em bancos e do respectivo ciclo não puderam ser explorados.  

Contudo, a versão acadêmica é rica em detalhes e as experiências com base 

real respaldam o projeto, mesmo não havendo discussão sobre a metodologia 

utilizada nas versões posteriores que geraram os dados. O conhecimento tácito é 

utilizado para contornar a situação. Como as linhas gerais do método foram 

mantidas, a experiência é totalmente válida. 

Algumas etapas da proposta de adequação do ciclo não foram 

experimentadas, pois implicaria na coexistência de outros projetos, como o uso 

intensivo da digitalização de documentos e o conseqüente uso de outros recursos 

ora indisponíveis. Cabem, entretanto, em trabalhos posteriores. 

1.8 Organização da Dissertação 

O capítulo 2 aborda sobre a Descoberta de Conhecimento em Bases de 

Dados, os conceitos do ponto de vista de diversos autores, a metodologia CRISP-DM 

e o ciclo genérico DMLC. Traz, do ponto de vista da Computação, parte do 

referencial teórico necessário para a construção do trabalho. 

O capítulo 3 aborda as Redes Neurais Artificiais como uma das ferramentas 

utilizadas na descoberta de conhecimento e apresenta as redes neurais MLP como 

ferramenta para o trabalho. 

O capítulo 4 aborda a Gestão de Riscos no ambiente da indústria financeira e 

tem o objetivo de contextualizar o problema. São trabalhados os conceitos de riscos 

e as ocorrências que motivaram as preocupações com o assunto. O capítulo termina 

com a apresentação do método criado para a avaliação do risco operacional em 

bancos, o MARO. 
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O capítulo 5 aplica os conceitos e ferramentas para a construção do ciclo de 

vida genérico DMLC analisando o ciclo MARO. A partir da avaliação realizada, 

apresenta uma proposta para adequação. 

O capítulo 6 relata as experiências com base de dados real e redes neurais 

artificiais com o intuito de validar uma das etapas da proposta de adequação e 

realiza comparações entre os modelos construídos. 

O capítulo 7 recapitula e conclui o trabalho, revisa os objetivos e menciona a 

possível realização de outros trabalhos.  

Na figura 1, as setas indicam a fundamentação teórica dada por cada capítulo 

ao capítulo seguinte. O capítulo 5, por exemplo, utiliza o conhecimento apresentado 

nos capítulos 2 (Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados) e 4 (Gestão de 

Riscos). 

Capítulo 1: 

Introdução

Capítulo 2: Dados 

Riquezas a 

Explorar

Capítulo 3: Redes 

Neurais Artificiais

Capítulo 4: Riscos 

Rondam os 

Bancos

Capítulo 5: Ciclo 

de Vida MARO 

Visto pelo DMLC

Capítulo 6: 

Modelo Neural 

para o MARO

Capítulo7: 

Conclusão

 

Figura 1: Estrutura da Dissertação 
Fonte: Autor
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Capítulo 2 

2. Dados: Riquezas a Explorar 
A tecnologia da informação é utilizada em larga escala. Os avanços têm 

permitido a utilização de recursos computacionais e de comunicação práticos e, por isso, 

cada vez mais atraentes. Seja no lar, no trabalho ou na escola e em diversas atividades, há 

pessoas fazendo uso de processadores e trafegando informações.  

No campo científico e no mundo empresarial, este avanço gera e incrementa 

volumosas bases de dados em quantidade impossível de se dar tratamento manual e, a 

partir daí, obter novos conhecimentos que possam retroalimentar a evolução do saber ou 

possibilitar novos negócios.  

Este capítulo aborda a Descoberta de Conhecimento em Dados ou, de forma 

mais específica, a Mineração de Dados. 

2.1 Descoberta de Conhecimento ou Mineração de Dados? 

Esta seção abrange os conceitos de Descoberta de Conhecimento e Mineração 

de Dados a partir da visão de diversos autores. 

FAYYAD et al. (1996) explica que descobrir conhecimento sobre dados é 

composto por etapas e necessita de um conjunto de passos a serem cumpridos, interativa e 

iterativamente. Durante o processo, o executor ou equipe, tomará decisões procurando 

obter o resultado desejado. 

A partir do trabalho de BRACHMAN e ANAND (1996) apud FAYYAD et al. (1996) 

foram apresentados, em linhas gerais, nove passos do processo de Descoberta de 

Conhecimento, aqui resumidos: 

1) Entender o domínio da aplicação e prioridades relevantes. A partir 

da perspectiva do cliente, entender o objetivo do processo; 

2) Definir o conjunto de dados a ser explorado; 

3) Limpar e pré-processar os dados; 

4) Reduzir ou projetar dados; 

5) Definir o método de mineração a ser utilizado com base nos 

objetivos definidos no passo 1; 
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6) Definir o algoritmo de mineração e o método que será utilizado 

para a busca dos padrões; 

7) Minerar os dados. Executar a busca por padrões ou modelos; 

8) Interpretar os padrões obtidos. Se precisar, retornar a qualquer um 

dos passos anteriores; 

9) Agir sobre o conhecimento descoberto. Incluí-lo em algum sistema 

para novas ações. Conferir e resolver potenciais conflitos já 

conhecidos ou que tenha surgido a partir das pesquisas. 

Descobrir conhecimento sobre dados não é trivial e constitui identificação válida, 

original e potencialmente útil de padrões desconhecidos contidos nos dados. Estes são os 

requisitos presentes na definição de FAYYAD a respeito do processo de descoberta como 

um todo. 

Nesta linha de pensamento, a aplicação dos algoritmos para a extração de 

padrões dos dados é que caracteriza a Mineração. Usar os algoritmos é compreendido 

como um dos passos do processo e não deve ser realizada isoladamente sob o risco de se 

obter padrões sem significado ou inválidos, segundo FAYYAD et al. (1996). 

A mineração de dados, dentro do processo de descoberta (sétimo passo), 

implica na aplicação de algoritmos de busca que “sob limitações de eficiência computacional 

aceitáveis, produzem uma enumeração de padrões aceitáveis”. FAYYAD et al.(1996). 

Para FAYYAD, só o processo completo (todos os passos), pode garantir que os 

padrões obtidos sejam considerados conhecimento novo. Os padrões obtidos devem ser 

interpretados e validados. 

Contudo, o termo Mineração de Dados é usado no sentido amplo por muitos 

autores e continua mais difundido. 

SIMOUDIS (1998) apud HOFMANN (2003) destaca a questão da 

interdisciplinaridade dos projetos de mineração ao afirmar que o campo reúne técnicas de 

aprendizado de máquina, reconhecimento de padrões, estatísticas, bases de dados e 

visualização com o intuito de extrair informações de dados.  

Aproveitando a natureza multidisciplinar de projetos da área, HOFMANN (2003) 

defende na sua definição a construção de um ciclo de vida genérico capaz de agregar 

sucesso às atividades de mineração: 

 “Mineração de Dados é um dos muitos processos de descoberta de 
conhecimento e lida com a extração de padrões previamente 
desconhecidos, ou regras acionáveis a partir de uma grande quantidade de 
dados e através da aplicação de um ciclo de vida que incorpora todos os 
principais processos”. 
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As definições vão ganhando nuances de acordo com a área preponderante de 

atuação dos estudiosos e agregando novas visões que possibilitam o refino do 

conhecimento científico. Para a aplicação neste trabalho, importa considerar:  

a) O conjunto de etapas e passos para a descoberta do conhecimento e 

mineração em dados, FAYYAD et al. (1996); 

b) O uso de meios automáticos ou semi-automáticos para a busca sobre os 

dados e metodologias a empregar, BERRY et al. (1999) apud 

HOFMANN (2003); 

c) A interdisciplinaridade envolvida com as possíveis contribuições de 

vários campos de estudo, SIMOUDIS (1998) apud HOFMANN (2003); 

d) A observância dos aspectos de ciclo de vida do projeto da área, 

HOFMANN (2003); 

e) O valor da informação obtida sob o crivo científico e do mundo dos 

negócios BIGUS (1996), RUD (2001). 

Tais considerações serão exploradas nas seções e capítulos seguintes. 

2.2 Usos da Tecnologia 

Esta seção exemplifica o emprego e os benefícios trazidos pelos projetos de 

descoberta de conhecimento em dados na área científica e nos negócios. 

Automatizar a extração de conhecimento sobre grandes quantidades de dados 

obtidos de processos científicos, impossíveis de tratar na mesma rapidez ou precisão 

manualmente, traz grande benefício na Ciência. A Astronomia é um exemplo disto, 

conforme o trabalho apresentado por FAYYAD, DJORGOVSKY e WEIR (1996). O 

documento mostra o uso dos recursos de mineração de dados sobre bases obtidas a partir 

da coleta de imagens de objetos do espaço (planetas e asteróides). Utilizando 

processamento de imagem, classificação de aprendizagem, gerenciamento de banco de 

dados e visualização, o sistema, batizado SKICAT, classifica os objetos celestes com uma 

acurácia de 90% em dados da ordem de três terabytes que compõem as imagens. 

A medicina também se beneficia dos recursos e técnicas. Minerar dados é útil 

nos diagnósticos e tratamento de doenças, por exemplo. O acerto e rapidez no diagnóstico 

de doenças graves são obtidos a partir do estudo das bases de dados a respeito das 

doenças e pacientes tratados (BIGUS, 1996). 

No mundo dos negócios, os avanços tecnológicos vêm permitindo às empresas 

a ampliação em larga escala da base de clientes. Software e hardware evoluem 
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possibilitando a captação e registro dessa base e, ainda, da elevada quantidade de registros 

gerados nas transações realizadas a partir dela. Novos canais de relacionamento foram 

abertos como o auto-atendimento na internet, nos telefones celulares e convencionais, nos 

terminais especializados (TAA2) e, mais recentemente, começam a ampliar-se na televisão 

digital, multiplicando os pontos de venda. (PRECSOTT, 2009), (VIOTTO, 2008). 

Maior a clientela, menor a interação humana. Os efeitos positivos de um 

relacionamento negocial mais próximo são percebidos nas pequenas empresas onde o 

cliente é atendido por vendedores bem conhecidos, ou até pelo proprietário, tornando maior 

a percepção das reais necessidades do cliente e a manutenção de sua lealdade devido ao 

bom conhecimento de suas preferências e necessidades. (CARVALHO, 2005). 

Os estudos em Marketing apontam para a necessidade cada vez maior de se 

conhecer os clientes e estabelecer formas de abordagem capazes de garantir a conquista 

de novos integrantes ou a lealdade e preferência dos antigos. Simultaneamente, as 

operações da empresa (inclusive ações de marketing) necessitam ter foco refinado a ponto 

de garantir a efetividade (eficiência e eficácia) dos recursos ali aplicados (MELLO, 2004). 

A Mineração de Dados aparece como solução, conforme as palavras de BIGUS 

(1996): 

“Bases de dados de marketing – usando técnicas de mineração em dados 
de mercado – podem ser usadas em vários aspectos diferentes dos 
relacionamentos com clientes. Esta informação pode ser usada para 
melhorar a taxa de retenção dos clientes, identificando clientes que estão 
propensos a mudar para outro fornecedor. Desde que custa muito mais para 
conquistar um novo cliente do que para vender ao já existente, esta 
aplicação pode ter um significativo impacto sobre os lucros”. 
 
A utilidade também fica evidenciada no campo da gestão de riscos. Ao atuarem 

nas suas respectivas áreas, as instituições, em geral, estão sujeitas a acontecimentos que 

possam levar a resultados diferentes do que foi planejado, submetendo-se a perdas de 

patrimônio. A mineração de dados também possibilita a identificação de perfis e o 

monitoramento do comportamento de pessoas e situações que possam contribuir para tais 

ocorrências, evitando as perdas.  

Os bancos e empresas da área de seguros são grandes interessados nas 

vantagens que a mineração de dados pode oferecer. Utilizam fortemente seus recursos em 

todas as possibilidades relacionadas ao marketing e à gestão de riscos já elencadas. O risco 

de fraude e o risco de crédito (possibilidade de não recebimento de um empréstimo) são 

fortemente combatidos com os recursos da mineração de dados (BIGUS, 1996).  

                                                 
2
 Terminais de Auto-Atendimento disponibilizam serviços e produtos bancários ou de outros tipos. 
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2.3 Metodologia para Descoberta de Conhecimento 

 

Dados 

Seleciondos

Dados 

Processados

Dados 

Transfor-

mados

Padrões

Dados

Seleção

Pré-

Processamento

Transformação

Mineração 

Dados

Interpretação/

Avaliação

Conhecimento

 
Figura 2: Fases da Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados 

Fonte: FAYYAD (1996) 

A Figura 2 exibe o fluxo básico das fases do processo de descoberta de 

conhecimento. Ela apresenta cinco fases: Seleção dos dados, Pré-Processamento, 

Transformação, Mineração dos Dados (aplicação dos algoritmos de busca) e Interpretação 

ou Avaliação dos Dados FAYYAD et al.(1996). 

Em 1996, foi concebida uma metodologia propondo padronizar os projetos de 

mineração, a CRISP-DM3. Voltada para os aspectos práticos do projeto, logo se tornou 

bastante difundida e utilizada por profissionais da área. Ela é fruto da parceria de três 

empresas: Daimler-Benz (agora DaimlerChrysler), Integral Solutions Ltda (ISL, agora SPSS) 

e NCR4. Na época, já detinham larga experiência no recente mercado de mineração de 

dados (CRISP-DM, 2000). 

A metodologia é composta por seis fases, conforme o guia de mineração passo 

a passo CRISP-DM 1.0 divulgado no ano 2000: 

1. Entendimento do negócio: Esta fase é definida como o momento de 

entender os objetivos e requisitos do projeto a partir da perspectiva 

do negócio, ou seja, aquilo que o cliente faz e realmente deseja 

realizar. A idéia é utilizar este conhecimento para definir o problema 

de mineração a ser solucionado e elaborar o plano com os objetivos a 

serem alcançados; 

2. Entendimento dos dados: Diz respeito à coleta inicial dos dados a 

serem trabalhados e à realização de atividades para familiarização de 

                                                 
3
 CRoss-Industry-Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) 
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seu conteúdo. O objetivo é a identificação de problemas de qualidade 

contidos na base, ter percepções que possam auxiliar na formação 

de hipóteses a respeito das possíveis informações ocultas; 

3. Preparação dos dados: Agora, parte-se para a construção do 

conjunto de dados a ser utilizado nas ferramentas de modelagem. Os 

dados precisam estar limpos e ou transformados. A tarefa de 

preparação pode ser repetida até a obtenção de um conjunto ideal; 

4. Modelagem: De acordo com o tipo de problema de mineração, 

escolhe-se a técnica ou técnicas a serem utilizadas. As técnicas têm 

requisitos específicos em termos de formatação de dados. Ajustes na 

base ainda podem ser necessários para adequá-los à técnica ou 

técnicas; 

5. Avaliação: O modelo construído atinge os objetivos do negócio? É o 

momento de avaliar. Mesmo o modelo tendo alta qualidade do ponto 

de vista da análise de dados, é preciso verificar se os objetivos foram 

alcançados e certificar de que nenhuma questão foi esquecida; 

6. Implantação: Depois do modelo aprovado, resta a implantação. É 

preciso disponibilizar ao cliente o conhecimento obtido de uma forma 

que o mesmo possa utilizar. O trabalho pode ser um simples relatório 

ou a implantação do processo de mineração de forma de repetitiva na 

empresa, conforme cada caso. 

O guia da metodologia CRISP-DM detalha cada fase, indicando as tarefas a 

serem realizadas, as atividades para cumprir cada tarefa, o resultado esperado em cada 

uma, dicas, avisos e lembretes para o sucesso do projeto.  

A CRISP-DM foi a metodologia escolhida para apoiar as experiências em 

descoberta de conhecimento em bases de dados neste trabalho. 

2.4 Ciclo de Vida em Descoberta de Conhecimento 

HOFMANN (2003), percebendo a ausência de um ciclo de vida padrão e de 

reconhecimento internacional realizou estudos a respeito do assunto e apresentou sua 

própria definição de ciclo de vida: 

                                                                                                                                                         
4
 O consórcio CRISP-DM compreende: NCR Systems Engineering Copenhagen (Estados Unidos da América e Dinamarca), 

DaimlerChrysler AG (Alemanha),SPSS Inc. (Estados Unidos da América) and OHRA Verzekeringen en Bank Groep B.V 

(Holanda) 
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 “Um ciclo de vida é uma coleção de processos que podem ser resumidos 
em várias etapas e servem como progressão de um modelo recebendo 
insumos a partir de processos anteriores e produzindo saídas para os 
processos seguintes. O ciclo de vida, que deve ter pontos de início e fim 
claramente definidos, geralmente tende a funcionar de forma iterativa entre 
os processos e não linearmente”. 

Em seguida, ele analisou oito ciclos existentes e propôs um ciclo de vida 

genérico (utilizável em qualquer indústria). O produto do trabalho foi batizado Ciclo de Vida 

em Mineração de Dados, conhecido com a sigla inglesa DMLC (Data Mining Life Cycle). 

A questão da iteratividade foi um dos destaques dados por HOFMANN, pois ele 

observou que a maioria dos trabalhos abordando os processos de descoberta de 

conhecimento apresentava um fluxo apenas seqüencial (linear). 

HOFMANN estudou os ciclos contidos nos seguintes trabalhos: „processo KDD‟ 

(FAYYAD et al., 1996a) e as modificações promovidas por COLLIER et al. (1998a) e 

FELDEN et al. (1998). Também o „paradigma KDD (descoberta de conhecimento em dados)‟ 

de COLLIER et al.(1998b), o „modelo de ciclo de vida de descoberta de conhecimento‟ de 

LEE et al.(1998), o „fluxo de informação em ciclos de vida de mineração‟ de GANESH et al. 

(1996) e KOPANAKIS et al. (1999) e a CRISP-DM (2000). 

2.4.1 Critérios para Construção do Ciclo 

No final do capítulo em que realiza a análise dos ciclos, HOFMANN apresenta 

tabelas resumindo o resultado obtido. A primeira delas contempla as características 

observadas em cada um dos ciclos, agrupadas em categorias e contém uma coluna de 

avaliação da importância para um ciclo genérico. Serve de orientação para a posterior 

construção do DMLC. As categorias são: Geral, Processos, Pessoas, Fontes de Dados e 

Iteração. 

O trabalho de HOFMANN (2003) apresentou uma lista de diretrizes preliminares 

para o desenvolvimento do novo ciclo de vida: 

a) Escopo ou Número de Processos: HOFMANN defende um 

número mínimo de seis processos e máximo de dez para que o ciclo possa 

apresentar a clareza necessária. A identificação deve ser feita com substantivos 

para indicar um marco ou entrega do projeto e diferençar das diversas 

atividades a serem realizadas dentro deles. Eles precisam ser suficientemente 

detalhados para apresentar a clareza necessária para os usuários. A idéia é 

tornar o número de processos gerenciável; 
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Tabela 1: Matriz de Características dos Ciclos Analisados por HOFMANN (2003) 
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Geral                   

Número de Processos 6 6 3 8 6/7 6 6 6 >5 

Centrado em Dados √ √ √ √   √ √   C 

Centrado em Processos       √ √ √ √ √ C 

Centrado em Pessoas         √ √ √   C 

Início Definido √ √ √ √   √ √ √ C 

Final Definido √ √ √ √   √ √ √ C 

Processos Categorizados             √   D 

Processos                   

Entendimento do Negócio               √ C 

Entendimento dos Dados               √ C 

Define Objetivo/Hipóteses       √ √       C 

Seleção √ √   √   √ √ √ C 

Amostragem   √             C 

Processamento dos Dados √ √ √ √ √     √ C 

Transformação √ √ √ √       √ C 

Modelagem/Mineração dos Dados √ √ √ √ √ √ √ √ C 

Avaliação √ √   √ √     √ C 

Implantação       √       √ C 

Pós-Processamento     √           C 

Pessoas                   

Engenheiro do Conhecimento         √   √   D 

Especialista de Domínio         √       C 

Analista/Minerador de Dados           √     D 

Fontes                   

Dados √             √ ND 

Armazém de Dados   √ √   √ √ √   D 

Repositório de Informação         √       C 

Outras Fontes         √       D 

Iteração                   

Fluxo Bi-Direcional √ √ √   √     √ C 

Salto Adiante   √     √       ND 

Iteração Cíclica √ √ √ √ √ √ √ √ C 

Círculo Interno √ √ √   √     √ D 

Fluxo Seqüencial √ √ √ √   √ √ √ C 
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Símbolo  Significado Descrição 

C Crítico Indispensável, essencial. Um elemento crítico do ciclo de vida.     

D Desejável 

Este é um elemento ou característica do ciclo de vida que vale a pena 
ter ou fazer e será útil 
 ou vantajosa. É aconselhável. 

ND Não Desejável 

Este é um elemento ou característica do ciclo de vida que não vale a 
pena ter ou fazer e não será útil  ou vantajosa e pode diminuir a 
probabilidade de sucesso do projeto. 

N/A Não Aplicável 
         

H Alto 
         

M Médio 
          

b) Processos, Pessoas e Dados: HOFMANN observou que em 

alguns ciclos preponderavam abordagens aos aspectos relacionados aos 

processos e, em outros, questões relacionadas aos dados ou as pessoas. 

Abordar os três aspectos nos projetos traz para o ciclo maior abrangência e 

completude, argumenta. Todos os processos envolvidos necessitam ser 

definidos e estendidos e o fluxo entre eles identificado. As origens dos dados e o 

destino também precisavam estar claramente definidos junto com o respectivo 

fluxo. Por fim, os recursos humanos envolvidos em cada etapa do projeto 

deveriam estar claramente identificados; 

c) Ponto de Partida e Ponto Final: Para maior clareza, é 

importante definir os pontos de partida e de chegada do ciclo. HOFMANN sentiu 

a dificuldade de identificação desses pontos nos ciclos que analisou. Para ele, 

tanto o ponto de partida como o ponto de chegada devem estar bem definidos e 

não podem ser iguais. Não indicar isto no ciclo, pode implicar em perda de 

qualidade e informações dos projetos pelos usuários; 

d) Categorização dos Processos dentro dos Estágios: 

“Categorizar os processos facilita o entendimento, a cooperação e a distribuição 

das tarefas”, afirma HOFMANN. Na sua concepção, os processos devem estar 

dentro das categorias: Preparação dos Hipóteses/Objetivos, Preparação dos 

Dados e Descoberta e Validação;  

e) Escolha dos Processos: Os processos eleitos como críticos e, 

portanto, necessários ao DMLC foram elencados na Tabela 1. Os onze foram 

colhidos dos ciclos estudados e relacionados por HOFMANN. Alguns processos 

foram resumidos, outros renomeados ou adotados da forma original; 

f) Recursos Humanos Envolvidos: HOFMANN defende que 

diferentes especialistas de diferentes domínios são necessários para que um 

projeto de mineração de dados seja concluído com sucesso. Do material 
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estudado, ele identificou os seguintes tipos de profissionais: Minerador de 

Dados, Analista de Dados, Engenheiro de Conhecimento e Especialistas de 

Domínio. Observou que a lista deveria ser aumentada e que, pelo fato de já ter 

definido os processos, ela seria deduzida automaticamente; 

g) Fonte e Repositório de Dados: A fonte de dados e o repositório 

de conhecimento (Information and Knowledge Repository – IKR) devem estar 

claramente identificados. Como „tipos de fontes‟, indica o dataware house ou 

data mart e a respeito do repositório afirma tratar-se de uma coleção de 

conhecimentos internos e externos e que, normalmente, são armazenados em 

um banco de dados relacional de forma que possibilita o armazenamento 

eficiente; 

h) Iteração: Nesta diretriz, HOFMANN argumenta que laços internos 

devem ser considerados no ciclo de modo a possibilitar que processos ou 

etapas possam ser refeitos, garantindo a qualidade do projeto e sem passar 

novamente por etapas que permanecem inalteradas; 

i) Qualidade: Os processos são interdependentes, ou seja, 

dependem das entregas uns dos outros. A qualidade das entregas vai contribuir 

para a qualidade dos processos seguintes e do projeto como um todo. Como 

forma de garantir qualidade aos processos e suas entregas, HOFMANN sugeriu 

a metodologia PDCA “desenvolvida por Deming e Shewhart”. “Ela é uma 

abordagem sistemática utilizada para assegurar a qualidade de projetos” 

(Deming, 2000 apud HOFMANN, 2003). 

2.4.2 Passos após a Avaliação das Diretrizes:  

HOFMANN estabelece três maneiras de avaliar as diretrizes obtidas e que 

fundamentam a construção de seu novo ciclo: 

 Aquilo que contribuir (característica, processo ou fase) para a melhoria do 

ciclo como um todo deverá ser reforçado ou mantido; 

 Aquilo que contribuir (característica, processo ou fase) para a perda de 

desempenho do ciclo como um todo deverá ser minimizado ou retirado; 

 Quando o ciclo se mostrar com uma área carente (pela falta de uma 

característica, processo ou fase) e que impacte o desempenho do ciclo como 

um todo, isto caracteriza a necessidade de inclusão. 
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2.4.3 Desenvolvimento do Ciclo em Fases 

Em oito fases e com base em toda fundamentação que construiu anteriormente, 

HOFMANN realiza a construção do ciclo de vida genérico e demonstra isto com uma 

representação gráfica. 

2.4.4 Descrição Final do Ciclo  

Os processos identificados por HOFMANN foram agrupados em três estágios: 

A. Preparação das hipóteses/objetivos; 

B. Preparação dos dados; 

C. Descoberta e Validação. 

O estágio A (Hipóteses/Objetivos) contempla os processos: 

1 Entendimento do Negócio: Apontado como um dos dois fundamentais 

processos da DMLC. Ele tem influência total sobre o projeto. É o ponto 

de partida e apóia a definição dos objetivos e hipóteses (grifo nosso). 

Atividades: Além das definidas pela CRISP-DM (determinar os objetivos 

do negócio, os critérios de sucesso, avaliar a situação como um todo, ou 

seja, pesquisar os requisitos, as premissas, limitações, estimar os riscos e 

contingências e considerar que a pesquisa cria um custo e analisar os 

benefícios), o HOFMANN (2003) inclui: Determinar as regras básicas que 

serão necessárias para o projeto de mineração.  

Responsabilidades: A principal responsabilidade é atribuída ao analista 

de negócio neste processo, contudo o analista de dados, o especialista do 

domínio e o gerente estratégico o apóiam (HOFMAN, 2003).  

Armazenamento: Nos repositórios de informações e conhecimento. 

2 Entendimento dos Dados: É o outro processo vital. É necessário para 

criar uma plataforma consistente para o projeto de mineração. 

Atividades: Descrever os dados (CRISP-DM) e armazenar a descrição no 

repositório („dataware house’ ou „datamart’) (KIMBALL et al. 1998 apud 

HOFMANN (2003); Explorar os dados (CRISP-DM), Conhecer o volume 

(número de registros e atributos) de dados para encontrar o tamanho 

certo das amostras a realizar, conhecer também o formato inicial, 

FAYYAD et al., 1996a apud HOFMANN, 2003), verificar a qualidade dos 

dados, para saber o que deve ser realizado na etapa de preparação 

(INMON, 2001 apud HOFMANN, 2003).  
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Responsabilidades: O analista de dados tem as principais 

responsabilidades e é apoiado pelo analista de negócios e engenheiro de 

dados; 
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Figura 3: Representação Gráfica do Ciclo DMLC 
   Fonte: Adaptada de HOFMANN (2003) 

 

Responsabilidades: O analista de dados tem as principais 

responsabilidades e é apoiado pelo analista de negócios e engenheiro de 

dados; 

Fonte de Dados: ‘Dataware House’ ou ’Data Mart’. 

3 Objetivos/Hipóteses: 



18 

 

Atividades: As saídas dos processos anteriores permitem a realização 

deste processo. HOFMANN considera a determinação de 

objetivos/hipóteses como um processo individual e, para ele, isto é crítico 

e vital.  

Responsabilidades: O processo é realizado com a colaboração de todos 

os participantes que são: o analista de negócios, o analista de dados, o 

especialista do domínio, o engenheiro de dados e o gerente estratégico. 

Fonte de Dados: Ambas as possibilidades. Os dados e o conhecimento 

adquirido devem ser acessados para o incremento de dados e 

informações e ou transparência de conhecimento.  

O estágio B (Preparação dos Dados) envolve: 

4 Seleção e amostra: Busca a obtenção dos dados para processamento 

pelo algoritmo de mineração.  

Atividades: Compreende a seleção e amostragem de forma manual ou 

automática dos dados. A seleção e amostragem ocorrem sobre uma fonte 

maior de dados como um „dataware house‟ ou „data mart‟. Tal tarefa 

compreende selecionar registros, atributos, características, reduzir o 

número de valores por discretização (FAYYAD ET al. 1996 a, CRISP-DM, 

2000, KLÖSGEN, 2002b, REINARTZ, 2002 apud HOFMANN, 2003). Este 

é um processo que pode precisar ser repetido inúmeras vezes até a 

obtenção de dados dentro das expectativas para o projeto. Depois de 

aceitos, serão utilizados para a modelagem e análise principal do trabalho. 

Os critérios de seleção incluem também limites de volume e tipos dos 

dados. Envolve a seleção de atributos (colunas) e registros (linhas) de 

uma ou mais tabelas. A decisão sobre quais dados utilizar é baseada em 

certos critérios, incluindo a relevância para os objetivos/hipóteses, 

qualidade dos dados, restrições técnicas como volume, tipos e tamanhos 

(KOPANAKIS et al., 1999, REINARTZ, 2002, DATE, 2000, CRISP-DM, 

2000 apud HOFMANN, 2003). 

Responsabilidades: Engenheiro de dados com ajuda do analista de 

dados. 

Fonte de Dados: ‘Dataware House’ ou „Data Mart’. 

5 Pré-processamento dos dados: Tendo selecionado os dados, os ajustes 

devem ser providenciados para garantir necessidades gerais e específicas 

do modelo que será utilizado.  
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Atividades: Mesmo tendo origem em um ‘Dataware House’ ou „Data 

Mart’, os dados devem ser tratados de forma a garantir a retirada de 

„impurezas‟ que possam comprometer a qualidade do trabalho. Ausências, 

dados de tipo diferente do esperado, atributos irrelevantes precisam ser 

cuidadosamente procurados e tratados de modo a agregar qualidade aos 

dados e conseqüentemente ao resultado final. Técnicas para a estimativa 

de dados faltantes podem ser utilizadas. Uma estratégia para o tratamento 

dos dados selecionados precisa ser criada. 

Responsabilidades: Engenheiro de dados apoiado pelo analista de 

dados. 

Armazenamento: „Dataware house’ ou ‘Data Mart’. 

6 Transformação dos dados: Para o processo de transformação, os dados 

precisam estar construídos, integrados e formatados e de acordo com os 

requisitos de dados do modelo de mineração a ser utilizado. A 

transformação consiste na projeção e redução dos dados. Para isso, 

técnicas de transformação ou de redução de dimensionalidade são 

utilizadas para condensar o número efetivo de variáveis sob consideração 

ou descobrir uma representação invariante dos dados. 

Responsabilidades: Engenheiro de dados com apoio do analista. 

Armazenamento: „Dataware House‟ ou „Data Mart‟. 

O estágio C (Descoberta e Validação) abrange: 

7 Mineração de Dados: Neste processo a extração do conhecimento é 

obtida dos dados. Os tipos de informação mais comuns obtidos são: 

Classificação, Agrupamento, Associação, Ordenamento e Previsão. As 

informações obtidas nos processos anteriores ajudarão a definir o tipo 

de modelo de mineração a ser utilizado na tarefa. Muitos problemas são 

resolvidos aplicando-se um ou a combinação de vários modelos (grifo 

nosso). 

Responsabilidades: O minerador de dados tem a responsabilidade de 

gerar o modelo de mineração e executá-lo para que se obtenha o 

resultado da análise dos dados. Ele é apoiado pelo especialista do 

domínio. 

Armazenamento: „Dataware House‟ ou „Data Mart’. 
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8 Avaliação: O processo de avaliação é destinado a validar os resultados 

dentro do contexto dos objetivos ou hipóteses. Os autores dizem que o 

processo de mineração produz muitos padrões válidos e que o processo 

de avaliação seleciona os melhores resultados. Cada resultado correto 

deve ser armazenado, independente de ser relevante para o negócio ou 

não. Ele poderá ser incluído em algum projeto futuro de mineração. A 

CRISP-DM recomenda guardar também resultados incidentais que 

possam beneficiar o entendimento do processo de negócio ou possa 

ajudar em outro projeto de mineração. 

Responsabilidades: O especialista do domínio, o analista de negócio e o 

gerente estratégico avaliam o processo e certificam que as entregas desta 

fase são de boa qualidade. O engenheiro de conhecimento é apoiado pelo 

especialista de domínio na tarefa de armazenamento e avaliação do 

resultado da mineração de dados. 

Armazenamento: Repositório de Informações e Conhecimento. 

9 Implantação: Os processos de implantação abrangem as atividades de 

adicionar o resultado da mineração de dados ao entendimento do negócio 

e descoberta de novo conhecimento. O sucesso da mineração de dados 

não pode ser obtido sem sua implantação. Por a informação no lugar onde 

ela é necessária é a chave, mas isto pode ser uma tarefa difícil. A 

implantação da mineração de dados habilita a comunicação do 

conhecimento e experiência ganhos no projeto para as pessoas dentro da 

organização interessadas em seus novos achados. O processo de 

implantação dá a informação que às pessoas que dela necessitam e da 

forma que possam usar, onde elas necessitam e exatamente QUANDO 

necessitam. Depois de realizar a implantação é importante analisar seus 

impactos. O resultado pode levar à conclusão de se implantar uma 

pequena amostra ou abortar o processo de implantação. 

Armazenamento: Não mencionado. 

Responsabilidades: Usualmente, está sob o controle e supervisão do 

gerente de estratégia e do especialista de domínio. 

Esta seção abordou os critérios e as fases no desenvolvimento de um ciclo de 

vida padrão para os projetos de descoberta de conhecimento em bases de dados 

apresentados no trabalho de HOFMANN (2003). Tal conteúdo é percebido pelo autor deste 

trabalho como referencial para análise de outro ciclo.  
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2.5 Modelagem  

É o momento do ciclo de vida do projeto em que é necessário decidir sobre as 

técnicas e algoritmos a serem utilizados na mineração dos dados. No conjunto de passos 

apresentados por FAYYAD (1996), esta escolha corresponde aos passos de número 5, 6 e 

7 (vide Seção 2.1). Na metodologia CRISP-DM, corresponde à fase 4 (Modelagem) e, no 

ciclo de vida DMLC, corresponde ao estágio C (Descoberta e Validação) e, dentro do 

estágio, ao processo 7 (Mineração de Dados). 

Os requisitos para esta fase são o cumprimento das tarefas de cada fase 

anterior, ou seja: entender o negócio e os dados, definir os objetivos e ou hipóteses, 

selecionar/amostrar, pré-processar, transformar os dados. O conjunto dos resultados obtidos 

em cada fase anterior reforçará o entendimento para o tipo de resultado esperado e o 

modelo a ser aplicado guarda relacionamento com ele. 

RUD (2001) elenca vários tipos de objetivos que podem ser alcançados pela 

Descoberta de Conhecimento em Dados realizada no mundo dos negócios, em diversas 

indústrias: 

a) Realizar a análise de perfis e a segmentação permite o melhor 

conhecimento de prováveis e antigos clientes, dividindo-os em 

grupos constituídos através de características comuns (sexo, idade, 

estado civil, renda etc.) ou com base na lucratividade, potencial de 

mercado ou comportamentos. Isto permite melhor foco no 

desenvolvimento e oferta de serviços e produtos; 

b) Predizer quem responderá a uma campanha de „marketing‟ para a 

oferta de um produto e serviço e, com isto, direcionar os esforços 

para tal público, reduzindo despesas; 

c) Avaliar riscos ao fornecer produtos, serviços ou crédito a um 

proponente, identificando perdas potenciais; 

d) Predizer quem não ativará o uso de produtos como um cartão de 

crédito ou não efetivará o pagamento inicial de um seguro, evitando 

esforços e despesas por parte da empresa; 

e) Predizer a probabilidade de um cliente adquirir um novo produto ou 

serviço da empresa; 

f) Predizer clientes que reduzirão ou encerrarão o uso de um produto 

ou serviço da empresa, possibilitando ações para retenção de 

clientes; 
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g) Predizer a lucratividade total de um produto ou serviço em 

determinado tempo pré-determinado; 

h) Predizer a lucratividade total de um cliente (pessoa ou empresa) em 

determinado período de tempo. 

Existem várias ferramentas para a construção de modelos de predição ou de 

descrição que possibilitam o alcance desses objetivos. Quanto aos métodos, podem ser 

utilizados métodos estatísticos, não estatísticos ou ainda a combinação de ambos. São 

exemplos destes métodos a regressão linear, a regressão logística, redes neurais, 

algoritmos genéticos, árvores de classificação e árvores de regressão. 

2.6 Resumo  

Este capítulo abordou a Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados e, 

especificamente a Mineração de Dados. Mostrou as definições mais comuns entre os 

autores, destacando a definição de FAYYAD et al. (1996) expondo as razões do uso da 

expressão „Descoberta de Conhecimento‟, enquanto outros autores usam „Mineração de 

Dados‟ para o ciclo de descoberta como um todo. Também foram elencados os passos a 

serem seguidos para a realização do ciclo, segundo pesquisas do mesmo FAYYAD et 

al.(1996). 

Depois, foram apresentados exemplos de uso da tecnologia no mundo científico 

e no mundo dos negócios. Astronomia e medicina foram mencionadas do lado das ciências. 

No mundo dos negócios, o apoio dado às questões de marketing, ajudando as empresas a 

conhecerem e atenderem às necessidades do cliente como forma de diferencial competitivo. 

O capítulo também fez menção ao apoio dado à Gestão de Riscos.  

As fases do processo de descoberta foram elencadas de acordo com a 

metodologia CRISP-DM e os passos do processo para a descoberta de conhecimento, 

relacionados no trabalho de FAYYAD (1996). 

Posteriormente, foi apresentado o ciclo de vida DMLC, criado por HOFMANN 

(2003). Este ciclo aponta três estágios, contendo três processos cada um, para a realização 

de projetos para a descoberta de conhecimento em bases de dados. O ciclo busca equilibrar 

os recursos (pessoas, armazenamento de dados e de conhecimento e processos), clarifica 

fluxos e iterações. 
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Capítulo 3 

3. Redes Neurais Artificiais 

Este capítulo aborda as Redes Neurais Artificiais. Elas constituem um recurso de 

Inteligência Computacional utilizado na Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados, 

especificamente na fase da Mineração (BIGUS, 1996), (RUD, 2001), (CARVALHO, 2005). 

O neurônio artificial é fruto da observação do comportamento cerebral e da 

busca pelo homem em reproduzi-lo. Constituem unidades de processamento simples que, 

trabalhando interligadas e em paralelo, fornecem grande poder computacional. 

As interligações dos neurônios em camadas formam as redes. As interligações 

possuem pesos que, ajustados por um processo de treinamento, „aprendem‟, alcançam a 

capacidade de generalizar e obter respostas a partir de dados desconhecidos. Tal 

capacidade possibilita seu uso em tarefas de classificação, predição ou aproximação. As 

redes possuem, então, duas fases de processamento: o treinamento e a utilização 

(OLIVEIRA JR., 2007). 

Treinar uma rede consiste em utilizar técnicas para o ajuste de seus parâmetros 

(pesos) de modo a possibilitar a capacidade de generalização. O treinamento de uma rede 

pode ser de três tipos: supervisionado, por reforço ou não-supervisionado. 

No treinamento supervisionado são apresentados à rede dados de entrada 

(padrões) e os dados de saída desejados. A comparação dos resultados gerados pela rede 

com os resultados esperados permite o cálculo dos erros e os ajustes dos parâmetros ou 

pesos (OLIVEIRA JR., 2007). 

No treinamento por reforço, as ações corretas realizadas pela rede (acertos) são 

fortalecidas e as ações incorretas (erros) enfraquecidas. Este mecanismo de evidenciar o 

que é considerado correto e desestimular o incorreto ou indesejado permite o aprendizado 

(BIGUS, 1996). 

No treinamento não-supervisionado não há resultados esperados que possam 

ser apresentados para o cálculo dos erros. A comparação de sinais é que permite a 

construção das respostas ou agrupamentos (OLIVEIRA JR., 2007). 
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3.1 Neurônio Biológico 

Axônio

Corpo Celular (Soma)

Dentritos

 

Figura 4: Regiões do Neurônio Biológico 

O neurônio biológico é segmentado em três regiões: corpo da célula, dentritos e 

axônio. Os dentritos recebem os impulsos nervosos dos neurônios que com ele se 

interligam. No corpo celular, tais impulsos são “processados” e repassados, pelo axônio, aos 

neurônios seguintes. A região de interligação entre o axônio de um neurônio e o dentrito do 

neurônio seguinte é chamada de sinapse. 

Sinapses

Sinapses

 

Figura 5: Neurônio Biológico – Região de Interligação 

As sinapses controlam a passagem de informação de um a outro neurônio ao 

longo do tecido de nervos. Altos níveis de excitação provocam o „disparo‟ das células, 

conduzindo o estímulo às células seguintes. 
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Trabalhando em paralelo, uma grande quantidade de neurônios constitui alto 

poder computacional. O cérebro humano possui uma quantidade em torno de 100 bilhões de 

células. Este conjunto possibilita a realização de todas as capacidades humanas. A 

capacidade de reconhecer e comparar padrões, armazenar informações a respeito de 

experiências vivenciadas e, posteriormente, utilizar tais informações de modo otimizado, 

realizando novas observações e experiências (BRAGA et al., 2007). Aprender é uma das 

brilhantes capacidades das redes de neurônios biológicos. 

O estudo do comportamento dos neurônios naturais tem possibilitado aos 

cientistas a criação de redes de neurônios artificiais com algum nível de similaridade e de 

comprovada utilidade.  

3.2 Neurônio MCP 

Em 1943, surgiu o primeiro modelo de neurônio artificial. O trabalho, apesar de focar 

questões computacionais importantes, não evidenciou técnicas de aprendizagem. Foi 

batizado MCP, a sigla MCP é composta por letras dos nomes de Warren McCulloch, 

psicólogo e neurofisiologista e Walter Pitts, matemático. Juntos, os cientistas abordaram 

idéias sobre máquinas de estados finitos, elementos de decisão limiar, representações 

lógicas de comportamento e memória utilizando o modelo (BRAGA et al., 2007). 

 O MCP constitui um modelo bastante simplificado do que os cientistas haviam 

descoberto sobre o neurônio biológico em 1943. Para representar os dentritos, incluíram as 

células de entrada dos dados (x1,..,xn) e um terminal de saída (y), para representar o axônio. 

Pesos passaram a representar as sinapses e ficaram acoplados aos terminais de entrada e 

aos neurônios. Os pesos podem assumir valores positivos ou negativos. Um peso negativo 

representa uma sinapse inibitória. Um peso positivo representa uma sinapse excitatória 

(BRAGA et al., 2007). 

 No neurônio artificial, é realizada a soma ponderada dos valores de entrada pelos 

respectivos pesos sinápticos Σwijxi, caracterizando, matematicamente, o produto escalar 

entre vetores. O resultado da soma ponderada é comparado ao valor de limiar (threshold). A 

função de ativação do neurônio é que faz tal comparação e decide se há ativação ou não. 

Se os valores igualam ou excedem o limiar, o resultado é a ativação. Do contrário, o 

resultado será nulo. No neurônio MCP, a função de ativação é, então, do tipo degrau. 

 A figura 6 traz uma representação gráfica do neurônio MCP. Nela X0, X1 e X2 

representam os valores de entrada, W0, W1 e W2 representam os pesos sinápticos. O círculo 

corresponde ao corpo celular e realiza o somatório dos produtos entre os valores de entrada 

e os pesos. A função de ativação compara a soma com o limiar, decidindo o valor de 

resposta do neurônio. 
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Figura 6: Neurônio MCP 

3.3 Perceptron 

 Frank Rosenblatt em 1958 trouxe o conceito de aprendizagem para as redes neurais 

artificiais. Ao propor a estrutura de rede denominada Perceptron, que utiliza os neurônios 

MCP, propôs também uma regra de aprendizagem, sendo este o grande diferencial 

(Valença, 2007). 

 A estrutura denominada Perceptron é formada por um conjunto de sensores (retina) 

encarregados de captar os dados de entrada. Tal retina é interligada a neurônios 

intermediários do tipo MCP através de pesos fixos. Esta camada intermediária com os 

neurônios MCP é chamada Associação. Por fim, neurônios que recebem as interligações de 

todos os outros neurônios intermediários, formam a camada de saída. Apesar da 

configuração em três níveis, o nome da estrutura é Perceptron Simples, pois só a última 

camada é alterada durante a aprendizagem. 

 A regra de aprendizagem desta estrutura consiste no estabelecimento de critérios de 

atualização dos pesos das interligações dos neurônios intermediários com os neurônios da 

camada de saída. Como acontece um produto escalar entre o vetor de entrada e o vetor que 

representa os pesos e, além disso, as saídas desejadas são conhecidas, é possível 

estabelecer critérios matemáticos para correção dos pesos com base no ângulo formado 

entre tais vetores. 

Os neurônios MCP apresentam como resultado do processamento individual 0 (zero) 

ou 1 (um). Desta forma, apenas quatro situações de resultado são possíveis, conforme a 

Tabela 2: 

A função de ativação atua sobre o somatório do produto entre os vetores dos pesos W com 

os vetores de entrada X. Quando o resultado obtido não é o desejado, há a necessidade de 

ajuste no vetor W, de modo que o produto entre os vetores apresente o valor esperado. Isto 

pode ser realizado através do acréscimo ou retirada de um vetor paralelo a X , αX , onde α é 
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um número entre 0 e 1. A soma vetorial entre W e αX corrigirá o posicionamento de W, 

levando o produto entre os vetores ao resultado desejado.  

ASSOCIAÇÃO

RETINA

 

Figura 7: Estrutura do Perceptron Simples 

Tabela 2: Elementos para Ajustes dos Vetores de Peso do Perceptron Simples 

γ (saída 
atual) 

γd (saída 
desejada) e (erro) w.x 

||w||.||x||.cos 
θ  Atualização 

0 0 0 <0   

0 1 1 <0 <0 w(n+1)=w(n)+αex(n) 

1 0 -1 >0 >0 w(n+1)=w(n)+αex(n) 

1 1 0 >0   
 

 Para o caso de erro da linha 2 da Tabela 2, a parcela αX deve ser positiva, pois o 

ângulo formado entre os dois vetores é maior que 90º. A dedução vem do fato de que o 

produto w.x é menor que zero, gerando a saída igual a zero. A única forma do produto 

||w||.||x||.cosθ ser menor ou igual a zero é se o cos θ for menor ou igual a zero. Isto implica 

no fato do ângulo θ ser maior ou igual a 90º. Para correção, é adicionado a W um vetor 

paralelo a X e de mesmo sentido que X. A soma vetorial reposiciona W. O erro e, igual a 1 é 

inserido na expressão de atualização. Isto torna a correção dos pesos proporcional ao erro. 

 Para o caso de erro da linha 3 da tabela, o erro obtido é negativo. Isto significa que o 

valor de w.x é maior que zero. Da mesma forma, deduz-se que o ângulo formado entre os 

dois vetores é menor que 90º. Para correção, é adicionado a W um vetor antiparalelo a X. O 

vetor αX tem sentido oposto a X, mas a inserção do sinal do erro e torna a parcela positiva e 

a expressão de atualização fica semelhante à anterior. 

 Como já mencionado, apenas os pesos da última camada são atualizáveis.  A 

expressão abaixo corrige cada peso acoplado ao neurônio que está sendo atualizado 

(VALENÇA, 2005):  

 

 

 



28 

 

w(n+1) = w(n) + α. e. x(n) 

Equação 1: Atualização dos Pesos no Modelo Perceptron 

 Na expressão, w(n+1) representa o novo valor do peso. O valor antigo w(n), recebe o 

produto de α (taxa de aprendizagem) multiplicado pelo erro (e) e pelo valor de entrada x.   

 A taxa de aprendizagem representa o quanto (o percentual) do produto e.x (erro e e 

valor de entrada x) será adicionado ao peso atual, ajustando-o. Diz-se ser α a medida da 

rapidez com que o peso é atualizado ou, ainda, a medida da velocidade da aprendizagem. 

3.4 Adaptative Linear  - ADALINE 

 Em relação ao Perceptron Simples, há duas diferenças fundamentais no modelo 

Adaline: A função de ativação e a regra de treinamento. O modelo Adaline utiliza a função 

linear como função de ativação e não a degrau. Bernard Widrow e Marcian Hoff trabalharam 

sua utilização na construção de filtros lineares e divulgaram o trabalho em 1960. Desta 

forma, o neurônio utilizado diferencia-se do MCP (BRAGA et al., 2007).  

 Da mesma forma que no modelo Perceptron, os valores de entrada e os respectivos 

pesos são multiplicados e depois somados entre si. Sobre o resultado é aplicada uma 

função linear (tipo identidade). O resultado é que, enquanto o Perceptron apenas indica a 

classe a qual pertence o padrão analisado, as redes Adaline dão também a percepção de 

quanto um elemento está próximo ou afastado do limite entre as classes. O Perceptron é 

utilizado para a classificação de padrões, o modelo Adaline é útil para realizar a 

aproximação de funções (BRAGA et al., 2007).  

 Para o treinamento, a atualização dos pesos segue a chamada regra delta 

(VALENÇA, 2005). Nesta regra, tal atualização considera a magnitude e o sinal do gradiente 

do erro para obter a direção e o valor do ajuste dos pesos. 

 A dedução do gradiente acontece a partir da função quadrática do erro.  Ela é 

definida como a metade do somatório das diferenças entre os valores desejados como saída 

(valores esperados) e o produto das entradas pelos respectivos pesos (valores obtidos na 

configuração atual da rede). Cada diferença, antes da soma, é elevada ao quadrado.  

ε2 = ½ ∑p
i=1 (γd – γ)2 

Equação 2: Função Quadrática do Erro 

 O vetor de pesos deve ser atualizado de forma que se alcance o menor valor da 

função erro. O cálculo do gradiente, em determinado ponto W(n), pode determinar a direção 

do ajuste. A direção do gradiente possui o mesmo sentido da maior variação de erro. Para 

compensar, é utilizado o sentido oposto do que é obtido, corrigindo os pesos. 

 O gradiente é obtido a partir das derivadas parciais da função erro. Como a função 

erro é uma função composta, é necessária a aplicação da regra da cadeia para o cálculo. A 

função erro é derivada em relação aos pesos sinápticos que alimentam o neurônio e dessa 
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derivação surge a contribuição do gradiente para a atualização dos pesos que é a derivada 

da função de ativação, conforme abaixo: 

∂ei(n) = ∂ei(n) . ∂γi .   ∂net 
          ∂wij      ∂γi     ∂neti  ∂wij 

Equação 3: Derivada da Função Erro – Regra da Cadeia 

 
neti = Σ wij . xj para cada peso ligado ao neurônio 

Equação 4: Produto entre Pesos e Valores de Entradas 
 
 Da derivada de cada parcela, obtém-se: 

 ∂net  = xj       

             ∂wij 

Equação 5: Derivada do Produto entre Pesos e Valores de Entradas  

 ∂γi     =  f ’ (net)   
 ∂net 

Equação 6: Derivada da Função de Ativação 

∂ei(n) = 2.1/2. (γd – γ).(-1) = - (γd – γ) = - e. 

 ∂γi    

Equação 7: Derivada da Função Erro 

O fato de o modelo Adaline utilizar a função de ativação linear leva o resultado final a 

se assemelhar à expressão utilizada para o perceptron simples, pois a derivada da função 

linear (no caso da função identidade) é a unidade (VALENÇA, 2007). 

 A expressão final para o modelo com a função de ativação linear (identidade) é a 

seguinte: 

w(n + 1) = w(n) + α. e. x(n) . f ’ (net)     ou     w(n + 1) = w(n) + α. e. x(n)  

 
Equação 8: Atualização dos Pesos no Modelo Adaline – Ativação Linear 

 A expressão diz que o novo peso será formado a partir do peso atual adicionado de 

uma parcela. A parcela é formada pelo produto do valor α (representa a taxa de 

aprendizagem) pelo valor do erro e, além do valor da entrada x.   

3.5 Perceptron de Múltiplas Camadas 

 Os modelos apresentados até agora têm a capacidade de solucionar os chamados 

problemas linearmente separáveis, ou seja, aqueles cujas classes quando representadas 

graficamente são tão distintas (afastadas) que é possível separá-las com uma linha reta. Na 

década de 80 houve uma evolução do modelo Perceptron, tornando-o capaz de solucionar 

problemas não separáveis linearmente. Isto foi possível devido à criação do algoritmo 
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backpropagation. Este algoritmo apresentou uma forma de atualizar não só os pesos da 

última camada de neurônios (saída), como os pesos das camadas intermediárias.  

 Com isto, o modelo Perceptron pôde ser ampliado em camadas, permitindo a 

solução de problemas mais complexos. Anteriormente, não havia um critério para a 

atualização dos pesos da camada intermediária, tendo em vista que não há saídas 

„esperadas‟ para ela, o que viabilizaria a utilização da regra de aprendizagem usada até 

então disponível. O uso do algoritmo backpropagation permite a atualização proporcional 

desses pesos. 

 Além do número de camadas, outra mudança do Perceptron Múltiplo em relação ao 

Perceptron Simples são as funções de ativação. São utilizadas outras funções contínuas e 

diferenciáveis por exigência de aplicação do gradiente descendente usado no 

backpropagation. As funções sigmóides são utilizadas. Elas permitem uma aproximação da 

função degrau e atendem aos requisitos de serem diferençáveis e contínuas. 

 BRAGA et al., 2007, destacam que utilizar funções de ativação não lineares nas 

camadas intermediárias, permite a solução de maior ordem nos espaços de entrada. Por 

conta disto, pelo menos uma das camadas intermediárias deve ter funções de ativação não 

lineares. Normalmente, as funções lineares são utilizadas em problemas de aproximação e 

as sigmóides em problemas de classificação. 

 Buscas devem ser realizadas procurando encontrar a configuração adequada da 

rede para a solução de cada problema. O número de neurônios, o número de camadas, as 

funções de ativação adequadas e principalmente os valores dos parâmetros (pesos) 

precisam ser buscados através das experiências de treinamento. 

 Quanto ao número total de neurônios na rede, há trabalhos na literatura que apontam 

no sentido de estimar tal número (VALENÇA, 2007), mas nenhum que defina uma resposta 

geral a todos os projetos (BRAGA et al., 2007). 

 Os neurônios de entrada e saída são inerentes ao problema. Isto indica que a 

definição do número de neurônios nas camadas intermediárias é que determinará a posição 

final do tamanho da rede em termos de parâmetros. A variação do número de parâmetros 

determinará maior ou menor aproximação em relação à função geradora dos dados. Busca-

se a menor complexidade de topologia com o menor resultado de erro quadrático, ou seja, a 

melhor aderência da complexidade da rede à complexidade do problema.  

3.6 Treinamento da Rede MLP 

 O treinamento das redes MLP é do tipo supervisionado e realizado em duas 

etapas. Na primeira, os dados são apresentados às células de entrada. A partir daí, os 

cálculos são realizados e alimentam de forma simultânea todos os neurônios da camada 

seguinte, ou seja, o vetor de entrada é multiplicado pelo vetor de pesos e o somatório dos 
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produtos alimenta a função de ativação de cada um dos neurônios da próxima camada. Os 

cálculos são realizados e o resultado é passado à camada seguinte. O processo se repete, 

camada a camada, até a última. Nela, é obtido o valor final. Este é comparado com o 

resultado esperado e o erro é calculado. Esta primeira fase é chamada forward. 

 Na segunda fase, os pesos ligados à camada de saída são atualizados com base na 

taxa de aprendizagem, na derivada da função de ativação do neurônio ligado ao peso, no 

erro calculado e no valor fornecido pela função de ativação do neurônio da camada anterior 

que alimenta o peso sináptico que está sendo atualizado. Este procedimento é similar ao 

realizado na rede Adaline, exceto pelo fato de que a função de ativação pode ser diferente 

da linear e, por conta disso, o valor da derivada pode ser diferente. A equação abaixo 

mostra como é realizada a atualização dos pesos da camada de saída (Valença, 2007): 

    w(n+1) = w(n) + α. f’. e. γ 

Equação 9: Atualização dos Pesos na Camada de Saída – Modelo MLP 

 w (n+1) representa o valor atual do peso sináptico. 

 w (n) representa o valor anterior do peso sináptico. 

 α é a taxa de aprendizagem. 

 f’ é a derivada da função de ativação do neurônio da camada de saída cujo peso 

sináptico está sendo atualizado. 

 e representa o erro obtido. O erro é dado pela diferença entre a saída desejada e o 

valor obtido pela função de ativação do neurônio cujo peso sináptico está sendo atualizado. 

 γ representa o valor obtido no neurônio da camada anterior ligado ao peso sináptico 

que está sendo atualizado. 

 A figura 8 ilustra a atualização de um peso sináptico na camada de saída. 

w(n+1) = w (n) + α. f‟. e. γ

 

Figura 8: MLP – Atualização de Peso da Camada de Saída 
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A atualização dos pesos das camadas anteriores é o grande diferencial do algoritmo 

backpropagation. Esta atualização acontece considerando de forma proporcional o erro 

obtido em cada neurônio da saída, uma vez que não existem saídas esperadas, como já foi 

dito, para as camadas intermediárias. A atualização em cada neurônio se dá da seguinte 

forma: 

Equação 10: Atualização dos pesos nas Camadas Intermediárias – Modelo MLP 

w (n+1) = w (n) + α. f’². Σ(wij. f’¹. e). x 

α é a taxa de aprendizagem. 

f’² é a primeira derivada da função de ativação do neurônio da camada intermediária 

onde termina o peso sináptico. 

Σ(wij . f’¹. e) é o somatório do produto de cada peso sináptico (que liga o neurônio 

onde termina o peso sináptico que está sendo atualizado aos neurônios posteriores) 

multiplicado pela derivada da função de ativação do neurônio seguinte e pelo erro (ou 

sensibilidade) obtido naquele neurônio seguinte. 

A figura 9 auxilia no entendimento sobre a atualização de um peso sináptico na 

camada intermediária. 

w (n+1) = w (n) + α. f‟². Σ(wij. f‟¹. e). x

 

Figura 9: MLP – Atualização de Peso na Camada Intermediária 
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Os produtos f’¹.e e f’². Σ(wij. f’. e) são chamados „sensibilidade do neurônio‟ e facilitam 

o entendimento dos cálculos que são realizados para a atualização dos pesos no 

backpropagation. 

Sensibilidade dos neurônios na camada de saída:  

δ¹ = f’¹. e 

Equação 11: Sensibilidade dos Neurônios – Camada de Saída 

Sensibilidade dos neurônios nas camadas intermediárias:  

δ² = f’². Σ (wij. f’. e) ou δ² = f’². Σ (wij. δ
¹) 

Equação 12: Sensibilidade dos Neurônios – Camada Intermediária 

 A regra delta utilizada em múltiplas camadas é chamada regra delta generalizada. 

3.7 Equações de Ajuste 

A dedução das equações acima parte da obtenção do gradiente da função erro. O 

vetor gradiente de uma função fornece o sentido da variação de uma função em relação às 

variáveis que a compõem. A derivada parcial da função erro possibilita a correção dos pesos 

no sentido de minimizar os erros encontrados durante o treinamento da rede. Tratando-se 

de uma função composta, ou seja, a função erro é função da função de ativação do neurônio 

que, por sua vez, é função do somatório dos produtos dos pesos pelo valor que é fornecido 

pelo neurônio anterior. A regra da cadeia é utilizada para a dedução das equações de ajuste 

de cada peso da rede. 

3.8 Levenberg-Marquardt 

O algoritmo backpropagation apresenta desempenho lento. Por conta disto, são 

utilizadas outras técnicas objetivando uma maior rapidez na obtenção dos resultados em 

termos de pesos ideais para as redes MLP e minimização do valor do erro em funções 

multivariadas não lineares. Uma delas é o algoritmo conhecido como Levenberg-Marquardt 

(BRAGA et al., 2007). 

Ele constitui uma técnica iterativa que se utiliza do gradiente descendente e do 

método Gauss-Newton, combinando-os em busca da melhor solução na minimização dos 

erros.  

3.9 Topologias de Rede 

Segundo BIGUS (1996), as redes podem apresentar topologias feedforward,, limited 

recurrent ou fully recurrent. Estas topologias definem como se dá o fluxo de dados através 

das redes. 
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Na topologia feedforward, o fluxo de dados acontece numa única direção e as 

respostas são construídas com base no conjunto dos dados de entrada. O perceptron, a 

rede Adaline e o modelo MLP são exemplos de redes com esta topologia. 

As redes com recorrência limitada (limited recurrent) são usadas quando há 

necessidade de guardar registros das entradas anteriores e com eles produzir uma 

resposta. Informações sobre as entradas passadas são retornadas e misturadas com as 

novas entradas através de conexões de retorno para as unidades ocultas (camadas 

intermediárias) ou de saída. Desta forma, é mantida uma memória dos dados de entrada 

anteriores. 

Esta recorrência é dita limitada porque acontece apenas das unidades ocultas para 

um conjunto adicional de unidades de entrada chamado unidades de contexto. 

As redes com recorrência completa (fully recurrent) provêm conexões duplas (duplo 

fluxo) entre todos os processadores da rede. Neste tipo de topologia os dados circulam 

entre as unidades da rede até que se estabilizem. Ao contrário das redes feedforward que 

possuem um tempo determinado para fornecer respostas, as redes recorrentes podem levar 

um tempo indeterminado para se estabilizarem. 

3.10 Modelos de Rede 

A combinação de topologia, paradigma de aprendizagem e algoritmo define um 

modelo de rede. O melhor modelo para uma aplicação ou ferramenta de mineração de 

dados depende dos dados e da função que vai desempenhar dentro do problema, segundo 

BIGUS (1996). São exemplos de modelos de rede: 

a) Redes Backpropagation: usam topologia feedforward, aprendizado 

supervisionado e o algoritmo de aprendizado backpropagation. A rede MLP é um 

exemplo; 

b) Redes Kohonen: são feedforward, usam algoritmo de treinamento supervisionado 

e são auto-organizáveis. Isto significa que o resultado da rede é fornecido através 

da auto-organização das unidades de saída construindo um mapa ou topologia 

como resposta. O algoritmo de aprendizagem é uma variação da aprendizagem 

supervisionada e é conhecido como Learning Vector Quantization (LVQ); 

c) Redes Recurrent BackPropagation: Além da retro-propagação, este modelo 

trabalha com recorrência. Isto possibilita a aprendizagem de seqüências 

temporais sem mudanças fundamentais no processo de treinamento. Apresenta, 

na maioria das vezes, melhor desempenho nos problemas de predição de séries 

temporais. 

d) Redes Radial Basis Function: são feedforward e treinadas com algoritmo 

supervisionado. A principal característica está na função de ativação das 
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camadas intermediárias. São usadas as chamadas funções radiais. São 

altamente especializadas na detecção de padrões. 

Existem outros tipos de rede. As redes acima foram citadas por serem as mais 

comuns nas tarefas ligadas à mineração de dados. Para utilização neste trabalho foi 

escolhida a MLP, feedforward, com aprendizado supervisionado e algoritmo 

backpropagation, pois têm sido usadas com sucesso em trabalhos do tipo (BIGUS, 1996).  

3.11 Resumo 

Este capítulo apresentou as redes neurais artificiais, uma poderosa ferramenta da 

inteligência computacional usada na etapa de mineração de dados dentre os processos de 

descoberta de conhecimento em bases de dados. Descreveu os modelos pioneiros nos 

estudos sobre o assunto: MCP, Perceptron e ADALINE. Depois, detalhou o modelo MLP, 

sua arquitetura e algoritmo de treinamento, o backpropagation. Uma variação deste 

algoritmo, o Levenberg-Marquardt, também foi apresentada. Tal variação combate a 

possibilidade do treinamento ficar preso a mínimos locais da função erro. Uma classificação 

das topologias e os principais modelos utilizados nas atividades de mineração de dados 

foram elencados. 
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Capítulo 4 

4. Riscos Rondam os Bancos 
“O risco se apresenta sob diferentes formas – instabilidade de taxas de juros 
e de câmbio, oscilações de preços dos insumos e produtos, acirramento da 
competição empresarial – e pode materializar-se em perdas efetivas de 
grande monta e de difícil recuperação. Então, a administração de riscos deve 
ser encarada como uma atividade essencial a qualquer empreendimento, 
independente de sua natureza” (DIRIS, 2007). 

A mensuração e a mitigação dos riscos interessam à indústria financeira. Este 

capítulo apresenta fatos que justificam a preocupação por parte dos governos e empresas 

em torno do assunto. Define os principais tipos de risco combatidos pelos bancos e elenca 

as ações adotadas no Brasil e no mundo para evitar seus efeitos. Destaca o risco 

operacional ao apresentar um método de avaliação específico para monitorá-lo.  

4.1 Por Que Riscos Preocupam? 

O risco é a possibilidade de ocorrências de eventos diferentes do que foi 

planejado (JÚNIOR, 2005). No mundo empresarial, ter eventos ocorrendo de forma diferente 

do planejado pode implicar em custos ou perdas de recursos. Estes eventos podem ter 

impacto capaz de determinar o fim da existência da organização. Falência de instituições 

financeiras não é incomum e as conseqüências são bastante danosas à economia dos 

países (CANO, 2006). Os tópicos abaixo compõem histórico de ocorrências de grande 

impacto: 

 De 1992 a 1994, no Brasil, os bancos Econômico, Nacional e 

Bamerindus não suportaram a mudança de cenário do então „Plano 

Real‟5 (DIRIS, 2007), (EFE, 2002) e encerraram suas atividades; 

 Em 1995, mais crise na América Latina. México e Argentina 

passaram por problemas (DIRIS, 2007). Ainda em 1995, uma grande 

surpresa na Europa. O Barings Bank, bicentenário e conservador 

banco inglês é surpreendido por uma grande ocorrência de fraude. 

Um único funcionário operando no mercado de derivativos levou o 

banco a encerrar suas operações. A fragilidade de seus controles 

                                                 
5
 Plano Econômico brasileiro para ajustes na economia. 
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internos impediu que algo tempestivo fosse realizado (DIRIS, 2007), 

(FILHO, 2008) e (JÚNIOR, 2005); 

 Em 1999, os bancos Marka e FonteCindam provocam prejuízos aos 

cofres públicos brasileiros; 

 Em 2007, o banco francês Société Genéralé sofreu uma fraude 

provocada por um de seus operadores de mercado, caso muito 

semelhante ao do Barings. O prejuízo alcançou 3,35 bilhões de 

euros (US$ 4,32 bilhões). O banco sobreviveu ao fato devido a 

ajudas oriundas do governo francês (EFE, 2009).  

 Em 2008, a crise imobiliária americana espalha-se pelo mundo 

provocando fortes variações nos preços das ações em bolsas de 

valores. Diversas discussões a respeito de suas causas têm 

apontado que há insegurança em relação ao sistema financeiro. O 

centenário banco americano Lehman Brothers foi atingido pela crise 

(SOUZA, 2008) e (MARTINS, 2009). 

Ao longo do tempo, fatos dessa natureza provocaram cuidados por parte dos 

países e das empresas no sentido de se protegerem. 

4.2 Cuidados no Brasil e no Mundo 

Diversas medidas e práticas vêm sendo adotadas ao longo dos anos a fim de 

eliminar causas e mitigar os efeitos das fragilidades encontradas em ocorrências danosas 

ao sistema financeiro internacional.  

4.2.1 Os Principais Tipos de Risco 

As instituições financeiras lidam com diversos tipos de risco. Contudo, três tipos 

recebem atenção especial e aparecem explicitados nas recomendações difundidas para o 

mundo: 

a) Risco de Crédito: O tomador de um empréstimo pode não honrar o 

compromisso assumido (DAMINELLI, 2000). Os bancos liberam dinheiro 

ou limites de crédito a serem utilizados pelos clientes. Ocorrências 

diversas podem impossibilitar o pagamento na data aprazada; 

b) Risco de Mercado e Liquidez: Alterações repentinas em preços, taxas 

de juros, câmbio, ações, etc. podem afetar a relação entre moedas, 

prazos e taxas desestabilizar as carteiras de investimentos e negócios. 
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Além disso, a indisponibilidade financeira da própria instituição pode levá-

la à insolvência (DAMINELLI, 2000); 

c) Risco Operacional: Durante sua atuação, processos, pessoas e ou 

sistemas com falhas ou eventos externos podem causar perdas 

comprometendo a estabilidade empresarial (Comitê de Basiléia). 

4.2.2 Comitê de Basiléia 

Desde 1974, os países integrantes do chamado G-10 (Treze integrantes: 

Alemanha, Bélgica, Canadá, EUA, França, Holanda, Itália, Japão, Reino Unido, Suécia, 

Suíça, Espanha e Luxemburgo) através dos representantes dos respectivos bancos 

centrais, reúnem-se em Basiléia, na Suíça, e definem padrões de conduta (recomendações 

e boas práticas) a fim de preservar o sistema financeiro internacional “com robustez e 

equilíbrio” e “com solidez e continuidade das empresas” (DOTI, 2006). É o comitê de 

Regulamentação Bancária e Práticas de Supervisão, também chamado Comitê de Basiléia. 

É sediado no Banco de Compensações Internacionais – BIS (Bank for International 

Settlements) (DIRIS, 2007).  

Dos trabalhos do comitê surgiram dois grandes acordos internacionais 

conhecidos como Acordo de Basiléia I e Acordo de Basiléia II. Tais acordos e atualizações 

vêm sendo observados e regulamentados pela entidade de supervisão bancária no Brasil, o 

Banco Central (BACEN). 

4.2.3 Acordo de Basiléia I 

Em 1988, o foco inicial foi no risco de crédito. Havia descuidos no processo de 

concessão de crédito e desigualdade competitiva no sistema internacional bancário por 

conta das diferentes regras de exigência de capital mínimo dos países como forma de 

proteção (chamado capital regulatório) a tal tipo de risco. Isto fragilizava o sistema. O acordo 

padronizou o capital regulatório6, definiu como aplicar fatores aos ativos ponderando-os de 

acordo com o risco e estabeleceu a forma de cálculo do índice mínimo de capital para a 

cobertura do risco de crédito (DIRIS, 2007) e (DOTI, 2006). 

                                                 
6
 Capital mínimo exigido por órgãos de supervisão ou reguladores como forma de proteção aos riscos. 
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4.2.4 Acordo de Basiléia II 

Em 2004 surgiu o novo acordo aperfeiçoando o primeiro. Ele passou a 

considerar a alocação de capital para o risco operacional e fez atualizações a respeito do 

risco de mercado (este passou a ser considerado desde 1997, numa atualização do acordo 

I) e para o risco de crédito.  

O acordo é composto por três pilares: Exigência de capital mínimo para os riscos 

de crédito, mercado e operacional, supervisão bancária, como forma de avaliar a adequação 

das necessidades de capital dos bancos versus os riscos a que estão sujeitos, e disciplina 

de mercado, na forma de divulgação de informações de relevância ao mercado. 

A cobertura para os riscos, através da exigência de capital mínimo, tornou-se 

mais flexível em relação à Basiléia I, pois abriu a possibilidade dos próprios bancos criarem 

seus modelos de mensuração (modelos internos), para os três tipos de risco, sugerindo 

várias abordagens.  

Para o risco de crédito, o acordo prevê três abordagens: Padrão, Interna Básica, 

e Interna Avançada. Para o risco de mercado, duas: Padrão e Interna. Para o risco 

operacional, quatro: Indicador Básico, Padrão, Padrão Alternativa e Interna. 

Os modelos sugeridos, à medida que aumentam em complexidade, reduzem em 

termos de valor de capital a ser alocado. Isto traz o efeito do interesse das instituições em 

aplicarem os modelos mais complexos e serem compensadas pela menor exigência de 

capital. Por outro lado, ao modelarem os riscos de forma mais apurada, as instituições 

aperfeiçoam seus processos e melhoram as informações divulgadas, fortalecendo todos os 

pilares do acordo (DOTI, 2006). 

4.2.5 Reflexos no Brasil 

O Brasil adota orientações emanadas de Basiléia. Desde 1994, promulga leis e 

edita resoluções a serem observadas pelo sistema financeiro nacional. Há medidas que 

combatem os diversos tipos de risco, como a exigência de capital para cobertura de risco de 

crédito, limites mínimos de capital e de patrimônio líquido, a criação da Central de Risco de 

Crédito (atualmente SCR, Sistema de Informações de Crédito), implantação de controles 

internos, capital para cobertura de risco de câmbio e ouro, provisão para créditos de 

liquidação duvidosa, cobertura do risco de taxas prefixadas de juros, critério para controlar o 

risco de liquidez, patrimônio de referência e o cronograma para implantação do acordo de 

Basiléia II no Brasil são exemplos de medidas adotadas (DIRIS, 2007). 
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4.2.6 Gerenciamento e Modelagem 

As empresas da área financeira estudam e adotam formas de combate e 

controle dos diversos tipos de risco a que estão expostas. As determinações dos órgãos de 

supervisão normalmente definem o objetivo final a ser alcançado, mas a forma depende de 

cada instituição em particular. Assim, as maiores instituições bancárias definem modelos, 

formas de operacionalização e ferramentas no combate aos riscos e cálculo do capital a ser 

alocado. Como já foi dito, a criação de modelos próprios ajuda a determinar uma parcela 

menor de capital a ser alocado e os estudos permitem a redução da incerteza quanto aos 

riscos. Tal definição é de extremo benefício às instituições e à sociedade. 

Os riscos precisam ser identificados, classificados, avaliados e priorizados além 

de mensurados. A partir daí, precisam ter capital alocado, serem mitigados e reportados, 

conforme preceitua o acordo de Basiléia II. Estes passos compreendem o processo de 

gestão dos riscos (DOTI, 2006). 

Para a obtenção do cálculo do valor de capital a ser alocado para riscos existem 

diversas formas de modelagem utilizadas pelas empresas. Há na literatura acadêmica 

material abordando sugestões e formas de solução deste tipo de problema. A partir da 

perspectiva da descoberta de conhecimento em bases de dados, também existem inúmeros 

trabalhos abordando as questões ligadas ao risco de crédito e um número menor abordando 

o risco operacional. Estas últimas normalmente focam o cálculo das estimativas de perdas 

ou fraudes. 

4.3 Método de Avaliação do Risco Operacional - MARO 

Em 2004, surgiu na literatura acadêmica um método voltado à mensuração do 

risco operacional cujo foco não é o cálculo do capital a ser alocado, mas o monitoramento 

da conformidade de processos-chave definidos pela empresa com relação aos controles 

internos também por ela instituídos. DOTI (2006) aponta a inobservância dos controles 

internos de uma empresa como causa do incremento das perdas ligadas aos riscos 

operacionais. O método foi batizado pelo autor como MARO, Método de Avaliação do Risco 

Operacional aplicado a bancos.  

4.3.1  Foco do Modelo 

Para OLIVEIRA (2004) as agências bancárias necessitam ter uma medida de 

seu menor ou maior nível de exposição ao risco operacional. As agências realizam a maior 

parte do relacionamento com os clientes e constituem a porta de entrada e saída de 

recursos. OLIVEIRA considerou que indicadores qualitativos, mensurados em escalas 
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diferentes ou em escalas iguais com diferentes méritos não atendiam, sozinhos, a tal 

necessidade. Desenvolveu o método de modo a obter para cada agência avaliada uma 

classificação de acordo com o nível de risco. 

Ao alcançar esta classificação, outras etapas do processo de gerenciamento do 

risco operacional poderiam ser desenvolvidas. Níveis de exposição ao risco operacional 

estariam explicitados e em que agências ou grupo de agências. Além disso, reportes 

poderiam ser realizados a todos os interessados. Ações para a mitigação poderiam ser 

planejadas e realizadas.  

4.3.2 Indicadores Escolhidos para Classificação e Monitoramento 

A escolha dos indicadores teve como base a maior probabilidade de exposição a 

perdas, justificados pela necessidade de constante monitoramento e a identificação prévia 

de possíveis desvios no comportamento. 

O MARO foi inicialmente construído com sete indicadores. Cada indicador tem 

características a serem consideradas para a correta coleta de dados, preparação, pré-

processamento e mensuração do risco em termos de uma classificação única englobando o 

conjunto. Cada indicador advém de um processo diferente dentro da instituição. 

Após uma breve descrição do que é e a que se destina, OLIVEIRA (2004) 

apresenta o critério e os atributos de mensuração de cada indicador, conforme o processo 

que representa: 

a) Processo Abertura de Conta Corrente: “a falha acontece quando é 

executado em desacordo com as normas de controles internos da 

organização”. Indicador: Percentual de falhas. Descrição: 

quantidade verificada com falhas sobre o total verificado. Unidade: 

%. Abrangência (ou período de coleta): Seis meses. Variáveis: 

QCCF (quantidade de contas com falhas) e QCCV (quantidade de 

contas verificadas). Cálculo: QCCF/QCCV. Observações: Variável 

contínua, gerada a partir de duas outras discretas. Contradomínio: 

Números entre zero e um, inclusive. 

b) Processo Cadastro e Limite de Crédito: “a falha acontece quando 

é executado em desacordo com as normas de controles internos da 

organização”. Indicador: Percentual de falhas. Descrição: 

quantidade verificada com falhas sobre o total verificado. Unidade: 

%. Abrangência (ou período de coleta): seis meses. Variáveis: 

QCLF (quantidade de cadastros/limites com falhas) e QCLV 



42 

 

(quantidade de cadastros/limite verificados). Cálculo: QCLF/QCLV. 

Contradomínio: Números entre zero e um, inclusive. 

c) Processo Contratação de Operações de Crédito: “a falha acontece 

na execução em desacordo com as normas de controles internos da 

organização”. Indicador: Percentual de falhas. Descrição: 

quantidades verificadas com falhas sobre o total verificado. Unidade: 

% Abrangência (ou período de coleta): seis meses. Variáveis: 

QOCF (quantidade de operações contratadas e verificadas com 

falhas), QOCV (quantidade de operações verificadas). Cálculo: 

QOCF/QOCV. Contradomínio: Números entre zero e um, inclusive. 

d) Processo Adiantamento a Depositantes: “falha quando a 

contabilização não é efetuada, o que leva à extrapolação do prazo 

(dias) para a regularização do saldo adiantado”. Indicador: Atraso na 

regularização de adiantamentos a depositantes. Descrição: é 

realizada a média aritmética do número de dias de adiantamentos 

com prazo extrapolado. Unidade: dias.  Abrangência (ou período 

de coleta): Reflete a posição na data da coleta de dados. Variáveis: 

Não especificadas. Cálculo: Soma dos dias dos adiantamentos além 

do prazo dividida pelo número de adiantamentos realizados. 

Contradomínio: ”tem como contradomínio o subconjunto dos 

números reais positivos mais o zero. 

e) Processo Fechamento de Balancetes: “ocorre falha “quando não é 

cumprido o prazo (dias) para o fechamento de balancetes”. 

Indicador: Atraso no fechamento de balancetes. Descrição: soma 

da quantidade de dias que excederam o prazo para o fechamento de 

cada balancete. Unidades: dias. Abrangência (ou período de 

coleta): Últimos seis meses. Variáveis: não definida. Cálculo: soma 

da quantidade de dias que excederam o prazo para o fechamento de 

cada balancete. Contradomínio: Números naturais e o zero. 

f) Processo Contas Transitórias: “o processo falha quando o 

lançamento na rubrica „contas transitórias‟ não for regularizado 

(encerrado) no prazo (dias) estabelecido pelas normas de controles 

internos da organização”. Indicador: Atraso na regularização de 

contas transitórias. Descrição: Soma da quantidade de dias que a 

conta transitória permaneceu aberta além do prazo até o 
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encerramento. Unidades: dias. Abrangência (ou período de 

coleta): Posição na data da coleta de dados. Variáveis: Número de 

dias, além do prazo, que a conta permaneceu aberta. Cálculo: Soma 

dos dias em que cada conta permaneceu aberta alem do prazo. 

Contradomínio: Variável discreta. Números naturais e o zero. 

g) Processo Atividades Operacionais Diversas, não Relacionadas 

ao Crédito ou à Contabilidade: “falha quando é executado em 

desacordo com as normas de controles internos da organização”. 

Indicador: Percentual de falhas em atividades operacionais diversas, 

não relacionadas ao crédito ou à contabilidade. Descrição: 

Quantidade de processos não relacionados ao crédito ou à 

contabilidade verificados e que falharam, em relação ao total de 

processos verificados. Unidades: %. Abrangência (ou período de 

coleta): Últimos seis meses. Variáveis: QPDF (quantidade de 

processos que foram verificados e que falharam), QPDV (quantidade 

de processos operacionais que foram verificados). Cálculo: 

QPDF/QPDV. Contradomínio: Variável contínua, gerada a partir da 

relação entre duas variáveis discretas e tem por contradomínio o 

subconjunto dos números reais entre zero e um. 

OLIVEIRA (2004) justifica a abrangência de seis meses para a maioria dos 

indicadores ao afirmar que períodos menores podem implicar na ausência de dados e, 

assim, o impedimento de classificação correta de duas ou mais unidades de negócio. 

Justifica dizendo que um mês de abrangência pode implicar na ausência de dados para 

duas unidades de negócio, igualando-as, quando não será essa a realidade. Uma 

abrangência maior dilui essa possibilidade. OLIVEIRA baseia-se na experiência construída 

no período em que experimentou o método até sua divulgação acadêmica. 

Dois indicadores (adiantamento e contas transitórias) não apresentam 

abrangência de meses, refletem a situação do momento da coleta. OLIVEIRA justifica, 

informando que as mensurações (média e contagem, respectivamente) “vão além de 

simples mensurações e chamam atenção para a possibilidade de serem tratados como 

sólidos indicadores”. 

Em seguida, OLIVEIRA (2004), argumentando como o contexto conduziu ao 

método, explica que a disponibilidade das informações a respeito dos indicadores 

necessitava agora de parâmetros para que, através de comparações, as decisões a respeito 

do risco operacional e dos processos pudessem ser tomadas. 
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Isto significa que disponibilizados os dados a respeito dos sete indicadores, era 

necessário construir uma forma de mensuração que pudesse evidenciar o efeito do 

comportamento do conjunto em cada unidade de negócio e, a partir daí, poder responder a 

questões como: “Onde estão os riscos operacionais?”. “Em quais agências têm presença 

mais forte?”, “Em que regiões?”, “Em quais processos?”. 

Atuar sobre as unidades de negócio com maior exposição possibilita a 

eliminação de perdas potenciais antes de sua efetivação, papel da gestão de riscos. 

4.3.3 Etapas do Método 

Após os detalhes apresentados nos tópicos anteriores, OLIVEIRA (2004) 

prossegue apresentando a maneira como o MARO foi construído. Para a aplicação do 

método é necessário a mensuração dos indicadores (quantidade pode variar de acordo com 

a organização) e eles devem ser mensurados para cada uma das unidades (agências, no 

caso de instituição financeira), observando: 

a) Quando para um determinado indicador para determinada agência 

não existir informação, a situação será admitida e será registrado ND 

(não disponível);  

b) O número de unidades de negócio (agências) pode variar a cada 

mensuração, ou seja, é possível ter menos ou mais agências a cada 

uso do método; 

c) Os indicadores podem coexistir com diferentes escalas. 

E, ainda: 

a) Os resultados dos indicadores não podem ser diferentes de números 

reais. Não podem ser variáveis dicotômicas ou categóricas; 

b) O número de elementos (agências) para cada indicador deve ser 

suficientemente grande para justificar os agrupamentos; 

c) O sentido da interpretação dos resultados é o mesmo para todos os 

indicadores: quanto menor o resultado de determinada agência, em 

determinado indicador, melhor é a posição daquela agência em 

relação aos seus pares ou quanto maior o resultado, melhor a 

situação, dependendo da natureza do indicador (exemplo: falha no 

processo, no primeiro caso, produtividade no segundo). 
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Para facilitar a identificação, OLIVEIRA (2004) numerou os indicadores de um a 

sete, em correspondência com o que foi elencado no tópico 4.3.2, ou seja, o indicador 

„Abertura de Conta Corrente‟ passou a ser identificado por indicador 1, o indicador 

„Cadastro e Limite de Crédito‟ passou a ser identificado por indicador 2 e assim 

sucessivamente. 

OLIVEIRA (2004) escolheu agrupar as unidades de negócio em cinco grupos. 

Ele lembra sempre a possibilidade de mudança do número de grupos a critério da instituição 

que o utilizar. O primeiro grupo é composto por agências com o menor nível de exposição 

aos riscos. Os próximos grupos são intermediários e o último conterá as dependências com 

a maior exposição aos riscos operacionais. 

Destaca ainda, que o método oferece como vantagem a superação de barreiras 

trazidas pelas escalas diferentes.  

 1ª. Etapa: Coleta de Dados 

OLIVEIRA (2004) explica que a coleta é realizada a partir de duas fontes: 

sistemas informatizados sem necessidade de interveniência humana, ou seja, os dados são 

oriundos do processamento prévio de sistemas da organização ou passando antes pela 

“certificação do cumprimento das etapas inerentes ao processo, conforme os normativos da 

Organização”. Nesta etapa são obtidos os valores de cada um dos sete indicadores e para 

cada uma das unidades de negócio consideradas. Cada indicador apresenta os valores em 

sua respectiva escala.  

No apêndice de seu trabalho, OLIVEIRA (2004) explica a existência de um 

quadro de profissionais (gerentes de controle) com treinamento específico para verificação 

sob a ótica de controles internos e registro do resultado em sistema informatizado. Fica claro 

que quatro dos processos são submetidos a este tipo de avaliação e três não.  

Além da coleta, o cálculo de cada um dos indicadores e para cada uma das 

agências (unidades de negócio) participantes da mensuração é realizado. 

 2ª. Etapa: Construção da Escala Comum: 

A fim de possibilitar comparações entre os indicadores e poder alcançar o 

cálculo de um indicador geral, representativo da situação completa de cada uma das 

unidades de negócio com relação ao risco operacional, o método trabalha a construção de 

uma escala comum. Para tal, é utilizado o cálculo das probabilidades. O cálculo parte da 

mensuração original de cada indicador e são realizadas transformações, adequando o 

conjunto de mensurações a um modelo de distribuição de probabilidade. OLIVEIRA (2004) 

exemplifica realizando os ajustes ao modelo Normal. Então, para um determinado valor de 

indicador, para uma determinada agência, é “calculada a probabilidade de existir resultado 

igual ou inferior (melhor)”.  
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Em outras palavras, se o indicador é „abertura de conta corrente‟ e ele é 

mensurado pelo percentual de falhas cometidas em determinado período, uma agência que 

detenha um percentual menor que outra, deterá uma situação melhor que essa segunda. 

Então, o que o método faz é descobrir a probabilidade de existir um resultado igual ou 

menor (melhor) em relação ao resultado apresentado por cada uma das agências. 

OLIVEIRA (2004) explica que o cálculo da probabilidade não descaracteriza a 

mensuração original, mantendo o posicionamento relativo de cada uma das unidades de 

negócio, indicador a indicador dentro da escala. O cálculo da probabilidade é obtido pela 

média e desvio padrão de cada um dos indicadores. 

 3ª. Etapa: Construção do Indicador Geral 

A obtenção do indicador geral é realizada pela média das probabilidades obtidas 

para cada um dos indicadores. Os indicadores com informação igual a ND (não disponível) 

são descartados. 

Por se tratar de uma escala abstrata, argumenta OLIVEIRA, a média das 

probabilidades passa a permitir a comparação de desempenho entre as agências ou 

unidades participantes do cálculo. 

 4ª. Etapa: Classificação das Agências em Níveis de 
Exposição 

A partir da obtenção do Indicador Geral, pode-se realizar o agrupamento ou 

classificação das unidades de negócio de acordo com os níveis de exposição aos riscos 

operacionais. Para tal, é preciso que a organização defina quais são os limites entre um 

grupo e outro. No seu trabalho, OLIVEIRA (2004) optou por utilizar cinco grupos, justificando 

que a opção objetivou compatibilizar o trabalho com outras mensurações já realizadas na 

organização. 

A título de exemplo, foram escolhidas as probabilidades 0.20, 0.40, 0.60 e 0.80 

como limites entre os grupos ou classes como parte de um critério de classificação. Assim, 

para uma agência, deter uma probabilidade média até 0.20 a inclui no grupo com melhor 

desempenho em termos de risco operacional, ou seja, seus processos estariam mais bem 

ajustados em termos de conformidade com os processos internos. Da mesma forma, para 

uma agência, deter probabilidade média maior que 0.80, significa que ela está entre as de 

maior risco, ou seja, exposta a perdas. 

OLIVEIRA (2004) rotulou os níveis: 

Nível 1: nível baixo em exposição a riscos operacionais – média de probabilidade 

(ou Indicador Geral – IG) <= (menor ou igual a) 0,20. 

Nível 2: nível satisfatório – média de probabilidade > 0,20 e <= 0,40. 
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Nível 3: nível aceitável – média de probabilidade > 0,40 e <= 0,60. 

Nível 4: nível insatisfatório – média de probabilidade > 0,60 e <= 0,80. 

Nível 5: nível crítico – média de probabilidade > 0,80.  

 5ª. Etapa: Distribuição das Agências de Acordo com os 
Níveis Definidos 

Com base nos valores de Indicador Geral de cada uma das agências e do 

critério de classificação realizada, OLIVEIRA indica a possibilidade de construir a 

distribuição das freqüências, conforme a figura 10. 

 

Nível Freqüência % 

1 
  

2 
  

3   

4 
  

5   

Total n 100 

Figura 10: Modelo de Distribuição de Freqüência por Nível de Exposição 

Fonte: OLIVEIRA (2004) 

Unidades localizadas nos níveis 4 e 5 deverão ser priorizadas nas ações para a 

mitigação dos riscos através da busca da maior adequabilidade aos controles internos da 

organização (OLIVEIRA, 2004, página 83). 

OLIVEIRA também apresenta outras possibilidades de análise. A identificação 

daquelas unidades de negócio melhor posicionadas abre a possibilidade de reconhecimento 

por parte da administração. Da mesma forma que para o índice geral, é possível tratar cada 

indicador individualmente, realizando uma classificação pela escala comum. Para isso, os 

gestores devem definir os níveis máximos de exposição em cada indicador e os cálculos 

poderão ser realizados. 

Os indicadores podem receber pesos diferenciados, a critério da administração, 

para o cálculo da média final. A classificação por indicadores, os limites máximos de 

exposição e os pesos dos indicadores podem ser aplicados em conjunto. As próprias 

agências podem realizar comparações e identificar as melhores práticas em cada processo. 

A escala sinaliza a evolução/involução ao longo do tempo. 
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4.4 Resumo 

Este capítulo apresentou a gestão de riscos nos bancos. Iniciou mostrando 

eventos ocorridos no Brasil e no mundo que justificam a preocupação por parte dos 

governos e empresas da área com relação ao assunto. Apresentou as definições dos 

principais tipos de riscos, a existência e as principais estratégias traçadas a nível 

internacional para a prevenção e mitigação dos riscos e os reflexos na supervisão bancária 

no Brasil. O capítulo cita a existência de trabalhos acadêmicos voltados para o problema e 

apresenta especificamente o Método de Avaliação do Risco Operacional em bancos, 

elencando cada uma de suas etapas, as vantagens que pode oferecer à administração das 

instituições que o adotarem. Como um todo, o capítulo destaca a importância do assunto 

para a indústria financeira.  
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Capítulo 5  

5. Ciclo MARO Visto pelo DMLC 
“Esta demanda de tomar riscos exigirá dos bancos a incorporação 

das ferramentas de riscos em tempo real, em todos os níveis da organização, 
em todos os canais, em todos os pontos de interação e integração com as novas 
estruturas da economia digital e com os clientes” (grifo nosso), (CÉSAR, 2006). 

 

Este capítulo aborda o ciclo de vida que contém o Método de Avaliação do Risco 

Operacional em bancos a partir das percepções do texto de sua versão disponibilizada à 

academia. Não implica, portanto, na abordagem das versões atuais do ciclo ou do método 

utilizadas pelas instituições que o adotam ou nele se inspiram. É objetivo do autor deste 

trabalho agregar à visão disponibilizada aos meios acadêmicos as percepções obtidas na 

experiência que aqui se realiza. 

Desta forma, é realizada uma análise do Método de Avaliação do Risco 

Operacional em bancos a partir do que estabelece o ciclo de vida genérico DMLC abordado 

no capítulo 2. O objetivo da análise é realizar o comparativo entre o MARO, do ponto de 

vista de um ciclo de vida de descoberta de conhecimento, e o modelo abordado por 

HOFMANN (2003). 

Obviamente, o foco do trabalho de OLIVEIRA foi apresentar o método e não o 

ciclo. Seu relato, contudo, possibilita esta percepção e o estudo comparativo ao DMLC 

oferece dupla oportunidade: experiência da utilização do que foi proposto por HOFMANN e 

percepções em relação a ambos os trabalhos. 

5.1 Descrição do Ciclo  

A construção do ciclo revisitou as diretrizes adotadas por HOFMANN e, 

apoiando-se nas mesmas fases de construção do ciclo genérico, construiu a visão do ciclo 

de descoberta de conhecimento em bases de dados que contém o MARO. 

Os processos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 representam os processos chave de risco 

escolhidos pela instituição financeira. Tais processos são apoiados por um ou mais sistemas 

transacionais e alimentam suas respectivas bases de dados (Figura 11).  

Sobre os processos são construídos os indicadores para o método MARO 

(Capítulo 4). Atua sobre os processos 1, 2, 3 e 6 mão-de-obra especializada, verificando-os 

sob o aspecto de controles internos. A verificação é realizada e registrada em fichas 

eletrônicas, armazenadas em sistema específico. Esta verificação pressupõe três processos 

integrantes do ciclo MARO: Amostragem, Solicitação e Verificação.  
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Figura 11: Ciclo MARO Visão Geral 
Fonte: Autor baseado em OLIVEIRA (2004) 
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A Amostragem é necessária diante do grande volume da base de dados e do 

fato da verificação ser manual. A Solicitação compreende a diferença de localização entre 

documentos e verificadores. Os dados dos outros três processos, segundo OLIVEIRA, são 

colhidos diretamente.  

Mensalmente, é realizada a Coleta e Cálculo dos Indicadores, a Construção da 

Escala Comum, o Cálculo do Indicador Geral, a Classificação das Unidades de Negócio e a 

Distribuição por Nível de Exposição. Depois, a Avaliação/Armazenamento da Informação, a 

Divulgação e as ações de Mitigação, conforme o método MARO. A divulgação interna 

pressupõe o armazenamento dos resultados obtidos. Desta forma, foram representados a 

fonte de dados (para quatro processos) e o repositório de conhecimento (Figura 11). 

Para maior clareza e aproximação do modelo criado por HOFMANN, os fluxos 

foram representados na figura 11 por dedução. As setas com linha contínua representam 

fluxo entre processos. As setas com linha tracejada, o fluxo de dados. A linha pontilhada 

representa as ações de mitigação e constitui uma novidade incluída pelo autor em relação à 

representação de HOFMANN (2003). O fluxo deve iniciar com o Entendimento do Negócio e 

finalizar no armazenamento dos resultados e deve apresentar iteração. 

A mão-de-obra, apesar de não representada, compreende especialistas 

(gerentes de controle) nas verificações, analistas e gerentes (de outros tipos) nas demais 

atividades, conforme mencionado por OLIVEIRA (2004). 

Os processos estão categorizados de duas formas: cores para a categorização 

conforme preceitua o DMLC e separados com retângulos por tipo de atividades: Verificação 

Especializada, Método MARO e Divulgação. Foram incluídos os processos: Entendimento 

do Negócio, Entendimento dos Dados e Objetivos/Hipóteses. As explanações no trabalho de 

OLIVEIRA justificam a inclusão. 

5.2 Avaliação e Outras Considerações  

5.2.1 Avaliação do Ponto de Vista DMLC 

Da observação do ciclo é possível ainda realizar as seguintes considerações: 

a) Número de Processos: Do ponto de vista do escopo ou número de processos 

do DMLC, o MARO apresenta a seguinte configuração: 

- Estágio Objetivos/Hipóteses: Entendimento dos Dados, Entendimento do 

Negócio e Objetivos/Hipóteses; 

- Estágio Preparação dos Dados: Amostragem, Solicitação, Verificação, 

Coleta/Cálculo dos Indicadores, Construção da Escala Comum; 
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- Estágio Descoberta/Validação: Cálculo do Indicador Geral, Classificação 

das Unidades de Negócio, Distribuição por Nível de Exposição, 

Avaliação/Armazenamento da Informação, Divulgação e Mitigação. 

 

Conclusão: Número de processos extrapola limite definido pelo DMLC. 

Sugerido de 6 a 10. Total apresentado: 14. 

 
b) Foco do ciclo: A dissertação explana com mais clareza os processos (passos) 

ligados ao método. Dados e profissionais envolvidos têm um foco menor na 

explanação.  

Conclusão: Ciclo centrado em processos. 

c) Início/Chegada: A identificação dos pontos de partida e de chegada do ciclo 

não está explícita no MARO.  

Conclusão: O ponto de início e o ponto final não coincidem com o DMLC ou 

não estão definidos. 

d) Categorização: Não há categorização explícita dos processos. A figura 7 

apresenta pela coloração dos processos o que seria a categorização segundo 

do DMLC. Contornados com retângulos maiores, uma categorização 

realizada por afinidade das tarefas. 

Conclusão: Processos não categorizados. 

e) Iteração: O MARO não aborda iteração entre processos. Não separa fluxo de 

dados e fluxo entre processos. Isto foi representado na Figura 7 para maior 

clareza; 

Conclusão: Iteração não definida. Abordagem apenas seqüencial; 

f) Qualidade: A questão da qualidade dos processos do ciclo de descoberta de 

conhecimento não é abordada. Portanto, o uso de uma metodologia que 

possa incrementar a qualidade aos processos que são realizados não é 

cogitado; 

Conclusão: Não há metodologia de qualidade explícita. 

g) Fontes e Repositórios: Não há clareza quanto à fonte de dados para três 

indicadores; 
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Conclusão: As fontes de dados e repositório de conhecimento devem ser 

especificadas de melhor forma. 

A tabela abaixo mostra o ciclo MARO e a avaliação realizada pelo autor deste 

trabalho ao lado das avaliações realizadas por HOFMANN em relação aos demais ciclos. A 

tabela foi adaptada incluindo os 14 processos detectados no ciclo MARO. 

Tabela 3: Avaliação do Ciclo MARO Versus Avaliações por HOFMANN (2003) 
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Geral                 
 

  

Número de Processos 6 6 3 8 6/7 6 6 6 14 >5 

Centrado em Dados √ √ √ √   √ √    C 

Centrado em Processos       √ √ √ √ √ √ C 

Centrado em Pessoas         √ √ √    C 

Início Definido √ √ √ √   √ √ √  C 

Final Definido √ √ √ √   √ √ √  C 

Processos Categorizados             √    D 

Processos                  
  

Entendimento do Negócio               √ √ C 

Entendimento dos Dados               √ √ C 

Define Objetivo/Hipóteses       √ √       √ C 

Seleção √ √   √   √ √ √  C 

Amostragem   √             √ D 

Solicitação         
√ ND 

Verificação         
√ ND 

Coleta e Cálculo dos Indicadores         
√ C 

Construção da Escala Comum         
√ ND 

Processamento dos Dados √ √ √ √ √     √  C 

Transformação √ √ √ √       √  C 

Cálculo do Indicador Geral         
√ C 

Classificação das U. de Negócio         
√ C 

Distribuição por Nível Exposição         
√ C 

Modelagem/Mineração dos Dados √ √ √ √ √ √ √ √  C 

Avaliação √ √   √ √     √ √ C 

Implantação       √       √  C 

Divulgação         
√ C 

Mitigação         
√ C 

Pós-Processamento     √             C 
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Pessoas                  
  

Engenheiro do Conhecimento         √   √    D 

Especialista de Domínio         √       √ C 

Analista/Minerador de Dados           √     √ D 

Fontes                  
  

Dados √             √ √ ND 

Armazém de Dados   √ √   √ √ √   √ D 

Repositório de Informação         √       √ C 

Outras Fontes         √        D 

Iteração                  
  

Fluxo Bi-Direcional √ √ √   √     √  C 

Salto Adiante   √     √        ND 

Iteração Cíclica √ √ √ √ √ √ √ √  C 

Círculo Interno √ √ √   √     √  D 

Fluxo Seqüencial √ √ √ √   √ √ √ √ C 

Símbolo  Significado  Descrição 

C Crítico Indispensável, essencial. Um elemento crítico do ciclo de vida.      

D Desejável Este é um elemento ou característica do ciclo de vida que vale a pena ter ou 
fazer e será útil ou vantajosa. É aconselhável. 

ND Não Desejável Este é um elemento ou característica do ciclo de vida que não vale a pena 
ter ou fazer e não será útil  ou vantajosa e pode diminuir a probabilidade de 
sucesso do projeto. 

N/A Não Aplicável 
        

 

 
H Alto 

        

 

 
M Médio 

        

 

 

5.2.2 Outras Considerações 

Todo ciclo de descoberta de conhecimento deve realizar a observância dos 

cenários onde as empresas estão inseridas e suas projeções para o futuro. Conforme já 

mencionado no capítulo 2, as bases de dados cresceram e continuam a crescer e novos 

canais de relacionamento são viabilizados pela indústria da Tecnologia da Informação e 

Comunicação constantemente.  
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A impressa noticia com certa freqüência grandes operações realizadas entre os 

bancos. Gigantes do setor adquirem empresas menores ou se associam criando mega-

corporações com bases de dados de clientes ainda maiores. (FOLHA ON LINE, 2008) 

Ao mesmo tempo, diante de ocorrências graves, órgãos supervisores da 

indústria financeira tornam-se mais exigentes, cobrando transparência e exatidão das 

informações lançadas em balanços e outros demonstrativos, conforme CÉSAR (2006) e 

abordagem do capítulo 4 deste trabalho. 

Considerando tais aspectos, um complemento em relação à análise anterior diz 

respeito à questão de desempenho do ciclo MARO como divulgado. Diversos indicadores 

têm abrangência de seis meses, ou seja, suas amostras ou dados censitários possuem uma 

abrangência de 180 dias de levantamento e o método é executado mensalmente. Aguarda-

se, portanto, um intervalo em torno de 30 dias para uma nova divulgação (Capítulo 4). 

Como as informações sobre risco são um item dentre outras tantas informações 

que interessam aos gestores, o descasamento entre a divulgação de informações a respeito 

do risco e outras informações de negócio também utilizadas para a tomada de decisão, 

pode ser desinteressante. 

Além disso, às unidades de negócio pode interessar descobrir a tendência de 

seus resultados à medida que tiverem seus processos construídos, ou seja, antes da 

divulgação do resultado final e antes do fechamento dos períodos de acompanhamento a 

que estão, normalmente, submetidas. 

Assim, continuar a tratar manualmente enormes bases de dados, mesmo que 

utilizando do recurso da amostragem, torna-se cada vez mais inadequado e mesmo as 

formas automatizadas necessitam de constante aperfeiçoamento. As amostragens para 

serem representativas obedecem a critérios estatísticos, o que podem torná-las igualmente 

grandes para o tratamento apenas manual. 

Todos estes argumentos apontam para o uso massivo dos recursos de 

descoberta de conhecimento em bases de dados automatizados como solução. Levando em 

consideração estas questões, a próxima seção descreve proposta com o intuito de favorecer 

o ciclo MARO nestes aspectos. 

5.3 Ajustes no Ciclo  

5.3.1 Etapa 1 – Especificação e Centralização das Fontes e 
Repositório 

O primeiro aspecto considerado foi a necessidade de especificação e 

centralização da fonte de dados e do repositório de conhecimento (item f, seção anterior). A 

figura 12 traz a representação de ambos os recursos contidos em círculo, destacando-os. O 
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DMLC recomenda a utilização de um ‘dataware house’ ou ‘data mart’ como fonte de dados. 

Eles estão sugeridos na figura com o nome „Base de Dados das Verificações‟. 

5.3.2 Etapa 2 – Aplicação do Método MARO com Redes 
Neurais 

A etapa seguinte da proposta sugere o uso de redes neurais artificiais. Indica a 

utilização deste recurso computacional como forma de aprendizado do método e cálculo 

instantâneo dos resultados. As redes neurais possibilitam a independência em relação ao 

cálculo da média e desvio-padrão para a construção da escala comum dos indicadores, 

instantaneidade do cálculo do indicador geral, classificação das unidades de negócio e, por 

conseqüência, a facilitação da distribuição por níveis de exposição ao risco. Realizar o 

cálculo com o uso de redes neurais possibilita, no ciclo, a substituição de três processos por 

um. Apenas a rede precisa ser ajustada periodicamente e reinserida no sistema. Vide figura 

8. 

5.3.3 Etapa 3 – Construção/Atualização do Sistema de Apoio 
à Decisão 

Em seguida, é sugerida a construção de um sistema capaz de abranger 

consultas aos dados, calcular os indicadores e fornecê-los à rede neural. Ela realiza o 

cálculo instantâneo dos níveis de risco de cada unidade de negócio. O sistema também 

deve suportar a entrada de dados das fichas de verificação por mão-de-obra especializada 

(gerentes de controle). Deve ser encarregado também de fornecer a distribuição por níveis 

de exposição ao risco e todos os relatórios necessários à percepção da evolução/involução 

das dependências, departamentos/divisões e a visão geral da organização de forma 

automática e imediata. 

5.3.4 Etapa 4 – Apoio Neural às Amostragens  

A etapa 4 vislumbra a possibilidade de auxílio de redes neurais também no 

trabalho relativo às amostragens. As redes neurais podem realizar uma pré-classificação 

dos processos do ponto de vista do risco e assim mensurar a necessidade de verificação 

por mão-de-obra especializada ou não. Este classificador prévio pode reduzir o tamanho das 

amostras, melhorando a adequação da capacidade operacional do departamento 

encarregado da verificação. Além disso, o sistema pode apoiar na solicitação e 

gerenciamento dos processos, adequando o fluxo, evitando ociosidade ou picos da 

capacidade operacional. 
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Figura 12: Novo Ciclo MARO – Etapas 1, 2 e 3 

Fonte: Autor 

5.3.5 Etapa 5 – Apoio Neural às Verificações  

A quinta etapa pressupõe a utilização de sistemas digitalizadores de 

documentos por parte das instituições financeiras. Com os documentos digitalizados, outra 
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versão das redes neurais pode atuar no processo „Verificação‟. A etapa 5 possibilita a 

eliminação do processo „Solicitação‟ e permite a realocação da mão de obra especializada 

para outros tipos de verificações (mais especializadas) tornando os resultados mais velozes. 

Vide figura 13. Nesta etapa, o ciclo foi rebatizado numa alusão à utilização das redes 

neurais: N-MARO ou NEURAL MARO. 

5.3.6 Visão Geral do Novo Ciclo 

Com a inclusão das redes neurais e dos módulos do sistema de informações 

gerenciais/apoio à decisão, processos foram transformados, outros deixaram de existir. 

Os três primeiros processos (Conhecimento do Negócio, Conhecimento dos 

Dados e Objetivos/Hipóteses) permaneceram como estabelecido pelo DMLC. 

Uma rede neural passa a integrar o módulo „Amostragem‟. A partir de critérios 

estatísticos pré-definidos e a partir dos dados históricos a respeito do risco, a rede será 

configurada e treinada para a escolha das instâncias dos processos transacionais a serem 

verificados. O trabalho de checagem ocorrerá automaticamente pelo módulo „Verificação‟ 

apoiado por mais uma rede neural especializada para este trabalho. 

Considerando que as instâncias dos processos estarão digitalizadas e ou com as 

informações já disponíveis no sistema, não será necessário o processo „Solicitação‟. A rede 

neural comparará detalhes dos documentos digitalizados com os critérios de controle. 

A cada verificação, o módulo „Coleta e Cálculo dos Indicadores‟ entrará em ação. 

A rede encarregada de aplicar o MARO, por sua vez, fornecerá instantaneamente a nova 

nota de risco e a „Distribuição por Níveis de Exposição‟ será atualizada. 

O armazenamento dos novos dados será automático e todos os relatórios ou 

consultas aparecerão atualizados instantaneamente, permitindo a tomada de decisão e 

ações corretivas sobre os processos transacionais quando necessárias. 

Comparando o que foi sugerido com os aspectos encontrados no ciclo inicial, 

têm-se: 

a) O número de processos iniciais cai de 14 para 10, ou seja, dentro do limite 

sugerido por HOFMANN. O estágio „Objetivos/Hipóteses‟ do DMLC 

permanece inalterado. O estágio 2, „Preparação dos Dados‟ é composto pelos 

módulos Amostragem (com rede neural), Verificação (com rede neural 

atuando sobre documentos digitalizados) e „Coleta e Cálculo dos Indicadores‟. 

O estágio „Descoberta e Validação‟ tem a rede neural que classifica o risco e 

o módulo que faz a distribuição por níveis de exposição. O módulo 

„Divulgação‟ é composto pelas consultas e relatórios. O último é o processo 

„Mitigação‟ que atua sobre os processos transacionais a fim de corrigi-los; 
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b) A Figura 9 contempla as fontes de dados/repositório de conhecimento e 

sugere projeto que as implante conforme recomenda o DMLC. A 

especificação dos módulos e processos favorece a alocação dos profissionais 

conforme cada área participante dos projetos. As sugestões do DMLC podem 

ser aplicadas. Isto equilibra o foco em processos, pessoas e dados; 

c) Início e final do ciclo ficam facilmente identificáveis e facilmente podem 

obedecer à sugestão do DMLC; 

d) A iteração seqüencial não prejudica o ciclo, tendo em vista o alto nível de 

automação que possui. Por outro lado, por ser modular, a manutenção é 

facilitada permitindo que as partes sejam modificadas de forma não 

seqüencial e em qualquer época; 

e) Metodologias que fomentem a qualidade podem ser aplicadas, tanto no 

desenvolvimento como na manutenção, a critérios dos gestores do 

sistema/projeto; 

f) O projeto específico para os repositórios e para as fontes de dados definirão a 

melhor solução neste aspecto; 

g) O tratamento manual dos dados é reduzido. Os níveis de automação 

começam a atender as perspectivas de futuro no setor. A mão-de-obra pode 

ser alocada para tarefas mais refinadas que exijam conhecimento 

especializado e ainda não automatizado; 

h) Os cálculos de uma unidade de negócio independem das informações de 

outras unidades; 

i) Os cálculos e divulgação tornam-se instantâneos, permitindo que ações 

corretivas sobre os processos sejam iniciadas tempestivamente. 
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Figura 13: Visão do Geral da Proposta para o Novo Ciclo MARO 
Fonte: Autor 
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5.4 Ajustes no Ciclo  

Este capítulo, com base nos critérios e fases utilizados para a construção do 

DMLC e usando como fonte de informações a dissertação que apresentou o método MARO 

à academia (OLIVEIRA, 2004) construiu a visão do método de avaliação do risco 

operacional em bancos como um ciclo de descoberta de conhecimento em bases de dados. 

A seção 5.1 realizou a construção do ciclo MARO com base nas fases de 

construção elencadas por HOFMANN (2003) e o descreveu, fazendo observações em 

relação aos aspectos encontrados no trabalho de OLIVEIRA (2004).  

 A seção 5.2 realizou a avaliação final do ponto de vista DMLC e fez outras 

considerações, inclusive os cenários que se projetam para a indústria financeira. 

A seção 5.3 apresentou a proposta de ajuste constituída de cinco etapas e a 

visão geral do novo ciclo após as modificações. 
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Capítulo 6 

6. Um Modelo Neural para o 
MARO 

“Estamos falando de ferramentas de identificação precisa, utilização 
em massa de biometria, complexas ferramentas de certificação e autenticação de 
documentos, como também de redes neurais e algoritmos complexos para 
calcular a freqüência esperada de inadimplências ou mitigar potenciais riscos 
operacionais” (grifo nosso), (CÉSAR, 2008). 

Este capítulo apresenta as experiências para atendimento da etapa 2 da 

proposta de adequação do ciclo MARO. Para tal, utilizou base de dados real cedida por 

instituição financeira. Como apoio teórico utilizou a metodologia CRISP-DM e suas fases, 

além do conteúdo do capítulo 3, Redes Neurais Artificiais (RNA).  

A descrição inicia na fase 2 da metodologia, considerando que os capítulos 4 e 5 

já contribuíram para a fase de entendimento do negócio da CRISP-DM. 

6.1. Entendimento dos Dados 

Os dados foram disponibilizados em planilhas Excel. O conteúdo abrangeu os 

valores dos indicadores e o resultado os demais cálculos realizados sobre eles. Foi 

composto por 33 (trinta e três) tabelas correspondendo cada uma a um processamento, ou 

seja, a uma apuração e divulgação do MARO, não necessariamente seqüenciadas. A massa 

de dados corresponde à aplicação do método por um período de 2 anos e 9 meses dentre 

os 9 anos e meio de sua utilização. As tabelas apresentavam a seguinte composição de 

campos: 

Tabela 4: Estrutura das Planilhas Excel Disponibilizadas – Base Real 

Nome da Coluna Descrição Tipo 

Contador Coluna que enumera o 
posicionamento das unidades de 

negócio de acordo com a sua 
classificação geral (índice geral). 

Inteiro 

CodUneg Código identificador da unidade de 
negócio 

Inteiro Longo 

Nome Nome da unidade de negócio Texto 

UF Sigla da Unidade Federativa Texto 

CodSupH Código identificador de unidade 
superior hierárquica 

Inteiro Longo 

CodSupR Código Identificador de unidade 
superior hierárquica 

Inteiro Longo 
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Nome da Coluna Descrição Tipo 

CodNuc Código identificador de unidade de 
apoio 

Inteiro Longo 

CodUnC Código identificador de unidade 
centralizadora 

Inteiro Longo 

CodIELN Código identificador do tipo de 
estrutura da unidade de negócio 

Texto 

NIdentELN Nome identificador do tipo de 
estrutura da linha de negócio 

Texto 

Indicador 1 Índice calculado como indicador do 
processo 1 

Real 

Indicador 2 Índice calculado como indicador do 
processo 2 

Real 

Indicador 3 Índice calculado como indicador do 
processo 3 

Real 

Indicador 4 Índice calculado como indicador do 
processo 4 

Real 

Indicador 5 Índice calculado como indicador do 
processo 5 

Real 

Indicador 6 Índice calculado como indicador do 
processo 6 

Real 

Indicador 7 Índice calculado como indicador do 
processo 7 

Real 

Indicador 8 Índice calculado como indicador do 
processo 8 

Real 

NEC1 Nota ou Nível de Risco calculado 
para o indicador 1 

Real 

NEC2 Nota ou Nível de Risco calculado 
para o indicador 2 

Real 

NEC3 Nota ou Nível de Risco calculado 
para o indicador 3 

Real 

NEC4 Nota ou Nível de Risco calculado 
para o indicador 4 

Real 

NEC5 Nota ou Nível de Risco calculado 
para o indicador 5 

Real 

NEC6 Nota ou Nível de Risco calculado 
para o indicador 6 

Real 

NEC 7 Nota ou Nível de Risco calculado 
para o indicador 7 

Real 

NEC 8 Nota ou Nível de Risco calculado 
para o indicador 8 

Real 

RE Nota ou Valor do Indicador Geral na 
forma decimal (contínuo) 

Real 

R Nota ou Valor do Indicador Geral na 
forma de inteiro (discreto). 

Inteiro 
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Um tratamento inicial dos dados retirou os códigos de identificação das 

dependências e a identificação dos meses e anos aos quais os dados se referiam. Foram 

observadas as mesmas condições relatadas no trabalho de OLIVEIRA (2004) e pela mesma 

causa: preservação da instituição que cedeu os dados. 

O conteúdo das tabelas que permaneceu foi exatamente os dados dos 

indicadores, as notas ou níveis de exposição aos riscos correspondentes, o indicador geral 

na forma decimal (ou contínua) e o indicador geral discreto (notas de 1 a 5). Todos em 

conformidade com as descrições de OLIVEIRA (2004) e apresentadas no capítulo 4. 

As tabelas apresentaram em média 3.900 (três mil e novecentas) linhas cada 

uma. Uma linha representa o resultado apresentado para uma unidade de negócio da 

instituição financeira, conforme mencionado no capítulo 4.  

Das trinta e três planilhas disponibilizadas, onze foram escolhidas para a 

experiência por apresentar dados mais próximos da versão divulgada em 2004. O resultado 

da avaliação é mostrado no Anexo A. As linhas em destaque representam as tabelas 

escolhidas para o processamento com as redes neurais MLP.  

Os dados originais passaram por uma análise, obtendo-se as seguintes 

observações: 

a) O número de indicadores passou para 8. Diferente, portanto, da versão 

divulgada em 2004; 

b) A seqüência dos indicadores não é a mesma da divulgação em 2004; 

c) O indicador 3 não estava mensurado. A coluna relativa ao indicador 

apresentava a informação ND (não disponível) ou o valor 0 (zero) para todas 

as unidades de negócio. Por alguma razão, a critério da empresa, não houve 

mensuração durante um período; 

d) O indicador 6 e o indicador 7 apresentam elevado número de 0 (zeros), ou 

seja, são indicadores onde os níveis de risco foram mitigados para a maioria 

das unidades de negócio; 

e) O indicador 5 apresentava clara influência das mudanças de versão ou 

aperfeiçoamentos realizados pela equipe que mantém o método em uso na 

instituição financeira. Houve mudança na unidade (dimensão) que o 

representa. Em algumas planilhas aparece medido em dias, em outras é 

medido em percentual; 

f) Havia registros para unidades de negócio de diferentes estruturas e linhas de 

negócio dentro da instituição. Tais estruturas ou linhas são avaliadas por 
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critérios específicos (fronteiras ou níveis de exposição ao risco de acordo com 

o nível); 

g) Havia registros para unidades gestoras onde os valores dos indicadores não 

apareciam. Concluiu-se, então, que a forma de mensuração para elas ocorre 

por sistemática diferente da utilizada para as unidades de negócio. 

6.2. Preparação dos Dados 

Após a análise das planilhas Excel, as seguintes decisões foram tomadas: 

i. Retirar a coluna relativa ao indicador 3. Como o indicador não está mensurado, 

a retirada da coluna de dados não influenciará o resultado final; 

ii. Retirar as colunas: Contador, CodUneg, Nome, UF, CodSupH, CodSupR, 

CodNuc, CodUnC, CodIELN, NIdentELN. Estas colunas contêm informações a 

respeito da empresa que forneceu os dados e não foram escolhidas como 

variáveis pelo MARO; 

iii. Compor os dados para processamento preservando um número de 7 

indicadores. Isto é obtido com a exclusão do indicador 3 (não mensurado) no 

item „i‟; 

iv. Eleger as 10 (dez) planilhas mais íntegras, considerando o conjunto de 

indicadores (vide linhas em destaque no Apêndice A). O número 10 veio da 

facilidade para aplicar a validação cruzada (dez é número de folders para a 

validação); 

v. Remover das planilhas as linhas (registros) que correspondessem às unidades 

gestoras (possuem forma diferente de mensuração), conforme item „g‟ da seção 

anterior; 

vi. Remover das planilhas as linhas (registros) que correspondessem às 

unidades de negócio com critérios diferenciados (estrutura da dependência e 

fronteiras (limiares) dos níveis de exposição). Remover as unidades de negócio 

que representassem um número menor de registros; 

vii. Importar as planilhas para um banco de dados ACCESS para realizar a 

geração dos arquivos de treinamento, validação e testes. 

viii. Contornar o problema apresentado no item „e‟ da seção anterior, utilizando a 

nota do indicador (campo N5). A nota individual do indicador é uma variável 
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contínua de 1 a 5,99. Utilizá-la equaliza os resultados apresentados em 

unidades diferentes; 

Tabela 5: Estrutura das Tabelas de Dados Importadas para o MBR 

Nome do Campo Descrição Tipo 

Ind1 Indicador 1 Texto 

Ind2 Indicador 2  Texto 

Ind4 Indicador 4 Texto 

Ind5 Indicador 5 Texto 

Ind6 Indicador 6 Texto 

Ind7 Indicador 7 Texto 

Ind8 Indicador 8  Texto 

N1 Nota do Indicador 1 Texto 

N2 Nota do Indicador 2 Texto 

N4 Nota do Indicador 4 Texto 

N5 Nota do Indicador 5 Texto 

N6 Nota do Indicador 6 Texto 

N7 Nota do Indicador 7 Texto 

N8 Nota do Indicador 8 Texto 

IE Indicador Geral Contínuo Texto 

IG Indicador Geral Discreto Texto 

 

O conteúdo das planilhas foi importado para um banco de dados e batizado 

MARO Base Real – MBR. O detalhamento de seu conteúdo e estrutura está no Anexo B. 

As planilhas importadas não continham os dados brutos utilizados para a 

geração dos indicadores. Contudo, apresentavam as classificações de cada um deles e o 

indicador geral, suficientes para o treinamento de redes neurais. A partir daí, foi possível a 

utilização de algoritmos para a geração dos arquivos de treinamento, validação e testes. 

Os arquivos de treinamento foram gerados na seguinte seqüência: 

a) As tabelas importadas (ver linhas em destaque no apêndice A) são 

submetidas ao procedimento NFoldtND e a saída é armazenada 

temporariamente na tabela „tblbTsND‟. NFoldtND substitui a expressão ND 

(não disponível) por -1. A existência da expressão ND é explicada no 

capítulo 4, seção 4.3.3.; 

b) Em seguida, o conteúdo é passado ao procedimento „NFoldtst‟ que realiza a 

concatenação das tabelas. A saída do processamento é armazenada na 

tabela „tblbTotal‟. NFoldtst concatena os arquivos para geração do arquivo de 
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treinamento e de acordo com a técnica TEN FOLD CROSS VALIDATION7 

(KHOAVI, 1995); 

c) A tabela „tblbTotal‟ é normalizada pelo procedimento „NormalIndG‟. O 

resultado é armazenado temporariamente na tabela „tblbTeste‟; 

d)  O procedimento „SelectIndG‟ realiza o equilíbrio e o entrelaçamento das 

classes de modo a facilitar o treinamento pelas redes neurais. A saída é 

armazenada na tabela „tblbTreino‟. 

Os arquivos de validação são gerados na seguinte seqüência: 

1. A tabela é submetida ao procedimento „NFoldtND‟. A saída é armazenada em 

„tblbTsND‟; 

2. O procedimento „NormalIndG‟ é aplicado sobre a tabela „tblbTsND‟ e o 

resultado é armazenado na tabela „tblbTeste‟; 

3. O procedimento „SelectIndG‟, aplicado sobre „tblbTeste‟,multiplica os registros 

equilibrando e entrelaçando as classes. O resultado é armazenado em 

„tblbValida‟. 

Para os arquivos de teste, apenas o procedimento de normalização 

(NormalIndG) é aplicado. O resultado fica armazenado na tabela tblbTeste em definitivo. 

Os passos são executados de forma a gerar 30 (trinta) arquivos, 10 (dez) de 

treinamento, 10 de validação e 10 de testes. A razão para tal escolha é justamente dispor de 

dez conjuntos de dados de treinamento, validação e testes de modo a poder aplicar a 

técnica TEN FOLD CROSS VALIDATION. 

Os passos finais de preparação dos arquivos constituem a exportação para 

planilhas Excel, a remoção da linha de cabeçalho das planilhas e a retirada das colunas 

contendo as notas dos indicadores (N1 a N8) e a coluna IE (indicador específico ou 

indicador geral contínuo ou decimal). Depois, é realizada a exportação final como arquivo 

texto. Os arquivos foram originalmente preparados para atender diversas possibilidades 

experimentais, por isto a necessidade da remoção de colunas no Excel. 

Tabela 6: Relação dos Arquivos Gerados para Mineração Base Real 

Nome do Arquivo Descrição No. Registros 

tblbTeste1 Arquivo Texto para Testes 2795  

tblbTeste2 Arquivo Texto para Testes 2811  

                                                 
7
 Método estatístico para avaliar e comparar o efeito dos algoritmos de aprendizagem. 
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Nome do Arquivo Descrição No. Registros 

tblbTeste3 Arquivo Texto para Testes 2812 

tblbTeste4 Arquivo Texto para Testes 2777 

tblbTeste5 Arquivo Texto para Testes 2836 

tblbTeste6 Arquivo Texto para Testes 2787 

tblbTeste7 Arquivo Texto para Testes 2776 

tblbTeste8 Arquivo Texto para Testes 2844 

tblbTeste9 Arquivo Texto para Testes 2791 

tblbTeste10 Arquivo Texto para Testes 2787  

tblbTreino1 Arquivo Texto para Treino 43680 

tblbTreino2 Arquivo Texto para Treino 42865 

tblbTreino3 Arquivo Texto para Treino 42730 

tblbTreino4 Arquivo Texto para Treino 42915 

tblbTreino5 Arquivo Texto para Treino 42820 

tblbTreino6 Arquivo Texto para Treino 42580 

tblbTreino7 Arquivo Texto para Treino 42280 

tblbTreino8 Arquivo Texto para Treino 42310 

tblbTreino9 Arquivo Texto para Treino 42250 

tblbTreino10 Arquivo Texto para Treino 43090 

tblbValida1 Arquivo Texto para Validação 5005 

tblbValida2 Arquivo Texto para Validação 5570 

tblbValida3 Arquivo Texto para Validação 5140  

tblbValida4 Arquivo Texto para Validação 5385 

tblbValida5 Arquivo Texto para Validação 5235 

tblbValida6 Arquivo Texto para Validação 5625 

tblbValida7 Arquivo Texto para Validação 5535 

tblbValida8 Arquivo Texto para Validação 5595 

tblbValida9 Arquivo Texto para Validação 5595 

tblbValida10 Arquivo Texto para Validação 4755 

Há variação do número de registros para os arquivos de teste, tendo em vista 

terem sido fruto de processamento real de uma aplicação do MARO, conforme as razões já 

abordadas por OLIVEIRA (2004) e registradas no capítulo 4, seção 4.3.3. 

A tabela 6 exibe a relação dos arquivos gerados para as atividades de 

mineração propriamente ditas, ou seja, aplicação do algoritmo para a busca dos melhores 

parâmetros de rede. Os arquivos de treinamento apresentam uma média de 42.752 

registros. A média de tamanho dos arquivos de validação é de 5.344 registros e de testes 
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2.802 registros. Isto representa a seguinte participação percentual média no conjunto dos 

dados: 

Treinamento: 84,00%, Validação: 10,50% e Teste: 5,50%. 

6.3. Modelagem 

6.3.1. Construção do Modelo 

Foi construído um script8 no Matlab que pudesse auxiliar no estabelecimento dos 

diversos parâmetros de configuração para as experiências com redes neurais. O papel do 

script é importar os arquivos construídos para treinamento, validação e testes. Depois disso, 

o script iterage variando entre as configurações pré-definidas (taxa de aprendizagem, 

número de neurônios, conjuntos de dados (folders) etc.). Para cada folder, os dados são 

apresentados à rede para treinamento, validação e testes de acordo com o conjunto de 

arquivos correspondente. 

O desempenho em termos de treinamento, validação e teste foi registrado 

através dos valores obtidos para o MSE (erro médio quadrático) em cada uma dessas 

atividades, por cada configuração e em cada folder. 

Após esta etapa, usando como critério a média obtida a partir dos valores de 

teste, elegeu-se o modelo de melhor desempenho. O modelo „eleito‟ foi inicializado 10 (dez) 

vezes. As inicializações foram submetidas (treinadas) com os 10 „folders‟ construídos. 

Novamente, os valores de desempenhos foram registrados e o desempenho médio 

calculado. 

A melhor inicialização foi submetida aos testes de desempenho e outros tipos de 

avaliação. 

6.3.2. Descrição do Modelo 

As redes neurais e, especificamente, as redes neurais MLP, seu comportamento 

e capacidades foram detalhados no capítulo 2 deste trabalho. As redes foram montadas 

considerando os sete indicadores de entrada e uma saída (o indicador geral de risco). Para 

definição da camada intermediária e identificação do modelo mais adequado (7-X-1) foram 

testadas redes com camadas intermediárias variando de um a vinte neurônios. 

Os modelos foram treinados com diferentes algoritmos (backpropagation, 

backpropagation com momentum, Levenberg-Marquardt) e diferentes valores de taxa de 

aprendizagem, momentum, número de épocas e número aceitável de erros de validação, 

alcançando desempenhos mais promissores com o Levenberg-Marquardt. O número de 

                                                 
8
 Conjunto de comandos que pode ser executado iterativa e seqüencialmente.  
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épocas e o número máximo de erros de validação foram os principais critérios de parada do 

treinamento. 

6.3.3. Avaliação do Modelo 

Foi calculada a média dos valores de erros médios quadráticos apresentados 

com relação à etapa de testes. Depois, a tabela foi ordenada pelo valor crescente dessas 

médias. O modelo 7-11-1 apresentou melhor desempenho de teste (vide Tabela 7). 

Além das planilhas com as anotações do MSE (erro médio quadrático) foram 

montados gráficos que exibem o desempenho de cada topologia ao longo dos respectivos 

conjuntos de dados de testes. Eles possibilitam uma visão mais detalhada do 

comportamento de cada estrutura de rede. 

Tabela 7: Base Real – Erro Médio Quadrático nos Testes 

Modelos cd1 cd2 cd3 cd4 cd5 cd6 cd7 cd8 cd9 cd10 Médias 

7-11-1  0,1488 0,1446 0,1425 0,1090 0,1695 0,1164 0,1530 0,1853 0,1521 0,1034 0,14246 

7-19-1 0,1550 0,1472 0,1445 0,1203 0,1848 0,1279 0,1302 0,1667 0,1726 0,1065 0,14557 

7-17-1  0,1750 0,1342 0,1405 0,1261 0,1864 0,1462 0,1292 0,1671 0,1725 0,1055 0,14827 

7-13-1 0,1601 0,1538 0,1565 0,1202 0,1650 0,1342 0,1846 0,1559 0,1593 0,1007 0,14903 

7-16-1 0,2328 0,1419 0,1296 0,1291 0,1789 0,1271 0,1209 0,1680 0,1713 0,0965 0,14961 

7-20-1  0,1589 0,1442 0,1563 0,1218 0,1800 0,1533 0,1332 0,1669 0,1824 0,1022 0,14992 

7-12-1 0,1621 0,1642 0,1466 0,1670 0,1678 0,1264 0,1305 0,1919 0,1485 0,1046 0,15096 

7-14-1 0,1546 0,1376 0,1528 0,1148 0,1674 0,1740 0,1234 0,1873 0,1690 0,1305 0,15114 

7-10-1 0,1540 0,1457 0,1498 0,1272 0,188 0,1229 0,1358 0,2011 0,1908 0,1103 0,15256 

7-15-1  0,1699 0,1861 0,1574 0,1252 0,1577 0,1402 0,1341 0,1683 0,1643 0,1243 0,15275 

7-9-1  0,1568 0,2029 0,2019 0,1431 0,1735 0,1276 0,1265 0,1747 0,1663 0,1264 0,15997 

7-18-1 0,1674 0,1576 0,3134 0,1255 0,1949 0,1416 0,1285 0,1620 0,1466 0,1052 0,16427 

7-8-1  0,1671 0,1526 0,2081 0,1602 0,1699 0,1529 0,1278 0,2528 0,1686 0,1352 0,16952 

7-6-1 0,1647 0,1938 0,1508 0,1406 0,2162 0,1530 0,1264 0,2088 0,2154 0,1365 0,17062 

7-7-1  0,1739 0,1912 0,2715 0,1229 0,1818 0,1788 0,1238 0,2257 0,2029 0,1093 0,17818 

7-5-1 0,2356 0,2041 0,2288 0,1976 0,2191 0,2226 0,1673 0,2993 0,1807 0,1422 0,20973 

7-4-1  0,2683 0,2111 0,2538 0,1684 0,3209 0,2303 0,1657 0,3268 0,2172 0,2230 0,23855 

7-3-1  0,3115 0,2437 0,3032 0,2128 0,3832 0,2432 0,2159 0,3293 0,4192 0,1789 0,28409 

7-2-1  0,4351 0,3965 0,2929 0,4110 0,3205 0,4700 0,2618 0,2242 0,4819 0,4343 0,37282 

7-1-1 0,7282 0,4638 0,4737 0,4697 0,3620 0,8481 0,4988 0,3783 0,7525 0,5700 0,55451 

O Modelo 7-19-1 apresentou o segundo melhor desempenho. Depois, um bloco 

de mais quatro modelos apresentou médias abaixo de 0,15. 
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Figura 14: Gráfico de Testes de Desempenho dos Modelos - Base Real 

Depois de levantados estes resultados, o próximo passo foi encontrar o 

desempenho médio entre outras inicializações da configuração de melhor desempenho. A 

rede 7-11-1 foi inicializada 10 (dez) vezes e todas as inicializações treinadas, validadas e 

testadas com os mesmos conjuntos de dados (folders). 

Tabela 8: Classificação das Reinicializações do Modelo 7-11-1 

 
Cd1 Cd2 Cd3 Cd4 Cd5 Cd6 Cd7 Cd8 Cd9 Cd10 Média 

R6 0,1806 0,1749 0,1584 0,1536 0,1245 0,1825 0,1577 0,1353 0,1353 0,2136 0,1616 

R5 0,1669 0,1921 0,1535 0,1349 0,1245 0,2036 0,1545 0,1325 0,2240 0,1735 0,1660 

R9 0,1706 0,1907 0,1568 0,1471 0,1375 0,1887 0,1608 0,1370 0,1976 0,1824 0,1669 

R10 0,1734 0,1998 0,1587 0,1441 0,1312 0,1919 0,1486 0,1321 0,2095 0,1849 0,1674 

R7 0,1857 0,1841 0,1592 0,1520 0,1335 0,1883 0,1692 0,1335 0,2036 0,1662 0,1675 

R3 0,1765 0,1778 0,1668 0,1493 0,1294 0,2075 0,1626 0,1407 0,2126 0,1638 0,1687 

R8 0,1893 0,1897 0,1632 0,1410 0,1287 0,2266 0,1662 0,1428 0,2242 0,1614 0,1733 

R1 0,1670 0,1708 0,1559 0,1821 0,1338 0,2090 0,1727 0,1377 0,2314 0,1728 0,1733 

R4 0,1993 0,2034 0,1740 0,1997 0,1292 0,1934 0,1406 0,1406 0,2157 0,2126 0,1809 

R2 0,1879 0,2109 0,1721 0,1608 0,1397 0,2475 0,1871 0,1454 0,2535 0,1794 0,1884 

O critério utilizado para eleger a melhor inicialização de pesos foi a média dos 

erros médios quadráticos (EMQ). A média da inicialização R6 e o conjunto de dados Cd5 

estão em destaque como os menores valores encontrados. 

A inicialização de menor erro médio quadrático e o respectivo arquivo de teste 

foram utilizados para comparações com os dados do MARO base real. Histogramas foram 
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construídos permitindo uma visão gráfica dos desempenhos entre o modelo obtido e a 

classificação realizada pelo MARO (na base real). 
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Figura 15: Histograma dos Valores Gerados pelo MARO 

Para a construção dos histogramas foram usados os seguintes critérios: 

a) Os valores ≤ 1,75 foram classificados como nível 1 de risco; 

b) Os valores > 1,75 e ≤ 2,75 foram classificados como nível 2 de risco; 

c) Os valores > 2,75 e ≤ 3,75 foram classificados como nível 3 de risco; 

d) Os valores > 3,75 e ≤ 4,75 foram classificados como nível 4 de risco; 

e) Os valores > 4,75 foram classificados como nível 5 de risco. 

Conforme as definições de OLIVEIRA (2004), quanto maior o nível, pior a 

situação em termos de exposição ao risco. Os histogramas permitem uma visão gráfica do 

desempenho (MARO na figura 15 e a rede neural na figura 16) exibindo a freqüência 

encontrada por cada modelo em cada nível de risco. 

A MATRIZ DE CONFUSÃO9 (KANTARDZIC, 2003) também é utilizada para 

relacionar o desempenho de classificadores. Para sua construção, foram aplicados os 

seguintes critérios de mapeamento a fim de tornar os classificadores binários: 

1) Os valores menores ou iguais a 3,75 foram classificados como positivos (ou 

nível aceitável de risco) e foram sinalizados com SIM; 

                                                 
9
 Matriz para avaliação que correlaciona resultados positivos e negativos de cada modelo segundo critério. 
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2) Os valores maiores que 3,75 foram classificados como negativos (nível de 

risco fora do aceitável), sinalizados com (NÃO). 
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Figura 16: Histograma dos Valores de Saída de Teste da Rede 7-11-1 

 
Depois, foram calculados os valores para os indicadores abaixo: 

VP = Verdadeiros positivos, ou seja, os valores classificados como positivos pela 

rede neural e confirmados pelo MARO. 

VN = Verdadeiros negativos ou valores classificados como negativos pela rede e 

confirmados pelo MARO; 

FP = Falsos positivos ou valores classificados como positivos pela rede neural e 

não confirmados pelo MARO; 

FN = Falsos negativos ou valores classificados como negativos pela rede neural 

e não confirmados pelo MARO. 

Tabela 9: Matriz de Confusão – Rede Versus MARO 

  
MARO 

  
Sim Não 

 
Sim VP FP 

Rede       

 
Não FN VN 
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A tabela mostra os valores obtidos no Matlab após o processamento do arquivo 

tlbTeste5 (Cd5).  

Tabela 10: Matriz de Confusão – Rede Versus MARO com Valores 

  
MARO 

  
Sim Não 

 
Sim 2133 104 

Rede       

 
Não 17 582 

 

A partir destes valores iniciais, foram obtidas as constatações abaixo: 

Total de positivos (VP + FN), ou seja, total de valores sinalizados pelo MARO 

como de risco aceitável = 2.133 + 17 = 2.150. A rede apontou 2.237 (2.133 + 104) casos.  

Total de negativos (VN + FP), ou seja, total de valores sinalizados pelo MARO 

como de risco FORA do aceitável = 582 + 104 = 686. A rede neural sinalou 599 casos. 

O percentual de falsos positivos demonstra o percentual dos erros de 

classificação da rede em relação às ocorrências apontadas como de risco aceitável sobre o 

total de riscos fora do aceitável apontados pelo MARO: 

FP / (FP + VN) = 104 / (104 + 582) = 0,1516 ou 15,16%. 

O percentual de verdadeiros positivos demonstra o percentual de acerto da rede 

em relação à classificação realizada pelo MARO nos níveis aceitáveis de risco. VP / (VP + 

FN): 0,9921 ou 99,21%. Este percentual também é conhecido como sensibilidade. 

A precisão do classificador neural, VP / (VP + FP): 0,9535 ou 95,35%, demonstra 

o quanto sua classificação aceitável de risco foi tida como correta. 

A acurácia, (VP + VN) / (VP + VN + FP + FN): 0,9573 ou 95,73%, demonstra o 

percentual de acerto total da rede neural. O percentual total de erro é dado por (FP + FN) / 

(VP + VN + FP + FN) = (104 + 17) / (2133 + 582 + 104 + 17) = 0,04267 ou 4,27%. 

Há, ainda, a chamada especificidade. É o percentual obtido por VN / (VN + FP), 

ou seja, representa o nível de acerto da rede neural em relação ao que foi sinalizado por ela 

como risco fora do aceitável. No caso em questão: 

582 / (582 + 104) = 0,8484 ou 84,84%. 

O complemento da especificidade (1 – especificidade) é igual ao percentual de 

falsos positivos.  
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Figura 17: CURVA ROC – Rede 7-11-1 versus MARO 
Fonte: Gerada pelo autor no Matlab 

Uma visão gráfica do desempenho de um classificador em relação ao outro pode 

ser obtida através da chamada CURVA ROC (BRAGA, 2000). A Receiver Operating Curve 

fornece um gráfico através do relacionamento entre o percentual de verdadeiros positivos e 

o percentual de falsos positivos (ou 1 – especificidade). 

Em outras palavras, o percentual de acerto versus o percentual de erro nas 

classificações realizadas pela rede para o nível aceitável de risco possibilita uma visão 

gráfica do desempenho de um classificador em relação ao outro. No caso, da rede neural 

em relação ao MARO. 

Quanto maior a sensibilidade (percentual VP) e menor o percentual de falsos 

positivos (percentual FP), maior será a área sob a curva, indicativo da proximidade entre os 

classificadores em termos de desempenho. Na figura 17, o ponto em destaque sinaliza o 

desempenho (ou aproximação) entre os classificadores, considerando o valor de 3,75 como 

o limite para o nível aceitável de risco. 

6.4. Avaliação dos Resultados 

Os histogramas revelam as diferenças iniciais nas classificações entre a rede 

neural e o MARO. Nota-se maior concentração no nível 3 dos valores gerados pelo MARO 
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em relação aos valores gerados pela rede neural . Contudo, quando se considera os outros 

indicadores de avaliação, percebe-se o poder de atuação desta técnica. 

Após tornar os classificadores binários, gerar a matriz de confusão e analisar os 

principais indicadores dali obtidos percebe-se o nível de adequação que a rede neural é 

capaz de agregar ao problema em questão. Em outras palavras, a rede neural consegue 

aproximar a função multivariada que o MARO representa. 

A acurácia do modelo alcançou o índice de 95,73%. Ela representa o percentual 

de acerto total da rede. Além disso, a precisão sobre as classificações aceitáveis de risco 

alcançou o índice de 95,35% e o nível de erro apenas 4,27%. 

Também ficou demonstrada graficamente a boa aproximação dos modelos. O 

gráfico ROC evidenciou o alto nível de sensibilidade e o baixo percentual de falsos positivos, 

pois foram poucos os erros de classificação no nível aceitável de risco. 

6.5. Possibilidades de Implantação 

Os resultados obtidos demonstram amplas possibilidades de utilização das redes 

neurais como mecanismo de aceleração do método MARO e ajustes do ciclo de acordo com 

o que preceitua o DMLC. Como foi proposta, a utilização das redes é também uma forma de 

preservar a cultura construída em torno do assunto, caso a empresa já utilize o método 

original há algum tempo. 

Sua utilização abre as possibilidades do cálculo imediato dos níveis de risco. A 

rede pode ser inserida em sistema que a complemente (capítulo 5), fornecendo a visão 

corporativa e imediata de cada alteração percebida. A dinâmica das situações de risco será 

monitorada de forma constante e imediata. 

Vale destacar que o presente trabalho focou e se restringiu aos indicadores da 

forma como divulgados à academia, mas não há impedimentos quanto a sua ampliação. As 

redes neurais podem inclusive processar variáveis categóricas e dicotômicas (vide capítulo 

4) e absorver as diferentes formas de classificação dadas de acordo com o nível estrutural 

das dependências (fato percebido durante o tratamento dos dados). Tal possibilidade não foi 

explorada neste trabalho por conta do objetivo e limitações já abordados. 

Usar redes neurais no ciclo respeitando as variáveis existentes preserva a 

possível cultura já formada, é mais fácil como passo inicial de implantação e permite a 

migração mais suave para modelos mais complexos. 
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Capítulo 7 
 

7. Conclusões 
 

Este capítulo apresenta uma visão geral a respeito do que foi realizado e obtido 

neste trabalho. A seção 7.1 repassa os objetivos e as ações realizadas no sentido de 

concretizá-los. A seção 7.2 elenca os resultados obtidos. Na seção 7.3 são mencionadas as 

contribuições ao conhecimento. A seção 7.4 relaciona os trabalhos futuros ligados ao 

assunto abordado. A seção 7.5 realiza a conclusão. 

7.1. Objetivos e Ações 

O trabalho iniciou com a definição do objetivo geral e os objetivos específicos a 

serem alcançados. Discorreu sobre as expectativas com relação ao desafio intelectual em 

dissertar sobre o assunto, a metodologia de pesquisa, as limitações, o escopo e a 

organização. 

O primeiro objetivo específico dizia respeito à análise do ciclo MARO. O objetivo 

foi cumprido com base no DMLC, este incluído como fundamentação teórica no capítulo 2. A 

análise foi apresentada no capítulo 5. O ciclo MARO também foi avaliado em relação aos 

cenários que se apresentam para a indústria bancária nos próximos anos (requisitos do 

negócio). 

 Constatadas as necessidades de ajuste, o segundo objetivo era a construção da 

proposta para adequação do ciclo. Ela foi apresentada no capítulo 6 e contém cinco etapas 

para execução. A proposta sugere a utilização de redes neurais artificiais como apoio ao 

método MARO, como apoio ao processo de amostragem e como apoio na verificação de 

processos-chave dentro do ciclo. Sugere, também, a construção de sistema de apoio à 

decisão ou de informações gerenciais que hospede as redes construídas. As redes neurais 

foram abordadas no capítulo 3. 

O terceiro objetivo diz respeito à constituição da base de dados necessária para 

a realização de experiências. Os dados permitiram a investigação de modelos neurais que 

pudessem realizar de forma instantânea o cálculo e a disponibilização dos resultados sobre 

o risco operacional, apoiando o MARO. As experiências tiveram foco na etapa 2 da proposta 

de modificações no ciclo, conforme capítulo 5. Foi realizada a obtenção de base de dados 

real para as experiências. A base real foi cedida por uma instituição financeira e veio 
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possibilitar a realização do trabalho de laboratório, validando a experimentação da etapa 2 

da proposta lançada. 

Por fim, a obtenção dos modelos neurais e a mensuração dos indicadores de 

desempenho foram realizadas. Nesta atividade foram utilizadas técnicas como medição do 

erro médio quadrático, ten fold cross validation, matriz de confusão e curva ROC. Esta 

mensuração constituiu o quarto e quinto objetivos específicos do trabalho. 

O capítulo 4 apoiou o trabalho abordando contextualização prévia do problema, 

a importância do tema e apresentou o método de avaliação do risco objeto do estudo. 

7.2. Resultados Obtidos 

Um consolidado Método de Avaliação do Risco Operacional (possui anos de 

utilização) teve o seu ciclo de vida mineração de dados avaliado. Foram observados pontos 

de adequabilidade ao DMLC e diferenças. O ciclo DMLC possui maturidade próxima à do 

MARO e permitiu a visão de aspectos que podem influenciar no desempenho e 

administração de seus processos, atividades, desempenhos e custos. A avaliação 

considerou também as perspectivas em relação à indústria financeira e seus desafios. Entre 

os desafios está extrair informações sobre risco operacional de volumosas e crescentes 

bases de dados com tempestividade necessária à tomada de decisão. A avaliação do ciclo 

MARO é o primeiro resultado deste trabalho. 

Em seguida, ocorre a construção da proposta de adequação, o segundo 

resultado obtido. É composta por cinco etapas e sugere ações e ou projetos a fim de 

promover a adequação do ciclo. As etapas favorecem a adequação nos diversos aspectos 

abordados na avaliação. Torna o ciclo mais seguro, tempestivo, acurado, menos 

dispendioso e gerenciável. 

O ciclo torna-se mais seguro do ponto de vista da guarda e preservação do 

conhecimento, além dos aspectos de segurança que os sistemas gerenciais ou de apoio à 

decisão já oferecem. Torna-se tempestivo por poder fornecer de forma instantânea, ou 

simultânea em relação a outras informações de negócio, o que é necessário para a 

mitigação dos riscos. Torna-se acurado por fornecer os resultados isentos das falhas 

naturais do trabalho humano sobre extensas massas de dados, menos dispendioso, na 

medida em que aperfeiçoa o uso de recursos diversos e gerenciável porque sua 

modularização permite ajustes em tempo de execução e iteratividade entre processos.  

Construída a proposta, foram dados os primeiros passos de concretização. 

Experiências com redes neurais foram realizadas e permitiram a constatação das 

expectativas de êxito e adequação ao problema. A obtenção dos modelos (redes neurais 

classificadoras do risco operacional) e mais os índices de desempenho obtidos 

constituem mais um resultado. 
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7.3. Contribuição ao Conhecimento 

O trabalho realiza com sucesso a utilização das redes neurais no monitoramento 

do risco operacional ao auxiliar a verificação da conformidade aos controles internos, 

apoiando o MARO. Existem trabalhos que apóiam a Gestão de Riscos com o uso de redes 

neurais, especificamente em relação ao risco de crédito. ALMEIDA (1996) é um exemplo. 

Em relação ao risco operacional, há trabalhos ligados a sua mensuração do ponto de vista 

do valor em risco e alocação de capital (Value at Risk – VaR10) (JÚNIOR J., 2005) e na 

detecção do risco de fraude (um tipo de risco operacional), portanto, com foco diferente do 

apresentado. 

Há também o exercício da utilização do ciclo DMLC, constituindo este trabalho 

mais um caso de aplicação daquela abordagem. 

7.4. Trabalhos Futuros 

Há diversas possibilidades em aberto: 

a) A utilização de redes neurais contemplando também a classificação individual 

dos indicadores. Um conjunto de redes pode oferecer a informação 

simultânea de todas as classificações (notas), contemplando os indicadores 

individualmente e a nota geral; 

b) Outros tipos de redes neurais podem ser experimentados e modelos híbridos 

podem ser construídos e comparados; 

c) A construção de um classificador que contemple outras variáveis permitindo 

que o mesmo modelo contemple critérios diferentes de classificação 

eliminaria a necessidade de trabalhar com redes diferentes para cada 

estrutura ou conjunto de unidades de negócio (avaliadas por critérios 

diferentes), inclusive com a inclusão de variáveis dicotômicas e ou 

categóricas; 

d) A construção de critérios e classificadores de risco potencial para auxílio na 

definição do tamanho das amostragens a serem verificadas por mão-de-obra 

especializada e ajustada à capacidade operacional (etapa 4 da proposta); 

e) A construção de redes neurais que realize o cumprimento dos controles 

internos sobre documentos digitalizados (etapa 5 da proposta); 

f) A fusão destes classificadores com monitoradores de fraudes internas e ou 

externas em sistema único; 

                                                 
10

 Mensuração dos valores do Ativo submetidos a este tipo de risco. 
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g) A fusão destes classificadores com monitoradores de outros tipos de risco em 

sistema único; 

h) As etapas 1 e 3 da propostas também envolvem projetos. 

7.5. Limitações 

Trabalhar de forma pública com dados reais na área de riscos costuma 

apresentar dificuldades por conta da natureza do assunto. As informações oficiais liberadas 

permitiram o trabalho de experimentação sem desatrelar do conjunto de indicadores. 

Trabalhar com dados brutos em busca de outros modelos e variáveis implicaria em abordar 

questões envolvendo as versões atuais do método, o que não nos foi autorizado. Apenas os 

dados foram fornecidos de forma oficial, situação absolutamente compreensível. Isto 

demonstra o nível de importância e seriedade que a instituição dedica ao assunto. 

7.6. Conclusão 

O presente trabalho focou o Método de Avaliação de Risco Operacional em 

bancos voltado ao monitoramento do risco presente em agências bancárias do ponto de 

vista da execução dos processos atrelados aos controles internos. O método foi 

desenvolvido em 2001 na indústria e apresentado à academia em 2004, quando já contava 

com 2 anos e meio de maturidade. Efetivo em seus propósitos, o método segue em 

utilização até a presente data e, na indústria, tem passado por diversas modificações 

objetivando atender novas demandas. A versão acadêmica permaneceu inalterada.  

Reconhecendo a importância do método, foi realizada uma avaliação da versão 

acadêmica do ponto de vista dos processos que envolvem a descoberta de conhecimento 

sobre bases de dados. O MARO, como foi nomeado, foi analisado quanto à aderência em 

relação ao ciclo de mineração de dados proposto por HOFMANN (2003) e, do ponto de vista 

do negócio, em relação às perspectivas que se projetam para a indústria. 

O resultado da análise aponta para a necessidade de adequação do ciclo. 

Foram observados aspectos como a necessidade de foco uniforme em processos, pessoas 

e recursos. Além disso, as iterações, os fluxos de decisão, os laços internos entre 

processos, os profissionais envolvidos, o número de processos, as fontes de dados e o 

repositório de conhecimento. Os pontos a serem modificados incluem o número de 

processos, a necessidade da fonte de dados específica para armazenamento centralizado 

de dados de todos os processos, a clareza dos fluxos. Além disso, diante dos cenários 

futuros para a indústria bancária, há uma forte necessidade de agilização e automação do 

ciclo. 

Uma proposta com cinco etapas foi apresentada. A primeira aponta para 

centralização dos dados oriundos dos processos em base apartada dos processos 
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transacionais ou de linha. A segunda busca agilizar as respostas do método através da 

utilização de redes neurais artificiais que o assimilem e possam fornecer respostas 

instantâneas, acelerando-o. As redes „aprendem‟ o método e o aplica a cada agência 

imediatamente e sem necessitar de dados das demais unidades de negócio. A terceira 

etapa considera a necessidade de sistema de informações gerenciais ou de tomada de 

decisão que se comunique com as bases, hospede as redes neurais e forneça os relatórios 

e consultas de forma instantânea e corporativa. A quarta etapa para a possibilidade de 

auxílio às amostragens de processos que são verificados por mão-de-obra especializada. 

Um classificador de risco potencial (rede neural) pode auxiliar na identificação de instâncias 

de processos que tenham a real necessidade de serem analisados manualmente. Esta 

possibilidade implicará em módulo ou módulos a serem inseridos no sistema construído na 

etapa 3. A quinta etapa necessita da consolidação dos projetos de digitalização de 

documentos em curso nos bancos. Arquivos digitalizados podem viabilizar a verificação 

automática por redes ou agentes neurais, liberando mão-de-obra para atividades mais 

específicas e acelerando o serviço de verificação. 

Modelos neurais foram construídos para a experimentação da etapa 2. Os 

resultados obtidos sinalizaram amplas possibilidades de utilização das redes neurais como 

classificadores, absorvendo o método. Os primeiros trabalhos aconteceram sobre uma base 

artificial (anexos B e C). Respaldando o trabalho, foram obtidos dados oriundos da aplicação 

real do método. Diferenças entre as versões do método foram contornadas, possibilitando o 

uso da base. A experiência abrangeu 20 modelos de rede MLP. Elas foram treinadas com 

algoritmo backpropagation, backpropagation com momentum e Levenberg-Marquardt. Os 

resultados foram promissores. 

Desta forma, diante do que preceitua o DMLC e as perspectivas para a 

indústria financeira, foram apontadas alterações que podem ser realizadas no ciclo do 

MARO suprindo suas necessidades de adequação. 
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Anexo A 
Tabela 11: Avaliação da Base Real Disponibilizada 

 
 
 
 

Indicadores/Tabelas  Indicador1 Indicador2 Indicador3 Indicador4 Indicador5 Indicador6 Indicador7 Indicador8 

A15233 

 

164 zeros 

em 3896 e 
571 ND 

OK 

164 zeros 

e 155 ND 
Ok 

Todo ND. 

“Tratado!” 

172 zeros. 

 

968 zeros. 1152 

zeros de 
3896. 748 

ND. 

3415 zeros 

em 3896. 
“Tirar as 

linhas que 

não são 
zero 

também!” 

122 ND. 

OK. 

A16232 

 

Ok Ok Todo ND. Todo zero. 

4888 
registros. 

558 zeros. 

 

1094 

zeros.937 
ND. 

3507 zeros 

de 3888. 

123 ND. 

OK. 

A16331 

 

OK OK 1271 em 

3897. 

1271 

zeros. 

602 ND.  1191 

zeros e 
602 ND. 

3382 zeros 

em 3897. 

116 ND. 

OK. 

A17230 

 

OK Ok Todo ND OK  1403 zeros 

em 3892. 

OK 

1126 

zeros em 

3892. 
Ok 

3456 zeros 

em 3892. 

OK 

A17329 

 

OK Ok Todo ND. 1898 

zeros de 
3897. 

1173 zeros 

em 3897. 

1173 

zeros e 
616 ND. 

3426 zeros 

em 3897. 

116 ND. 

OK 

A17428 

 

OK OK 3918 ND 

em 4191. 
Retorno 

do 

indicador 

132 sem 

dados. 
1783 

zeros em 

4191. 

134 brancos e 

1174 zeros. 

2997 

brancos e 
407 zeros. 

132 

brancos e 
3824 

zeros. 

256 

brancos e 
6 zeros.  

OK. 

A18227 OK OK 4 brancos. 
Resto todo 

ND. 

3891 
registros. 

245 zeros. 
4 brancos. 

1140 ND 
e 1005 

zeros em 

3895. 
4 brancos. 

3562 
zeros,  

4 brancos. 

123 ND e 
4 brancos. 

A18326 

 

OK OK Todo ND OK OK 1151 

zeros em 
3897 

OK 

3475 zeros 

em 3897 

OK 

 

A18425 

 

184 

brancos e 
400 zeros. 

OK. 

133 

brancos e 
338 zeros. 

OK. 

168 

brancos e 
88 zeros. 

160 zeros. 154 zeros. 3095 

brancos 
em 4192. 

376 zeros. 

132 

brancos e 
3808 zeros 

em 4192. 

252 

brancos e 
6 zeros. 

OK. 

A19224 
 

OK OK Todo ND Todo 
zerado. 

OK 1227 
zeros em 

3895. 

3586 zeros 
em 3895 

OK 

A19323 OK OK Todo ND 379 zeros 

em 3897. 

95 zeros. 1113 

zeros em 
3897. E 

624 ND 

3502 zeros 

em 3897. 

117 ND. 

A19422 187 

brancos e 

357 zeros 

em 4190. 

133 

brancos e 

333 zeros 

em 4190. 

1140 

brancos e 

1128 

zeros. 

132 

brancos e 

1703 

zeros. 

132 brancos e 

1891 zeros. 

3305 

brancos e 

303 zeros. 

132 

brancos e 

3764 

zeros. 

247 

brancos e 

3 zeros. 

A20221 

 

OK OK Todo ND Todo zero. OK 1314 

zeros em 

3895 e 
613 ND. 

3531 zeros 

em 3895. 

OK 

A20320 

 

OK OK Todo ND 1536 

zeros em 

3956 

OK 1063 em 

3956. 

700 ND 
OK 

3563 zeros 

em 3956. 

OK 
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A20419 179 
brancos e 

291 zeros 

em 4190. 

133 
brancos e 

292 zeros 

em 4190. 

572 
brancos e 

1124 

zeros. 
 

132 
brancos e 

1887 

zeros. 

132 brancos e 
1191 zeros. 

3525 
brancos e 

233 zeros.  

132 
brancos e 

3788 

zeros. 

112 
brancos e 

1 zero. 

A21201 

 

Ok Ok Todo ND Ok. 194 

zeros 

apenas. 

Ok 1318 

zeros em 

3895. 

3576 zeros 

em 3895. 

OK 

A21302 

 

OK OK  Todo ND 1671 

zeros em 

3897. 

OK 987 zeros 

e 601 ND. 

3618 zeros 

em 3897 

OK 

A21403 186 
brancos e 

277 zeros 

em 4198. 

136 
brancos e 

366 zeros 

em 4198. 

366 
brancos e 

1049 

zeros em 
4198. 

132 
brancos e 

2268 

zeros em 
4198. 

132 brancos e 
811 zeros em 

4198. 

3737 
brancos e 

148 zeros 

em 4198. 

132 
brancos e 

3787 zeros 

em 4198. 

244 
brancos e 

4 zeros. 

A22204 OK OK Todo ND Todo zero. 

3895.  

121 zeros. 1301 

zeros em 

3895. 509 

ND. 

3573 zeros 

em 3895. 

131 ND. 

A22305 

 

OK OK Todo ND 461 zeros 

em 3897. 

OK 985 zeros 

em 3897 e 
656 ND. 

3570 zeros 

em 3897. 

OK 

A22406 188 

brancos e 
296 zeros 

em 4211. 

139 

brancos e 
376 zeros 

em 4211. 

332 

brancos e 
1062 

zeros em 

4211. 

132 

brancos e 
2343 

zeros em 

4211. 

138 brancos e 

809 zeros em 
4211. 

3748 

brancos e 
144 zeros 

em 4211. 

132 

brancos e 
3835 zeros 

em 4211. 

245 

brancos e 
4 zeros. 

A23107 

 

OK OK Todo ND OK 1582 zeros 

OK 

1055 

zeros e 

669 ND 
em 3891. 

3252 

zeros. 

OK 

A23208 

 

OK OK Todo ND 100% 

zerado 

OK 1288 

zeros e 

532 ND. 

3451 zeros 

ou seja 

88,6% 

OK 

A23309 OK OK Todo ND 469 zeros 

em 3897 

169 zeros. 980 zeros 

e 721 ND 

em 3897. 

3742 zeros 

em 3897. 

83 ND. 

A24110 
 

OK Ok Todo ND 181 zeros 
em 3892 

OK 

1403 em 
3892 

OK 

1126 
zeros em 

3892 

OK 

3456 zeros 
em 3892 

OK 

A24211 

 

OK OK Todo ND OK OK 1237 

zerados. 

545 ND. 
Aceitável. 

3480 

zerados 

em 3895. 

Ok. 

A24312 

 

OK OK Todo ND Ok Ok 564 reg. 

0% 

1777 ND 
60,07% 

0% ou ND 

3479/3897 

reg. 

Zerados. 

OK 

A25113 OK OK Todo ND 291 
registros 

zerados 

em 3891. 

1412 zeros 
em 3891. 

1177 
zeros em 

3891. 629 

ND. 

3468 zeros 
em 3891. 

123 ND. 

A25214 

 

OK OK Todo ND 897 zeros 

em 3895 

OK 

103 zeros em 

3895 

OK 

1203 

zeros em 

3895 
OK 

3283 zeros 

em 3895 

OK 

A25315 

 

OK OK Todo ND OK 1310 

registros 

zerados/3897 
(33,72%). 

Aceitável. 

2080 

registros 

zerados e 
509 com 

0% de 

resultado, 
66,44%. 

3496 

registros 

zerados, 
89,71% 

OK 

A26216 OK Ok Todo ND 994 zeros 

em 3897. 

96 zeros. 1197 

zeros em 
3897. 583 

ND. 

3423 zeros 

em 3897. 

130 ND. 

A26317 

 

OK OK Todo ND 1744 

zeros em 
3897 

686 zeros 

OK 

OK 3630 zeros 

em 3897 

OK 

A27334 OK OK Todo ND 1472 

zeros em 

3897. 

840 zeros em 

3897. 

1036 

zeros e 

1112 ND 

em 3897. 

3722 

zeros. 

89 ND. 
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Anexo B 
B.1 Bases de Dados: 

Para as experiências foram utilizadas duas fontes de dados: uma base artificial e a 

base real cedida por instituição que utiliza o MARO. 

 A base artificial foi montada a partir das especificações presentes no trabalho de 

OLIVEIRA (2004). Teve como objetivo o exercício de aplicação do método e a geração de 

dados iniciais classificados para o trabalho com redes neurais. Permitiu a geração e a 

guarda de dados brutos, a aplicação de diversos critérios de classificação dos riscos e a 

construção de algoritmos que refletissem a aplicação do método e a preparação dos dados 

para utilização dos modelos de rede. 

 Após a disponibilização dos dados reais, uma base similar foi construída a partir da 

importação dos dados disponibilizados. Os algoritmos gerados para as experiências geradas 

com a base artificial puderam ser aproveitados com modificações mínimas. 

B.2 Base Artificial: 

 Considerou-se uma organização hipotética com 4.000 unidades de negócio. A partir 

das especificações traçadas por OLIVEIRA foram construídos dados brutos para cada 

indicador com a utilização da função randômica do MS-Access. Tendo os dados brutos, 

foram aplicados os critérios de geração dos indicadores, das notas individuais de cada um, 

média, desvio-padrão, probabilidade, média das probabilidades e a classificação (em 

valores contínuos e discretos) do risco para cada unidade de negócio (agência). 

Tabela 12: Relação das Entidades da Base de Dados Artificial - MBA 

Nome Conteúdo 

Uneg Códigos Identificadores das agências  

FrontInd1 Limiares para Classificação de Risco–Indicador 1 

FrontInd2 Limiares para Classificação de Risco–Indicador 2 

FrontInd3 Limiares para Classificação de Risco–Indicador 3 

FrontInd4 Limiares para Classificação de Risco–Indicador 4 

FrontInd5 Limiares para Classificação de Risco–Indicador 5 

FrontInd6 Limiares para Classificação de Risco–Indicador 6 

FrontInd7 Limiares para Classificação de Risco–Indicador 7 

FrontNotaDecimal Limiares para Classificação de Risco–Indicador 
Geral 
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MAROFVC Dados Brutos, Indicadores, Notas Individuais, 
Probabilidades, Média, Nota Decimal (geral) e 
Nota Inteira (geral). 

MAROFVC1 até MAROFVC10 Temporária para a geração de arquivos de 
treinamento, validação e testes. 

MAROFVCTotal Temporária para a geração de arquivos de 
treinamento. 

MAROFVCNnormalIndG Temporária para a geração de arquivos de 
testes. 

MAROFVCTnormalIndG Temporária para a geração de arquivos de 
treinamento. 

MAROFVCVnormalIndG Temporária para a geração de arquivos de 
validação. 

TabEstInd Média e Desvio-Padrão dos Indicadores 

TabProb Probabilidades de Acordo com a distribuição 
Normal. 

 

 As Tabelas FrontInd1 a FrontInd7 guardam os parâmetros de risco (limiares) 

aceitáveis para cada classe em cada indicador. Foram estabelecidos valores para a 

classificação em cinco níveis. A Tabela FrontNotaDecimal define o nível de classificação 

geral (englobando os sete indicadores definidos no MARO). 

 A Tabela MAROFVC recebe o resultado do processamento do MARO desde a 

geração dos dados brutos à classificação final. As tabelas MAROFVC1 a MAROFVC10 são 

cópias de processamentos do MARO. O número de dez processamentos é para atender ao 

critério do TEN FOLD CROSS VALIDATION (KOHAVI, 1995). 

 MAROFVCTotal acumula temporariamente a concatenação das tabelas para a 

geração de arquivos de treinamento. As Tabelas MAROFVCN, MAROFVCT e 

MAROFVCVnormalIndG recebem os arquivos prontos para teste, treinamento e validação, 

respectivamente. 
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Figura 18: MARO Base Artificial – Detalhes das Tabelas FrontInd 

 Dois módulos de código VBA foram criados e contêm funções e procedimentos para 

geração de dados, aplicação do método e preparação dos arquivos para utilização com 

modelos de redes neurais. 

Tabela 13: MARO Base Artificial - Módulos Visual Basic 

Nome Conteúdo 

FunP Contém funções e procedimentos encarregados 

de gerar os dados brutos, calcular indicadores, 

calcular a nota ou classificação individual dos 

indicadores, a média, o desvio-padrão, as 

probabilidades, a nota decimal (classificação 

contínua) e a nota inteira (ou classificação 

discreta). 

PProc Contém funções e procedimento encarregados 

de concatenar, normalizar, organizar dados e 

registros e gerar arquivos para treinamento, 

validação e testes com redes neurais. 
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A preparação dos dados continuou com a exportação dos arquivos para o Excel. Lá, 

os dados foram adequados ao número de colunas (campos) necessário a cada modelo de 

rede neural a ser experimentado. Este procedimento dá flexibilidade de ajuste caso outros 

procedimentos vierem a ser experimentados, mudando o número de variáveis de entrada. 

Em seguida, os dados foram exportados no formato texto para uso no Matlab. 

B.3 Base Real 

 
Figura 19: Conteúdo do MARO Base Real (MBR). Tabelas Importadas e Outras 

A figura 19 exibe a relação de tabelas do MBR. Foram importadas 10 tabelas 

contendo dados reais de resultados de processamento do MARO. O número dez objetivou a 

aplicação da técnica TEN FOLD CROSS VALIDATION semelhantemente ao que foi 

realizado com a base artificial. 

Após a importação, as funções e procedimentos Visual Basic (tabela 14) foram 

ajustados para a preparação dos dados de treinamento, validação e testes. 
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Figura 20: Conteúdo do MARO Base Real: Módulos de Código VBA 

O anexo A destaca as tabelas importadas e a seção 6.2 relaciona as tabelas com 

dados de treinamento, validação e testes gerados. 

Tabela 14: Funções e Procedimento do MBR 

Nome Finalidade no MBR 

ChamNFold Invoca demais procedimentos para a geração 

dos arquivos de treinamento, validação e testes. 

NFoldtND Substitui a expressão “ND” por -1. A expressão 

“ND” é prevista conforme seção 4.3.3. 

NFoldtst Realiza a concatenação dos arquivos para 

treinamento. 

NormalIndG Normaliza os dados de acordo com o Indicador. 

NormalNEC Aplica fórmula de normalização. 

SelectIndG Organiza registros e equilibra o número de 

classes. 
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Figura 21: Desempenho dos Modelos de Redes Neurais – Base Real 
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Anexo C 
C.1 Dados dos Modelos com Base Artificial 

Tabela 15: MBA – Erro Médio Quadrático dos Testes 

Modelos cd1 cd2 cd3 cd4 cd5 cd6 cd7 cd8 cd9 cd10 Médias 

7-6-1 0,2292 0,2117 0,1793 0,1704 0,2175 0,1669 0,1742 0,1567 0,1405 0,2027 0,18491 

7-18-1 0,2159 0,1681 0,2060 0,1679 0,2479 0,1639 0,2497 0,1822 0,1960 0,2187 0,20163 

7-11-1  0,2383 0,1764 0,1804 0,2708 0,2512 0,1642 0,1808 0,1913 0,1876 0,2146 0,20556 

7-9-1  0,2619 0,1998 0,2129 0,1945 0,2044 0,2411 0,2221 0,1631 0,2223 0,2081 0,21302 

7-16-1 0,2018 0,2961 0,187 0,1699 0,2313 0,1702 0,2787 0,1735 0,2422 0,1798 0,21305 

7-8-1  0,2215 0,1966 0,1931 0,2076 0,2181 0,2052 0,2058 0,1726 0,3165 0,2249 0,21619 

7-7-1  0,2434 0,1659 0,1692 0,1998 0,2345 0,2385 0,2754 0,2659 0,2078 0,179 0,21794 

7-5-1 0,1976 0,2026 0,3982 0,2069 0,2257 0,1668 0,2438 0,1932 0,2029 0,1853 0,22230 

7-4-1  0,2459 0,2357 0,1901 0,2632 0,3207 0,2274 0,3360 0,1855 0,1748 0,1918 0,23711 

7-19-1 0,1799 0,3071 0,2638 0,2787 0,2674 0,1833 0,1942 0,1801 0,2023 0,3611 0,24179 

7-17-1  0,2393 0,1893 0,3444 0,2754 0,2334 0,2151 0,2829 0,2015 0,2616 0,1815 0,24244 

7-12-1 0,1755 0,2643 0,2650 0,3299 0,2693 0,2150 0,2595 0,2051 0,2190 0,2581 0,24607 

7-20-1  0,2321 0,2078 0,3408 0,2970 0,3279 0,2994 0,1599 0,2871 0,2385 0,2514 0,26420 

7-14-1 0,3127 0,3081 0,4393 0,1987 0,3193 0,2342 0,1715 0,2569 0,2428 0,1732 0,26567 

7-10-1 0,1909 0,2928 0,2101 0,1934 0,6952 0,2407 0,1844 0,2496 0,1756 0,2247 0,26574 

7-3-1  0,3228 0,2598 0,3942 0,2724 0,2743 0,216 0,2112 0,2453 0,2511 0,2611 0,27082 

7-15-1  0,8183 0,276 0,2057 0,1981 0,3521 0,1984 0,2448 0,2895 0,2375 0,1781 0,29985 

7-13-1 0,2482 0,2496 0,2515 0,2820 0,2287 0,6112 0,3060 0,5590 0,2432 0,1776 0,31570 

7-2-1  0,4077 0,4084 0,3802 0,3809 0,3890 0,2805 0,2743 0,3908 0,3091 0,3200 0,35409 

7-1-1 0,4017 0,3687 0,5005 0,3864 0,3683 0,3840 0,3454 0,4104 0,3661 0,3882 0,39197 
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Figura 22: Desempenhos dos Modelos de Redes Neurais – Base Artificial 


