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RESUMO 

 

 

 

 
O presente trabalho aborda a Inteligência Artificial aplicada sobre a análise de risco de 

concessão de crédito a consumidores do setor varejista, problema comum encontrado em 

instituições que trabalham com crediários. Tem como objetivo o desenvolvimento de uma 

aplicação Web API, que através de uma estrutura de Rede Neural Artificial e aprendizado de 

máquina (machine learning), seja capaz de prever se um tomador de crédito será um bom ou 

mal pagador no futuro, mediante um resultado de credit scoring. Junto a isto, também se vê 

presente o desenvolvimento de uma estrutura de Árvore de Decisão, utilizada para a 

comparação de resultados, objetivando a calibração e aprimoramento da Rede Neural. Os 

resultados obtidos mostraram que a Rede Neural e a Árvore de Decisão tiveram uma 

aproximação de acurácia entre elas. A Árvore de Decisão mostrou-se mais eficiente para 

dados já conhecidos, porém, menos eficaz em predições de dados desconhecidos. A Rede 

Neural teve seu desempenho constante, tanto para dados conhecidos como para 

desconhecidos. Através da Web API implementada, foi possível efetuar consultas de 

diferentes configurações de perfis de tomadores e avaliar a sua pontuação de crédito, 

executada pela Rede Neural treinada, obtendo resultados que se aproximaram do esperado 

para cada situação. 

 

 

 
Palavras-chave: Risco de crédito, Redes Neurais Artificiais, Árvore de Decisão, Inteligência 

Artificial, Simulação de crédito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 
This paper deals with the applied Artificial Intelligence on the analysis of credit risk to 

consumers in the retail sector, a common problem found in institutions that work with credit 

registries. It aims to develop a Web API application, which through an artificial neural 

network structure and machine learning, is able to predict if a borrower will be a good or bad 

payer in the future, through a result of credit scoring. In addition to this, we also see the 

development of a Decision Tree structure, used for the comparison of results, aiming at the 

calibration and improvement of the Neural Network. The results showed that the Neural 

Network and the Decision Tree had an accuracy approximation. The Decision Tree proved to 

be more efficient for data already known, but less effective in predicting unknown data. The 

Neural Network had its constant performance for both known and unknown data. Through the 

Web API implemented, it was possible to query different configurations of borrower profiles 

and to evaluate their credit score, executed by the trained Neural Network, obtaining results 

that approached the expected for each situation. 

 

 
Keywords: Credit risk, Artificial Neural Network, Decision Tree, Artificial Inteligence, 

Credit simulation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 
O setor varejista tem demonstrado ao longo dos anos, um aumento de interesse 

sobre assuntos relacionados à concessão de crédito ao consumidor e seus riscos. O crédito é 

uma das formas de comercialização mais comuns utilizadas e é a que possui maiores 

possibilidades de prejuízos às instituições que o concedem, devido às prováveis 

inadimplências por parte de seus clientes tomadores do benefício. 

 

Atualmente no Brasil, existem alguns órgãos que ajudam a regular a inadimplência 

de consumidores, como por exemplo o SPC e o SERASA, servindo muitas vezes como apoio 

às instituições no momento de avaliar a concessão de um crédito a um cliente ou cobrá-lo em 

casos de não cumprimento do acordo da dívida. Contudo, muitas vezes não se tornam 

suficientes nas decisões de crediaristas, que acabam buscando por outras alternativas em suas 

análises de risco. 

 

Para a avaliação de risco de crédito, uma das alternativas mais comuns buscadas 

pelas instituições, é a utilização de sistemas de informação especialistas, que buscam através 

de regras pré-programadas fornecidas por especialistas da área, fazer uma leitura dos dados do 

perfil do tomador solicitante e categorizá-lo como um possível bom ou mau pagador. 

Normalmente esta informação é dada através de uma pontuação numérica, uma nota atribuída 

ao solicitante indicando o quão próximo de uma ou outra situação ele se encontra, este 

processo é conhecido no ramo como credit scoring. 

 

Existem outras técnicas que podem ser utilizadas para o processo de credit scoring 

além de sistemas especialistas, como por exemplo, a utilização de Redes Neurais Artificiais 

(RNAs). As RNAs são programas computacionais que tentam simular o funcionamento de 
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redes neurais biológicas e tem se tornado um recurso cada vez mais comum de utilização, 

quando existe a necessidade de prever informações baseadas em dados históricos precedentes. 

Com processos de aprendizado de máquina (machine learning), elas adquirem conhecimento 

através de padrões encontrados nas informações passadas à elas e são capazes de prever 

resultados a partir de novos dados. 

 

Além da necessidade por parte de instituições credoras, de classificar os possíveis 

tomadores de crédito como bons ou maus pagadores, existe também a problemática de saber 

quais formas de negociação do crédito concedido serão as mais garantidas de acordar com o 

cliente e de ele cumprir. Normalmente, as empresas seguem padrões de formas pré- 

estabelecidas, estipulando por exemplo um valor mínimo de entrada, quantidade máxima de 

parcelamento, taxa de juros aplicável e determinando junto ao cliente qual forma mais lhe 

agrada, que esteja dentro deste composto. Contudo, pode acabar não sendo escolhida a forma 

mais eficaz para um determinado cliente, que tenha um perfil diferente de outros clientes que 

já tenham cumprido com suas dívidas de mesma semelhança e ele poderá se tornar um 

inadimplente, mesmo que sua pontuação de credit score seja relativamente alta. 

 
 

1.1 Motivação 

 

 
Existe uma demanda significativa no mercado por soluções que forneçam a redução de 

inadimplência, sendo que uma das mais buscadas pelas instituições varejistas credoras, são 

ferramentas que façam avaliações por credit score. Por este motivo, o presente trabalho tenta 

através de embasamentos teóricos e de soluções semelhantes, montar um projeto que parta de 

um princípio atendendo este quesito. 

 

É possível encontrar muitos trabalhos acadêmicos que já tratam sobre a aplicação de 

técnicas computacionais para a execução de cálculos de credit score, como por exemplo os 

sistemas especialistas e redes neurais artificiais, contudo, existem poucas propostas que 

tragam soluções ao problema subsequente à concessão do crédito em si, que é a definição da 

forma de negociação que o cliente irá acordar com a instituição para quitar sua dívida, 

podendo muitas vezes ser aplicada e não honrada por ele, mesmo possuindo uma boa 

avaliação de risco. Este trabalho é motivado a propor que cada forma de negociação também 

pode ter um risco atribuído e de que existem formas que sejam mais garantidas de um 

tomador honrá-las, conforme o seu perfil de consumidor. 
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As redes neurais artificiais caracterizam um segmento de estudo da inteligência 

artificial que vem ganhando muita força nos últimos anos, devido aos problemas que são 

possíveis de serem resolvidos através delas, que com métodos tradicionais não são possíveis e 

ao poder computacional que vem evoluindo no decorrer do tempo, possibilitando altos níveis 

de processamento de dados anteriormente nunca vistos, permitindo portanto que as execuções 

exigidas pelas RNAs sejam possíveis de serem feitas. Por se tratar de uma área promissora, 

este motivo traz o interesse ao autor sob este trabalho, em aprofundar-se, entender e 

especializar-se mais sobre o assunto, aprimorando cada vez mais o seu conhecimento. 

 
 

1.2 Objetivos 

 

 
1.2.1 Objetivo geral 

 

 
Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma Web API, que seja 

possível de integração a outros sistemas de informação e que a partir de dados recebidos 

referentes a um perfil de um cliente, possível tomador de crédito, junto à dados de uma 

possível forma de negociação, seja avaliado e calculado o seu credit score pessoal na 

instituição. 

 
 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 
Para atingir o objetivo principal definido, os seguintes objetivos específicos 

deverão ser cumpridos: 

 

a) Entender os motivos de inadimplência dos clientes tomadores de crédito; 

 
 

b) Obter e tratar os dados de uma instituição varejista, preparando-os ao 

treinamento de uma rede neural e de uma estrutura de árvore de decisão; 

 
c) Desenvolver, validar e testar uma rede neural artificial que faça predições de 

tomadores adimplentes e inadimplentes, com cerca de 80% de acurácia; 
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d) Desenvolver, validar e testar uma árvore de decisão que faça predições de 

tomadores adimplentes e inadimplentes, com cerca de 80% de acurácia, 

objetivando a comparação de resultados com a rede neural; 

 
e) Implementar uma API que centralize todos os processos executados pela 

solução e garanta a segurança dos acessos; 

 
f) Validar e comparar os resultados obtidos pela solução com as situações 

executadas efetivamente na vida real; 

 
 

1.3 Organização do trabalho 

 

 
Com objetivo de compreender este estudo, os capítulos serão apresentados na ordem 

descrita a seguir: 

 

O capítulo 2 expõem uma revisão bibliográfica sobre os assuntos tratados nos 

capítulos seguintes, como o crédito, o risco de crédito, inteligência artificial, redes neurais 

artificiais e árvores de decisão. 

 

No capítulo 3 será apresentada a metodologia utilizada na realização do estudo e as 

principais atividades propostas. 

 

No capítulo 4 será mostrada toda a proposta de desenvolvimento do trabalho, 

apresentando a arquitetura do projeto, o tratamento e limpeza das informações utilizadas, o 

desenvolvimento da rede neural e da árvore de decisão, o fluxo dos dados e a forma como 

cada etapa será desenvolvida e aplicada dentro de todo o contexto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

 
Neste capítulo serão abordados os principais fundamentos teóricos que envolvem o 

tema Avaliação de Crédito ao Consumidor com Redes Neurais Artificiais e Árvore de 

Decisão, entre outros assuntos pertinentes para a realização deste trabalho. Foram feitos 

estudos em livros, artigos e documentos digitais que serão apresentados a seguir buscando 

melhor situar o leitor quanto ao assunto. 

 
 

2.1 Crédito 

 

 
Para facilitar e condicionar a comercialização de bens e serviços consumíveis, foi 

depositado ao consumidor um termo de confiança, criando-se então o crédito, que tornou-se o 

responsável pela maior parte das receitas das empresas (SANCHES; ZENI, 2013). 

 

Ferreira, Alves e Tófoli (2002) destacam que a confiança em receber um valor 

decorrente de uma venda de produtos ou prestação de serviços, em uma data futura, dá 

significado à palavra “crédito”. É possível através do crédito satisfazer diversas necessidades, 

tais como as mais elementares para a sobrevivência ou as mais ousadas, estando portanto 

evidente no dia-a-dia das pessoas e empresas. 

 

Segundo Schrickel (1995), o crédito por definição, é a disposição ou ato de vontade de 

alguém ceder ou destacar temporariamente a um terceiro, parte de seu patrimônio, tendo a 

expectativa de que o investimento seja retornado de forma integral, conforme o prazo de 

tempo estipulado e acordado. 



16 
 

Bens materiais ou empréstimos monetários parcelados ou a prazo, definem o 

patrimônio cedido como sendo dinheiro. Entende-se que todo o crédito concedido está 

associado a um risco, devido a expectativa de ocorrer o retorno do patrimônio disponibilizado 

(SCHRICKEL, 1995). 

 
 

2.1.1 Crédito ao consumidor 

 

 
O início do desenvolvimento do consumismo ocorrido mundialmente após o término 

das guerras ocorridas na Europa e na Ásia (1938 e 1945), foi configurado no Brasil pelos 

decretos-leis de 1945 e 1946, que formam as raízes do crédito ao consumidor de bens e 

serviços adquiridos mediante pagamento a prazo ou parcelado (CAMPIGLIA, 1997). 

 

Segundo Santos (2000), o comprometimento de uma pessoa física pagar futuramente a 

obtenção de dinheiro, bens ou serviços, acrescentados de juros, entende-se como uma forma 

de comércio e expressa o que é o crédito ao consumidor. 

 

Crédito direto ao consumidor, conforme Fortuna (2010, p.230) explica, é: 

 
O financiamento concedido por uma instituição para aquisição de bens e serviços 

por seus clientes, sendo sua maior utilização, para aquisição de veículos e 

eletrodoméstico. O bem assim adquirido, sempre que possível, serve como garantia 

da operação, ficando a instituição vinculada pela figura jurídica da alienação 

fiduciária pela qual o cliente transfere a ela a propriedade do bem adquirido com o 

dinheiro emprestado, até o pagamento total de sua dívida. 

 

O crédito ao consumidor atualmente opera no mundo como uma grande indústria. O 

impulsionamento das vendas de grandes varejistas é devido ao fornecimento de crédito. A 

utilização das linhas de crédito ao consumidor é uma alternativa na obtenção de lucros de 

empresas automobilísticas, bancos e outros segmentos. Por outro ponto de vista, a produção e 

expansão econômica de um país, que traz desenvolvimento para uma nação, é permitida 

devido a injeção de recursos na economia provenientes do crédito ao consumidor (LEWIS, 

1992). 

 

Um complexo ambiente econômico-financeiro é formado através da inclusão de um 

mix de sistemas de créditos, taxas de juros e garantias, dando especificidades para cada 

produto de crédito oferecido pelo mercado. O crédito ao consumidor impressiona aqueles que, 

embora não atuantes, são influenciados pelo sistema, além dos números financeiros e de seus 

participantes. O crédito e os cartões de crédito, por intervirem na relação dos meios de troca, 
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têm grande influência nas contas nacionais. Um dólar de renda disponível é, em média, 

complementado por mais um dólar como alguma forma de empréstimo, avaliando as diversas 

transações realizadas por ano (THOMAS, 2003). 

 
 

2.1.2 Risco de Crédito 

 

 
O risco de crédito pode ser definido como o risco de default ou de reduções no valor 

de mercado ocasionados por mudanças na qualidade do crédito do emitente ou contraparte 

(SCHOMMER, 2007). O risco de default é compreendido como o descumprimento de 

qualquer cláusula que componha um contrato vinculado a um credor e devedor, conhecido na 

prática como calote (ESTADÃO, 2011). 

 

Segundo Figueiredo (2001), no mercado financeiro, a mais antiga forma de risco é o 

risco de crédito. É a consequência entre uma transação financeira entre um doador e um 

tomador do crédito. O ato de emprestar uma quantia a alguém, acompanha a incerteza em 

relação ao seu retorno, a probabilidade de não ser recebida de volta. 

 

Gitman (1997) cita que, a possibilidade de prejuízo financeiro é o que define o risco. 

Quanto maior for a possibilidade de prejuízos financeiros de um ativo, mais arriscado ele será. 

A incerteza da viabilidade de retornos associadas a um ativo, entende-se como risco. 

 

A perda por ausência de pagamento pela contraparte, está associado ao risco de crédito 

(PINHO et al, 2011). Conforme Carvalho (2014), a incapacidade de uma contraparte cumprir 

com seus compromissos financeiros, gera a possibilidade de impactos negativos nos 

resultados da instituição credora, isto define o que é o risco de crédito. 

 

O risco de crédito pode ser dividido em risco de incumprimento, risco de concentração 

e risco de degradação de garantia. O risco de incumprimento compreende-se como o risco de 

o creditado não cumprir com sua dívida de um empréstimo resultante de um evento default. O 

risco de concentração provém da concentração de operações de crédito de valores elevados a 

um grupo pequeno de creditados, possibilitando perdas ao credor. Por fim, o risco de 

degradação de garantia pode ocorrer quando a queda da qualidade da garantia, ocasionar um 

evento default (AMARAL, 2015). 
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O processo da instituição de se comprometer com suas perdas, quando o seu fluxo de 

caixa esperado não se confirma com as operações de crédito, é definido como a mensuração 

do risco. A incerteza de o devedor honrar com seus compromissos assumidos, constitui a 

principal variável deste processo (BRITO; NETO, 2005). 

 

Schrickel (1995) cita que as instituições credoras acabaram tendo que buscar por 

ferramentas que as auxiliassem nas análises de seus clientes para decisões de riscos, devido 

aos altos níveis de inadimplências nas aplicações de crédito. 

 
 

2.1.3 Análise de risco de crédito 

 

 
A análise ou avaliação de risco de crédito, é o principal ponto para a concessão de 

crédito. A empresa credora, com certeza, perderá dinheiro caso o risco seja mal analisado. 

Quanto melhor for a avaliação de crédito de uma empresa, em comparação às suas 

concorrentes, mais ela irá se sobressair perante elas, pois será menos frágil ao possuir menos 

equívocos em suas análises (GONÇALVES, 2005). 

 

Gonçalves (2005) complementa citando que, existem duas maneiras possíveis de fazer 

uma avaliação de risco de crédito para um cliente, sendo que as empresas concessoras de 

crédito, atualmente utilizam ambas em combinação para suas análises. A primeira por meio de 

Julgamento, envolvendo uma análise qualitativa e mais subjetiva, e; a segunda por 

Classificação do tomador, que envolve uma análise mais quantitativa, com modelos pré- 

formados de avaliação. 

 

Conforme Schrickel (1995), no método de Julgamento para avaliação do risco de 

crédito, avalia-se a solicitação por meio de entrevista e/ou ficha cadastral do tomador. Existem 

4 “Cs” para este modelo de avaliação a serem considerados, o Caráter, a Capacidade, o 

Capital e as Condições. Para o Caráter, são levadas em consideração as informações 

cadastrais do cliente sobre empréstimos anteriores, atuação na praça e existência de restrições. 

A habilidade de pagar, caracteriza a avaliação da Capacidade do cliente, onde são 

considerados aspectos mais subjetivos do risco, dependendo mais da percepção do avaliador. 

 

O Capital é avaliado sobre a potencialidade do cliente “produzir” dinheiro, levando em 

consideração a renda e patrimônio, que podem ser considerados para pagar a dívida. Por fim, 

as Condições, que não dependem do controle do tomador, mas sim, de fatores econômicos 
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externos em que esteja inserido, como taxas de juros, inflação, oscilações da bolsa de valores, 

entre outros. 

 

Gonçalves (2005) conclui citando que, a mensuração do risco é permitida pela 

Classificação do tomador, auxiliando a tomada de decisão para a concessão ou não do crédito, 

através de um modelo de avaliação por Credit Scoring. 

 
 

2.1.4 Credit Scoring 

 

 
Segundo Mendonça (2002), o Credit Scoring é um modelo estatístico, desenvolvido 

para que concessoras de crédito possam avaliar as chances de um determinado solicitante 

tornar-se um bom ou mau pagador no futuro. Ele consolidou o conceito dos “Cs”, como uma 

ferramenta administrativa moderna e objetiva, sem tomar o seu lugar. 

 

Carvalho (1999) cita que, o Credit Scoring consiste no desenvolvimento de um score 

ou sistema de pontuação, que utiliza métodos estatísticos aplicados às características reais do 

cliente e seus hábitos de pagamento. 

 

O Credit Scoring tem como objetivo classificar os solicitantes de crédito, conforme o 

seu risco de inadimplência e é comumente aplicado a concessões ou renovações de crédito 

para pessoas físicas ou jurídicas. Para estabelecer o risco de inadimplência, o Credit Scoring 

recebe designações de possibilidades, baseadas nos objetivos e nas estruturas de informações 

(SICSÚ, 2003). 

 

Conforme Mendonça (2002), o processo de Credit Scoring leva em consideração um 

conjunto de atributos que a experiência tem mostrado serem relevantes para a previsão de 

reembolso, aplicados por tanto, à formulação de avaliação das solicitações de crédito. 

 

Dependendo da análise de experiência prévia, um sistema de scoragem pode utilizar 

características relacionadas especificamente ao cliente (emprego, propriedade da 

moradia, referências de crédito e assim por diante), ou relacionadas ao cliente mais 

as características do contrato (tamanho da entrada, tipo do produto, prazo do 

empréstimo, etc.) (MENDONÇA, 2002, p.37). 

 
Segundo Gonçalves (2005), para desenvolver um modelo de Credit Scoring, é preciso 

executar alguns passos importantes, na ordem citada: A obtenção de uma base de dados 

histórica de clientes da instituição; A classificação dos clientes da instituição, conforme os 

padrões de comportamentos e definição de uma variável de resposta (cada instituição possui 
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os seus critérios que definem se um cliente é bom, mau ou indeterminado); A seleção de uma 

amostragem aleatória e representativa da base de dados histórica (a amostra deve ser dividida 

em dois conjuntos de mesmo tamanho de bons e maus clientes, sugere-se 1500 registros de 

cada); Análise descritiva e preparação dos dados (avaliação de cada variável a ser utilizada no 

modelo); A escolha e aplicação das técnicas a serem utilizadas para o desenvolvimento do 

modelo (Rede Neural Artificial, Algoritmo Genético, dentre outros); A definição dos critérios 

de comparação entre os modelos; e a Seleção e implantação do melhor modelo. 

 
 

2.2 Inteligência Artificial 

 

 
Pesquisadores e cientistas têm há muito tempo estudando a inteligência humana com a 

intenção de entender melhor o seu funcionamento. A reprodução da forma humana de pensar 

vem sendo tentada através de inúmeras pesquisas. 

 

Na área da computação, utiliza-se a expressão Inteligência Artificial para denominar o 

estudo do comportamento inteligente. Segundo Ribeiro (2010), a Inteligência Artificial busca 

o desenvolvimento de métodos computacionais para simular o comportamento humano em 

determinadas funções. 

 

Conforme Rabuske (1995), o resultado da aplicação de recursos e técnicas que 

viabilizam a solução de problemas que exigem um certo grau de raciocínio e perícia de um ser 

humano, é uma Inteligência Artificial. Para Harmon (1988), o desenvolvimento de sistemas 

inteligentes que são capazes de resolver problemas que exigem um comportamento dito 

inteligente por humanos, caracteriza o campo de estudo da Inteligência Artificial. 

 

O objetivo da Inteligência Artificial é compreender os princípios que permitem a 

simulação da inteligência humana, através da criação de modelos computacionais de 

processos cognitivos e do desenvolvimento de sistemas que tenham a capacidade de dedução 

e percepção, tornando-os assim, mais úteis (RABUSKE, 1995). 

 

A aplicação da Inteligência Artificial (IA) pode ocorrer onde existir indução humana, 

que necessite de alguma forma de auxílio ou automatização. As aplicações de maior destaque 

nos últimos anos, dentre as diversas áreas da IA, são a robótica, o processamento de 

linguagem natural, a computação algébrica, os sistemas especialistas, o reconhecimento de 

padrões, as bases de dados inteligentes, a prova de teoremas e os jogos (FEITEN, 1999). 



21 
 

2.2.1 Prospecção de Conhecimento e Mineração de dados 

 

 
Segundo Figueira (1998), a automação da identificação e do reconhecimento de 

padrões em um banco de dados, definem o que se chama de processo de Prospecção de 

Conhecimento em Bancos de Dados (Knowledge Discovery in Databases - KDD), que possui 

como principal característica a extração não-trivial de informações implícitas, previamente 

desconhecidas e potencialmente úteis, a partir de uma base de dados massiva. 

 

O KDD é por muitas vezes confundido com o processo de Mineração de Dados, sendo 

que este o compõem em seu núcleo. Segundo Ávila (1998), o KDD é entendido como sendo 

todas as etapas de descoberta de dados, enquanto a Mineração de Dados refere-se a aplicação 

de algoritmos para a extração de padrões de dados, não incluiíndo os passos adicionais do 

KDD e a análise dos resultados. 

 

Conforme Berry (1997), a Mineração de Dados (Data Mining), é a exploração e 

análise de uma grande massa de dados, que tem como objetivo descobrir padrões e regras que 

demonstrem algum significado. Conforme Figueira (1998), ao atribuir um significado a um 

dado, ele se transforma em uma informação e o conhecimento é constituído quando um 

especialista elabora uma regra e a confronta com a informação. 

 

A figura 1 a seguir, representa as etapas do processo de KDD. 

Figura 1 - Etapas do processo de KDD 

 

 

 

 
 

Fonte: Figueira (1998) 

 

 

Conforme Figueira (1998), o começo do processo de KDD é iniciado a partir do 

entendimento do domínio da aplicação e dos objetivos a serem atingidos. Em seguida, a 

massa de dados alvo da prospecção é agrupada de forma organizada e passam pelo processo 

de limpeza (data cleaning), um pré-processamento que tem como objetivo integrar dados 

heterogêneos, eliminar dados incompletos ou repetidos, resolver problemas de tipagem e 

demais ajustes para adequá-los aos algoritmos que serão aplicados. 
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Após o pré-processamento, os dados também devem passar por um processo de 

transformação, que armazena as informações de modo a facilitar a aplicação das técnicas de 

mineração de dados (FIGUEIRA, 1998). 

 

A etapa de mineração dos dados inicia-se com a escolha do algoritmo a ser aplicado. 

Esta decisão é tomada conforme o objetivo do processo de KDD, tendo como opções 

algoritmos que classificam as informações, segmentam, agrupam por afinidade, estimam e/ou 

predizem as informações. Por fim, após executada a mineração, um relatório é gerado, 

contendo os resultados e descobertas do processo, que então é passado pela interpretação de 

um analista de mineração (FIGUEIRA, 1998). 

 
 

2.2.2 Redes Neurais Artificiais 

 

 
Uma das técnicas utilizadas na etapa de mineração de dados no processo de KDD, 

tendo como objetivo a predição das informações, são as Redes Neurais Artificiais. Segundo 

Martins et al (2008), Redes Neurais Artificiais são conjuntos de métodos e procedimentos 

computacionais, que retratam um modelo matemático humildemente inspirado na estrutura 

neural de seres vivos inteligentes, que adquirem conhecimento através da experiência. 

 

Conforme Azevedo (2005), uma das linhas de pesquisa sobre Inteligência Artificial é a 

Conexista, que propõe o desenvolvimento da inteligência simulando neurônios e suas 

interligações, mais conhecido como Redes Neurais Artificiais (RNA). 

 

Na ilustração da Figura 2 a seguir, podemos ver a composição de um neurônio 

biológico, que são formados por um conjunto de terminais de entrada chamados dendritos e 

longos terminais de saída chamados de axônios, além dos constituintes normais de células 

comuns, como a soma, o núcleo, o citoplasma e a membrana celular (MARTINS et al, 2008). 
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Figura 2 - Representação de uma célula de neurônio 

 

Fonte: Martins et al (2008) 

 

 

 

As redes neurais artificiais possuem padrões próprios do sistema biológico. Sistemas 

computacionais que se apoiam no conceito de redes neurais têm a capacidade de receber 

diversas entradas de informações ao mesmo tempo e distribuí-las de forma organizada. 

Normalmente as informações armazenadas por uma RNA são distribuídas para todas as 

unidades de processamento, estando isso diretamente ligado ao sistema atual dos 

computadores, de armazenar informação em um endereço de memória (FINOCCHIO, 2014 ). 

 

Segundo Tafner (1998), um neurônio artificial tenta simular as principais 

características e funções de um neurônio biológico, através de uma estrutura lógico- 

matemática. Cada característica do neurônio biológico é representado por um elemento 

artificial, ou seja, os dendritos se tornam as entradas, as sinapses são representadas como os 

pesos, os estímulos do neurônio recebidos pelas entradas são processados pela função de 

soma e o limiar de descarga pela função de transferência. Esta representação pode ser vista na 

figura 3 a seguir. 
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Figura 3 - Representação de um neurônio artificial 
 

 
Fonte: Tafner (1998) 

 

 

 

Tafner (1998) complementa que a combinação de diversos neurônios artificiais, 

compõem uma estrutura de rede neural artificial. As entradas de cada neurônio podem ser 

conectadas a outros neurônios, resultando em uma série de conexões que em comparação com 

o sistema biológico, representam os contatos dos dendritos com outros neurônios que formam 

as sinapses. As conexões têm como função transformar as saídas de um neurônio em uma 

entrada de outro, ou conduzi-las ao mundo externo. A figura 4, representa uma tipologia de 

uma rede neural artificial, demonstrando as conexões entre os seus neurônios. 

 

Figura 4 - Representação de uma RNA e suas conexões 

 
Fonte: Tafner (1998) 
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Conforme descrito anteriormente, as redes neurais artificiais adquirem conhecimento 

através da experiência, que por sua vez é adquirida através de técnicas de treinamento e 

aprendizado de máquina (machine learning). 

 

Um dos modelos existentes de treinamento e aprendizado para RNAs é o modelo 

Multilayer Perceptron. O modelo foi desenvolvido por Rosenblatt em 1958 e é o primeiro 

modelo criado de aprendizado supervisionado de máquina. O modelo propõe o 

reconhecimento de padrões pela rede neural, treinada através de um algoritmo chamado de 

regra-delta, que calcula os erros entre a saída de dados da rede e a saída esperada, utilizando 

esta informação para através de retro-propagação (backpropagation), ajustar os pesos da rede 

e re-calibrá-la (CINTRA, 2018). 

 

No processo de aprendizado de uma rede neural artificial, para que ela possa aprender 

mais do que relações lineares, são utilizadas as funções de ativação, que servem para 

introduzir um componente não-linear, dando capacidade representativa à rede (FACURE, 

2017). 

 

Muitas aplicações de redes neurais artificiais baseadas no modelo Multilayer 

Perceptron, utilizam como função de ativação uma função sigmoidal. Segundo Facure (2017), 

a função sigmoid é biologicamente mais plausível de utilização em RNAs, pelo fato de que 

neurônios trabalham de forma binária (ativando/não ativando) e de que a função é uma boa 

forma de representar este comportamento, visto que ela apenas assume valores entre 0 e 1. A 

figura 5 demonstra a representação algébrica da função sigmoid com sua respectiva derivada e 

a figura 6 representa o comportamento não-linear da função. 

 

Figura 5 - Função sigmoid e sua derivada 
 

Fonte: Facure (2017) 
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Figura 6 - Representação gráfica da função sigmoid e sua derivada 

Fonte: Facure (2017) 

 

 

 

Conforme Finocchio (2014), as RNAs são preparadas com dados experimentais, sendo 

sua quantidade de grande importância para o aprendizado, exercendo muita influência nas 

suas ações. O aprendizado é uma etapa que tem como função ajustar os pesos das entradas dos 

nodos da rede, cuja atribuição de transferência e estrutura de rede neural tenham sido pré- 

definidas. Os parâmetros buscam minimizar os erros para as várias saídas. 

 

Uma vez treinada, a Rede Neural pode fazer a reprodução/previsão dos dados de saída, 

para os novos dados de entrada, sendo esta etapa matemática que estima novos dados de saída 

para os dados de entrada. Sempre que os novos dados estiverem disponíveis, a rede neural é 

submetida ao re-aprendizado, isto significa fazer uma nova estatística, calibrando a rede 

neural com a nova massa de dados (FINOCCHIO, 2014). 
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2.2.3 Árvore de Decisão 

 

 
Ainda dentro do contexto da Mineração de Dados, um outro método existente para a 

classificação de dados é a Árvore de Decisão. Segundo Breiman et al, 1984, a Árvore de 

decisão é um modelo representado por nodos e ramos, semelhante a uma árvore, porém, de 

uma forma invertida. O nodo raiz é o primeiro nó da árvore e os nodos internos, incluindo o 

nó raiz, são nós de decisão. Cada nodo possui um teste sobre um atributo independente e os 

resultados desta validação formam os ramos da árvore. Nas extremidades da árvore estão os 

nodos folhas, que representam os valores de predição do atributo dependente. 

 

Figura 7 - Representação de um modelo de Árvore de Decisão 
 

Fonte: Mitchell (1997) 

 

 

A técnica da Árvore de Decisão é a única que possibilita a representação dos 

resultados de forma hierárquica e pode ser utilizada junto a tecnologia de indução de regras. 

Na Árvore de Decisão, o atributo de maior relevância é exibido como o primeiro nodo da 

estrutura, no “topo” da árvore, consequentemente os de menor destaque são exibidos nos 

nodos subsequentes. Deste modo, ela permite que sejam feitas tomadas de decisão onde as 

características mais importantes são levadas em consideração, o que também facilita o seu 

entendimento (LEMOS et al, 2005). 

 

As Árvores de Decisão são formas eficientes e simples de forjar classificadores que 

predizem informações baseadas em características de um conjunto de dados. Em uma Árvore 

de Decisão, um problema complexo é dividido em subproblemas mais simples e de forma 

recursiva, aplica-se a mesma estratégia em cada subproblema, utilizando a estratégia chamada 

“dividir para conquistar” (LEMOS et al, 2005). 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

 

 
Neste capítulo serão apresentados os materiais e métodos utilizados para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 
 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

 
O modelo de pesquisa do trabalho é do tipo Experimental e Exploratório. A pesquisa 

exploratória, segundo Almeida (2017), busca através de levantamento bibliográfico, análise de 

exemplos e entrevistas com pessoas que detenham o conhecimento do assunto, proporcionar 

uma maior familiaridade com o problema abordado. 

 

A caracterização do modelo exploratório para a pesquisa, é definida pelas entrevistas e 

estudos feitos com pessoas especialistas e experientes na área, para o levantamento e 

definição das informações e regras a serem utilizadas nas análises de risco de crédito e 

avaliações para a sua concessão. Também, pesquisas bibliográficas foram feitas para que 

houvesse referências relevantes acerca do desenvolvimento de uma Rede Neural Artificial e 

de uma Árvore de Decisão, responsáveis por efetuarem os cálculos de credit scoring, sendo 

portanto possível o desenvolvimento Experimental de um método de simulação de crédito. 

 

Quanto a abordagem da pesquisa, este trabalho desfruta dos métodos Qualitativo e 

Quantitativo. O método qualitativo é relacionado pela busca do aprofundamento no assunto 

apresentado, não objetivando números, mas sim, o porquê dos casos. Segundo Gerhardt e 

Silveira (2009), no método qualitativo busca-se dar explicação do motivo das coisas, 

apontando o que cabe ser feito, entretanto, não são medidos valores ou trocas simbólicas, nem 
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submete-se a confirmação de fatos, pois as informações analisadas são não-métricas e se 

valem de diferentes abordagens. 

 

O método quantitativo também é encontrado no presente trabalho, por buscar 

apresentar métricas quanto à confiabilidade das informações resultantes da Rede Neural e da 

Árvore de Decisão, objetivando números e quantificação dos dados. Conforme Fonseca 

(2002), os resultados de uma pesquisa quantitativa podem ser quantificados, diferente da 

pesquisa qualitativa, centrando-se na objetividade e influenciando-se pelo positivismo, 

considera que a realidade somente pode ser assimilada através da avaliação de dados brutos. 

 
 

3.2 Ferramentas 

 

 
As ferramentas e tecnologias utilizadas neste trabalho foram escolhidas de modo que 

fossem as mais adequadas para o desenvolvimento da solução proposta, todas avaliadas 

conforme o que tem-se usado no mercado na atualidade para implementações semelhantes, 

tanto para a manipulação e o armazenamento dos dados, como para o desenvolvimento da 

API, da Rede Neural e da Árvore de Decisão implementadas. A seguir, serão apresentadas em 

maiores detalhes as avaliações das principais ferramentas e tecnologias utilizadas. 

 
 

3.2.1 Linguagens de programação 

 

 
A linguagem de programação principal escolhida para o desenvolvimento da Rede 

Neural e da API de simulação de crédito, foi Python em sua versão 3. Criada por Guido Van 

Rossum em 1991, Python é uma linguagem de programação cujos objetivos são produtividade 

e legibilidade, ou seja, foi criada para que os códigos produzidos por ela sejam bons e de fácil 

e rápida manutenção (PYSCIENCE-BRASIL, 2017). 

 

Python suporta diversos paradigmas de programação, como por exemplo a 

programação procedimental, utilizada para programas simples e rápidos, porém, com 

disponibilidade de estruturas de dados complexas, como tuplas, listas e dicionários de dados. 

Outro exemplo é o suporte a Programação Orientada a Objetos e suas técnicas, permitindo 

portanto, a construção também de grandes projetos (PYSCIENCE-BRASIL, 2017). Estes 
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fatores são o que tornam a linguagem adequada para o desenvolvimento da solução proposta 

deste trabalho. 

 
 

3.2.2 Banco de dados 

 

 
Para a implementação do projeto foi decidido que a utilização de uma banco de dados 

relacional se fazia necessário. A utilidade do banco de dados se vê presente quando existe a 

necessidade do armazenamento dos dados brutos, originalmente obtidos de um documento 

CSV, para que sejam utilizados nos treinamentos e testes das estruturas de Rede Neural e 

Árvore de Decisão, deste modo, a sua manipulação se torna mais simples para os processos de 

limpeza e transformação. 

 

O banco de dados relacional escolhido foi o PostgreSql. Criado em 1986 na 

Universidade de Berkeley (Califórnia, EUA), o PostgreSql vinha com um proposta de 

organizar, criar regras e gerenciar dados de diversas áreas da instituição. Após pertencer à 

empresa Infomix, hoje está sob a custódia da IBM, que a cada ano lança novas 

funcionalidades e melhorias, tornando-o cada vez mais rápido e seguro (MILANI, 2008). O 

maior fator de escolha deste banco de dados para o presente trabalho, foi devido a 

familiaridade do autor com esta ferramenta para o manuseio de dados relacionais. 

 

Também, foi necessário a utilização de uma estrutura de armazenamento de dados que 

fosse possível guardar as informações das configurações da estrutura de Rede Neural, para 

que após o seu treinamento e aprendizado, fosse possível recuperar o seu último estado, assim 

é possível efetuar consultas ou novos treinamentos a partir de sua configuração anterior. Para 

essa necessidade, foi utilizado um sistema simples de armazenamento de arquivos, onde os 

pesos da Rede Neural são gravados em formato Hierarchical Data Format (HDF). 

 

Para a Árvore de decisão, não foi necessário nenhuma estrutura de armazenamento ou 

banco de dados, pois, conforme já dito anteriormente, ela somente foi utilizada para 

comparação de resultados e calibração da própria Rede Neural, sendo assim, os seus 

recultados eram obtidos em tempo real de executação, não se fazendo necessário o 

armazenamento dos estados de seus testes. 
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3.2.3 Dados 

 

 
Os treinamentos (processo de aprendizagem de máquina) da Rede Neural e da Árvore 

de Decisão, foram feitos a partir dos dados obtidos de uma rede de lojas de roupas, cujo nome 

não será informado por questões de preservação da instituição. Os dados correspondem a um 

intervalo de seis meses de registros de parcelas referentes a contas a receber, criadas para os 

seus clientes, totalizando em 284.803 (duzentos e oitenta e quatro mil oitocentos e três) 

registros. Os dados foram obtidos pelo sistema de gestão da empresa, onde foi feita uma 

importação das informações para um arquivo CSV e disponibilizado para este projeto. 

 

As informações estipuladas relevantes, que foram solicitadas e utilizadas nas técnincas 

de classificação (Rede Neural e Árvore de Decisão) foram: Código da Venda, Nome do 

Tomador, CNPJ ou CPF, Inscrição Estadual ou RG, Sexo, Data de Nascimento, Estado Civil, 

Possui Casa Própria, Paga Aluguel, CEP, Bairro, Cidade, UF, Profissão, Data de Admisissão 

do Atual Emprego, Renda, Possui Registro no SPC, Data da Compra, Quantidade de Itens 

Adquiridos, Valor Total da Compra, Valor de Entrada, Quantidade de parcelas, 

Estabelecimento, CEP Estabelecimento, Bairro do Estabelecimento, Cidade do 

Estabelecimento e UF do Estabelecimento. 

 

Algumas das informações esperadas pela API não possuem relevância para os 

cálculos, como por exemplo o Código da Venda e o Nome do Tomador, porém elas são 

exigidas para controle de logs da solução, para que possam ser posteriormente avaliadas em 

relação ao real efetivado e o previsto pela API, se necessário. 

 
 

3.2.4 Bibliotecas, Frameworks e Serviços 

 

 
Todos os frameworks e bibliotecas utilizados na implementação da solução, possuíram 

como critério de escolha a linguagem de programação aos quais foram desenvolvidas, com o 

objetivo de padronizar a arquitetura do projeto em um único contexto, sendo portanto a 

preferência pela linguagem Python, pré-definida como a principal do trabalho. Além disto, 

também foram avaliadas as relevâncias no mercado dos recursos escolhidos, visando a 

utilização de ferramentas que estejam sendo atualmente utilizadas e recomendadas. 
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Como ambiente de testes de desenvolvimento e avaliação dos resultados, foi utilizada 

a plataforma Google Colaboratory. Colaboratory é um ambiente gratuíto de desenvolvimento 

criado pela Google, onde é possível manipular Jupyter Notebooks, sem requerer 

configurações e é executado inteiramente na nuvem. Nele, é possível escrever e executar 

código, salvar e compartilhar análises e acessar poderors recursos de computação, tudo 

diretamente pelo navegador (GOOGLE COLAB, 2019). 

 

Para o desenvolvimento da Rede Neural e da Árvore de Decisão, foram criados dois 

Jupyter Notebooks, um para cada técnica, onde as suas construções iniciais foram feitas com a 

utilização da biblioteca SKLearn. Scikit-learn (ou SKLearn) é uma biblioteca de código 

aberto para a linguagem de programação Python, que tem como objetivo fornecer recursos de 

programação de aprendizado de máquina. Em sua composição, ela possui diversos algorítmos 

de classificação, regressão e agrupamento, projetada para interagir com bibliotecas Python 

númericas e científica, como NumPy e SciPy (WIKIPÉDIA, 2019). 

 

Para o desenvolvimento final da Rede Neural Artificial, após todas avaliações e testes 

efetuadas com SKLearn no Google Colaboratory, foram utilizadas duas camadas de recursos, 

a primeira a nível mais baixo é composta pela biblioteca de código aberto TensorFlow e a 

segunda, a um nível mais alto, usufruindo dos recursos da primeira, é utilizado o Keras API. 

Para esta versão, a biblioteca SKLearn não foi mais necessária, pois o seu objetivo era de, 

somente através dela, identificar a melhor configuração de modelo para uma Rede Neural, que 

se adequa-se aos dados e assim, com esta informação, recriar a estrutura em um recurso mais 

robusto, no caso, com Keras API. 

 

Keras é uma API de Redes Neurais de alto nível desenvolvida em Python, com 

enfoque na experimentação rápida, possibilitando ir de uma ideia ao resultado final em um 

curto período de tempo. É capaz de executar sobre as bibliotecas TensorFlow, CNTK ou 

Theano, sendo a primeira opção a mais aconselhada (KERAS, 2018). 

 

Desenvolvido por pesquisadores e engenheiros da Google Brain, com o objetivo de 

realizar pesquisas a cerca de redes neurais profundas e aprendizado de máquina, TensorFlow é 

uma biblioteca utilizada para computação numérica, baseada em grafos de fluxo de dados, 

onde as operações matemáticas são representadas em cada nodo do grafo e a comunicação 

entre eles é feita através de arestas representadas por matrizes ou tensores, arquitetura esta que 

permite a utilização computacional de uma ou mais CPUs e GPUs, através da utilização de 

uma única API (TENSORFLOW TM, 2018). 
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Tanto Keras como TensorFlow possuem dependências de ambiente e de outras 

bibliotecas. Para resolver este problema, foi utilizada uma ferramenta chamada Docker, onde 

foi possível criar um container contemplando todas as dependências sem maiores esforços de 

instalação e configuração, assim, somente sendo necessário para utilização dos recursos, 

iniciar esta instalação quando necessário. 

 

Docker é um projeto de código aberto que teve a sua primeira versão lançada em 2013 

e tem como objetivo prover a liberdade de escolha de recursos a serem utilizados, 

independente de linguagens e bancos de dados, executando-os sem maiores esforços dentro de 

containers (CASTRO e VITALINO, 2016). 

 

Container é, em português claro, o agrupamento de uma aplicação junto com suas 

dependências, que compartilham o kernel do sistema operacional do host, ou seja, da 

máquina (seja ela virtual ou física) onde está rodando (CASTRO e VITALINO, 

2016, p.3). 

 

Para o desenvolvimento da API final da aplicação, ou seja, a fachada do projeto 

responsável por receber todas as requisições de consultas, assegurar os acessos, executar os 

processos solicitados e responder os seus resultados, foi escolhido o Django REST 

Framework. Django é um framework Web Python gratuito e de código aberto, construído por 

experientes desenvolvedores com o intuito de oferecer um desenvolvimento rápido, limpo e 

pragmático, cuidando de grande parte do incômodo de uma implementação Web (DJANGO- 

PROJECT, 2018). 

 
 

3.2.5 Sistema Operacional e Hardware 

 

 
O sistema operacional escolhido para manter a solução instalada e executar os testes e 

processamentos, foi o Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver. Este sistema operacional é uma 

distribuição Linux fornecida e mantida pela empresa Canonical, cujo kernel é uma arquitetura 

Debian, utilizada também em outras distribuições de Linux. O motivo da escolha do OS 

citado foi pela fácil disponibilidade de instalação dos recursos dependentes para o 

desenvolvimento do projeto e também pela familiaridade do autor com o sistema. 

 

O Hardware utilizado para o presente trabalho foi um servidor local dedicado, com as 

seguintes configurações: Processador Pentium G3240 3.1Ghz Dual Core, 8GB de memória 

ram, HD SSD de 240GB, HD Rígido de 1,5TB e uma GPU de 2GB GTX 950. Neste mesmo 
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equipamento serão executados os treinamentos e testes da Rede Neural (processo de 

aprendizado de máquina, machine learning) e será onde contemplará a disponibilidade da API 

para o acesso externo. 

 
 

3.3 Estrutura da pesquisa 

 

 
A pesquisa necessária para este trabalho precisou ser dividida em dois nichos de 

assuntos totalmente distintos entre si, sendo eles a Avaliação de Risco de Crédito ao 

Consumidor, pertencente às áreas Financeira e Comercial, e; Redes Neurais Artificiais e 

Árvores de Decisão, cuja área de conhecimento pertencem à computação, mais 

especificamente à Inteligência Artificial. Ambos assuntos possuem grande relevância dentro 

do projeto e por isso precisaram ser aprofundados, de modo que o conhecimento adquirido 

fizesse sentido para com pessoas experientes nestes conteúdos. 

 

A maior parte da pesquisa relacionada à Avaliação de Risco de Crédito ao Consumidor 

foi efetuada através de artigos científicos e livros relacionados. Entrevistas diretas a 

especialistas na área também foram feitas, contudo, elas somente serviram para confirmarem 

o aprendizado já adquirido através dos artefatos citados. A maior preocupação em relação a 

este assunto, foi tentar identificar quais eram as informações relevantes para a avaliação de 

risco, referentes ao perfil das pessoas tomadoras de crédito, pois somente através destes dados 

seria possível desenvolver a solução proposta. 

 

As entrevistas foram executadas de modo a seguir um padrão de conversa mais 

informal, com pessoas que são ou foram responsáveis pelo crediário de suas empresas onde 

trabalham ou trabalhavam. O principais questionamentos a estes detentores do conhecimento 

foram: “O que é avaliado em uma pessoa no momento de conceder o crédito?”, “Existem 

fatores externos à instituição que afetam na hora da decisão da concessão do crédito? Quais 

são?” e “Existe um limite de crédito a ser concedido? Como ele é definido?”. 

 

Os artigos utilizados nesta pesquisa foram buscados e localizados em portais 

acadêmicos disponibilizados na internet. Alguns dos livros usufruídos também foram 

encontrados nestes mesmos portais e os demais foram retirados no acervo físico da biblioteca 

da universidade. Os artigos e livros, em sua maior parte, tratavam sobre os assuntos 

específicos, impostos ao trabalho. 
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Para as pesquisas relacionadas à Redes Neurais Artificiais e Árvores de Decisão, não 

houveram muitas mudanças em relação à estrutura utilizada para o assunto anterior, o que 

diferencia somente são os experimentos executados para testar as técnicas propostas por este 

domínio de conhecimento, antes de aplicá-los efetivamente ao projeto deste trabalho. Os 

experimentos variaram entre a construção de micro-programas de testes, hardwares 

especulados e ferramentas de simulação. 

 

Ainda em relação às Redes Neurais Artificiais e Árvores de Decisão, o conhecimento 

adquirido nas aulas da disciplina de Inteligência Artificial, ocorrida em paralelo ao 

desenvolvimento deste trabalho, foi muito utilizado e teve grande participação no processo de 

entendimento do assunto, servindo como uma espécie de alicerce no decorrer deste projeto. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 
A solução desenvolvida neste trabalho é uma aplicação Web API, com possibilidade de 

ser integrada a qualquer sistema de informação por comunicação via Web Service, tendo 

como objetivo receber as informações de um possível tomador de crédito e retornar em seus 

resultados um credit score referente ao perfil do cliente. O processo de credit score é 

executado através de uma estrutura de Redes Neurais, que ao efetuar a predição das 

informações recebidas de um possível tomador e de sua compra atual, retorna uma pontuação 

numérica, indicando o quão próximo o cliente estará de se tornar um adimplente ou 

inadimplente. 

 

Para auxiliar na calibração da Rede Neural, uma estrutura de Árvore de Decisão 

também foi desenvolvida atravéz dos dados de treinamento obtidos, para que deste modo, 

tenha sido possível a avaliação dos atributos de maior relevância (com maior peso) dentro do 

domínio inserido e a comparação de resultados entre ambas as técnicas. 

 

O credit score resultante, respondido pela API, é um valor numérico que está entre um 

intervalo de 0 (zero) a 100 (cem). Quanto mais próximo do 100 (cem) o valor estiver, melhor 

será a avaliação do cliente, pois mais chances ele terá de ser um tomador de crédito 

Adimplente, a mesma regra vale para o inverso, quanto mais próximo do 0 (zero) o valor 

estiver, pior será a avaliação, ou seja, existirá mais chances de o cliente ser um tomador 

Inadimplente. 

 

Quanto as informações de forma de negociação, elas são enviadas à API junto aos 

dados do cliente, deste modo, a avaliação de credit score já é feita levando em consideração a 

forma de pagamento sugerida, ou seja, mudando alguma informação da negociação no 
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momento de efetuar a consulta, como por exemplo a quantidade de parcelas, pode acarretar 

em uma mudança na pontuação final de crédito. 

 
 

4.1 Arquitetura Macro 

 

 
A Figura 8 representa a arquitetura principal do projeto, onde é mostrado a forma de 

comunicação entre cliente/servidor e a estrutura interna da aplicação que foi montada e 

configurada no servidor, para o desenvolvimento da solução. 

 

Figura 8 - Arquitetura macro 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

 

Conforme Figura 8, todas as ferramentas e recursos utilizados para o desenvolvimento 

da aplicação, são instalados e configurados diretamente dentro de um Docker Container. Os 

recursos são representados através de camadas de transição, sendo a primeira, de cima para 

baixo, a fachada da API, desenvolvida com DJango Rest Framework, para onde todas as 

requisições são apontadas e é a responsável por inicializar a ferramenta. A segunda camada 

compõem o PostgreSQL, onde são salvos os logs das requisições e resultados obtidos, por 

fim, a terceira, quarta e quinta camadas compõem as ferramentas necessárias para o 

desenvolvimento da Rede Neural Artificial, sendo Keras a primeira camada de mais alto nível 

para a implementação, o TensorFlow executado pelo Keras para o processamento dos dados e 

um sistema simples de arquivos HFD para inicialização da RNA, conforme suas últimas 

configurações geradas através de seu último processo de treinamento. 
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Toda a comunicação com a API é efetuada via HTTP REST, que trafega somente 

informações no formato de strings JSON. Toda requisição precisa ser autenticada através de 

uma troca de tokens previamente gerados para utilização da API. A seguir, as figuras 9, 10, 11, 

12 e 13, mostram exemplos de autenticação e resposta de um token pela API, solicitação de 

avaliação de crédito para um tomador e uma possível resposta resultante, ambas no formato 

JSON, conforme padrão definido. 

 

Figura 9 - Autenticação na API 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 

A requisição de autenticação é feita através do método POST para a rota /api/login. 

A Figura 9 ilustra como o corpo da requisição de autenticação deve ser estruturado, de modo 

que a API consiga ler os dados do usuário e senha e responder se as credenciais estão corretas 

ou inválidas. Caso as informações do usuário, passadas pela requisição, não estejam corretas, 

ou não tenham sido encontradas dentro do banco de dados da API, então uma mensagem de 

erro é devolvida, conforme representação da Figura 10. Caso contrário, quando a autenticação 

ocorreu com sucesso, então a API devolve um token que deve ser utiliado no cabeçalho das 

demais requisições subsequentes a serem executadas, conforme ilustrado na Figura 11. 

 

Figura 10 - Resposta de autenticação da API - Erro 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 

Figura 11 - Resposta de autenticação da API – Sucesso 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 
A requisição de consulta da pontuação de crédito de um tomador é feita também 

através do método POST, porém para a rota /api/v1/creditscore. O corpo do conteúdo enviado 

pela requisição é ilustrado na Figura 12 e sua resposta pela Figura 13. Caso a requisição não 
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possua um token de acesso em seu cabeçalho, ou o token seja inválido, a Figura 14 apresenta 

o erro exibido nesta situação. 

 

Figura 12 - Representação de uma requisição de avaliação de crédito 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Figura 13 - Representação de um resultado obtido da avaliação de crédito 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Figura 14 - Erro de token ao executar requisição para API 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 

4.2 KDD e Mineração dos dados 

 

 
Iniciando o processo de tratamento dos dados para posterior utilização nas etapas de 

treineamento, avaliação e testes das técnicas de classificação, como primeira etapa foi 

necessário criar uma tabela no banco de dados, que ficaria responsável por armazenar todos os 

dados em seus estados atuais, sem nenhuma manipulação maior. A Figura 15 a seguir, ilustra a 
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estrutura da tabela criada no banco. A tabela foi nomeada como “creditscore_dados”, possui 

uma coluna de identificação sequencial do registro, para controle interno, não possui nenhuma 

relação com outra tabela do banco e compoem todos os atributos existentes no arquivo CSV, 

já descritos anteriormente. 

 

Figura 15 - Tabela de armazenamento dos dados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 
Para importar os dados do CSV para a tabela, foi necessária a divisão do arquivo em 7 

(sete) partes, para que não ocorrecem estouros de memória. Foi aproveitado e criado uma rota 

dentro da API, onde foi possível fazer a importação dos arquivos de forma prática, sem a 

necessidade de executar linhas de comando. Esta requisição de importação é feita através do 

método POST para a rota /api/v1/import_csv, onde espera-se no corpo do conteúdo um input 

do tipo file preenchido. 

 

No processo de importação, todos os dados passam por um pré-processamento, onde 

são executadas limpezas de atributos com caractéres especiais e substituição de valores não 

informados, como por exemplo, caso o Valor de Entrada não seja informado, ele será 

substituído por 0 (zero). A figura 16 mostra o trecho de código programado, onde este 

processo é efetuado em tempo real de executação, na importação dos dados. Cada atributo 

recebido é lançado no método que efetua o tratamento da informação, retornando o valor final 

da informação que será armazenado no banco de dados. 
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Figura 16 - Método de limpeza dos dados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Seguindo com o processo de mineração, os dados após o pré-processamento 

precisaram passar por um processo de transformação, onde foram convertidos para dados que 

façam sentido dentro da Rede Neural e da Árvore de Decisão, de forma que elas consigam 

identificar padrões dentre as informações fornecidas, categorizando-as em valores numéricos 

e/ou binários. A transformação das informações seguiu-se do seguinte forma: 

• Código da Venda: Não utilizado; 

• Nome do Tomador: Não utilizado; 

• CNPJ ou CPF: Não utilizado; 

• Inscrição Estadual ou RG: Não utilizado; 

• Sexo: Transformado em 1 para Masculino e 2 para Fêminido; 

• Data de Nascimento: Transformado em idade; 

• Estado Civil: Transformado em 1 União Estável, 2 Viúvo(a), 3 Divorciado(a), 4 

Casado(a) e 5 Solteiro(a); 

• Possui Casa Própria: Transformado em 1 SIM e 2 NÃO; 

• Paga Aluguel: Transformado em 1 SIM e 2 NÃO; 

• CEP: Não utilizado por ser muito segmentado; 

• Bairro: Não utilizado por ser muito segmentado; 
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• Cidade: Não utilizado por ser muito segmentado; 

• UF: Não utilizado; 

• Profissão: Não utilizado por ser muito segmentado; 

• Data de Admisissão do Atual Emprego: Transformado em anos; 

• Renda: Transformado em faixas entre 0-500, 500-1.000, 1.000-1.500, 1.500-2.000, 

2.000-2.500, 2.500-5.000 e acima de 5.000; 

• Possui Registro no SPC: Não utilizado por afetar muito os resultados e por não ser 

uma informação que sempre se fará presente; 

• Data da Compra: Trasformada em trimestre, utilizando a sazonidade da informação; 

• Quantidade de Itens Adquiridos: Utilizado tal qual; 

• Valor Total da Compra: Transformado em faixas entre 0-50, 50-100, 100-150, 150- 

200, 200-250, 250-300, 300-350, 350-400, 400-450, 450-500, 500-750, 750-1.000, 

1.000-1.500, 1.500-2.000, 2.000-2.500, 2.500-5.000, 5000-7.750, 7.750-10.000 e 

acima de 10.000; 

• Valor de Entrada: Transformado em faixas percentuais entre 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 

20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 

80-85, 85-90, 90-95 e 95-100; 

• Quantidade de parcelas: Utilizado tal qual; 

• Estabelecimento: Não utilizado; 

• CEP Estabelecimento: Não utilizado; 

• Bairro do Estabelecimento: Não utilizado; 

• Cidade do Estabelecimento: Não utilizado; 

• UF do Estabelecimento: Não utilizado. 

 

 
Para a transformação dos dados, o processo foi feito atravez da elaboração de uma 

view (visão) do banco de dados, onde todas as regras de conversão são aplicadas diretamente 

em sua consulta. Junto a ela, uma nova coluna foi adicionada contemplando a informação da 

situação do registro a ser retornado. Esta situação corresponde ao seu estado atual, sendo que 
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pode ser adimplente ou inadimplente. A regra definida para considerar o registro como 

inadimplente é se a primeira parcela não foi paga e está vencida a mais de 30 (trinta) dias, ou 

se a primeira parcela foi pega, porém com um atraso de 30 (trinta) dias. A lógica foi obtida 

pela instituição proprietária dos dados. 

 

Como os dados originais obtidos são discriminados à parcelas de clientes, foi 

necessário que a visão implementada também agrupasse os registros por venda, deste modo, 

cada venda efetuada é retornada em apenas um registro, e não mais em diversas parcelas, o 

que consequentemente acaba afetando a quantidade total de dados disponíveis para 

trienamento, no caso, os 284.803 (duzentos e oitenta e quatro mil oitocentos e três) registros 

após agrupados tornaram-se 46.279 (quarenta e seis mil duzentos e setenta e nove). 

 

Com os dados transformados, foi necessário que houvesse a possibilidade de dividir os 

dados em 2 (dois) conjuntos de informações, as de treinamento e as de testes. Para esta 

divisão, foi elaborada um consulta baseada na visão de dados criada, onde é possível informar 

a quantidade de dados desejada para treinamento e a quantidade desejada para testes, 

exportando os dados obtidos em dois arquivos CSV distintos, assim, torna-se dinâmica a 

extração dos dados para a execução dos algoritmos em diferentes configurações e situações. 

 
 

4.2.1 Desenvolvimento e treinamento da Rede Neural 

 

 
Após feito o tratamento dos dados, é possível então iniciar o desenvolvimento e 

treinamento da Rede Neural. A arquitetura da Rede Neural Artificial seguirá o modelo 

Multilayer Perceptron de aprendizagem supervisionada de máquina, utilizará a função linear 

sigmoidal como função de ativação dos nodos e a técnica de backpropagation para calcular o 

grau de erro de um resultado da rede, retro-propagando às camadas antecessoras da rede, a 

informação para que os pesos das arestas/vieses/bias entre os nodos sejam recalculados e 

recalibrados. 

 

A Rede Neural inicialmente foi implementada através da biblioteca SKLearn, 

utilizando o Google Colabortory como ambiente de desenvolvimento e testes. Cada atributo 

utilizado do conjunto de dados, torna-se um nodo da primeira camada da estrutura e para a 

camada de saída foi definida apenas um único nodo. 
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Para a camada oculta da rede, foram executadas avaliações com configurações 

dinâmicas para definir a melhor dentre as avaliadas, ou seja, através de um programação 

linear, foi estruturada uma maneira de testar diversas configurações de camadas e nodos 

ocultos, avaliando a acurácia resultante de cada uma. A seguir veremos os melhores resultados 

das melhores configurações encontradas para a Rede Neural. 

 

Tabela 1 – Melhor configuração do primeiro treinamento da RNA 
 
 

Treinamento Total de dados 

para 

treinamento 

Total de dados 

para teste 

Formato dos 

dados 

Camadas 

ocultas 

Nodos ocultos CV 

1 46.279 0 Asc II 2 [9, 1] 5 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Figura 17 - Resultados da melhor configuração do primeiro treinamento da RNA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
No primeiro treinamento da rede, conforme demonstrado na Tabela 1, foram aplicados 

todos os 47.279 dados obtidos pela visão de transformação dos dados, mantendo o formato 

atual dos dados em ASC II, com duas camadas de nodos ocultos, sendo que a primeira 

compõem 9 (nove) nodos e a segunda apenas 1 (um) e configurada para uma avaliação 

cruzada de 5 (cinco), ou seja, 4/5 (quatro quintos) dos dados serão utilizados para o 

trienamento supervisionado da RNA e 1/5 (um quinto) para a avaliação. 

 

Deste modo, Na Figura 17 é possível analisar que a acurácia resultante foi de 52% 

(cinquenta e dois porcento) e que pela matriz de confuzão, a rede não conseguiu prever de 

forma eficaz os registros cujo resultado deveriam ser 0 (zero), referente à inadimplência, 

pendendo a maior parte das predições para o valor 1 (um), referente a adimplência. Não foram 

aplicados predições de dados de testes, pois por se tratar da primeira avaliação, apenas serviu 
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para que fosse possível partir de uma configuração inicial para que pudesse ir sendo 

aprimorada a cada novo teste. 

 

Tabela 2 – Melhor configuração do segundo treinamento da RNA 
 
 

Treinamento Total de dados 

para 

treinamento 

Total de dados 

para teste 

Formato dos 

dados 

Camadas 

ocultas 

Nodos ocultos CV 

2 3.000 0 Asc II 1 4 5 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Figura 18 - Resultados da melhor configuração do segundo treinamento da RNA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
No segundo momento de testes de configuração, conforme descrito na Tabela 2, foram 

utilizados um total de apenas 3.000 (três mil) registros para trienamento, ainda nenhum 

registro de testes, o formato dos dados permanecendo em Asc II, com apenas uma camada 

oculta de 4 nodos e com a validação cruzada permanecendo em 1/5 dos dados. A Figura 18 

mostra que os resultados melhoraram um pouco, obtendo em uma acurácia de 57% (cinquenta 

e sete por cento), porém a rede permaneceu com problemas em conseguir prever os dados 

cujos resultados deveriam ser 0. Ainda não foram aplicadas predições de dados de testes, pois 

a esperança de melhorias do modelo ainda persistia. 

 

Tabela 3 – Melhor configuração do terceiro treinamento da RNA 
 
 

Treinamento Total de dados 

para 

treinamento 

Total de dados 

para teste 

Formato dos 

dados 

Camadas 

ocultas 

Nodos ocultos CV 

3 3.000 0 Binário 1 22 10 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Figura 19 - Resultados da melhor configuração do terceiro treinamento da RNA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Na terceira execução de testes de configuração, podemos notar pela ilustração dos 

resultados da Figura 19, que a acurácia melhorou de forma expressiva em relação aos últimos 

testes, obtendo portanto uma precisão de 72% nas previsões. Conforme demonstrado na 

Tabela 3, as principais mudanças foram as transformações dos dados em informações 

binárias, ou seja, cada atributo passado à Rede Neural que possuía mais de uma classificação, 

foi desmembrado em mais dados de entrada, de modo a se tornarem apenas valores binários, 0 

ou 1. Para que isso fosse possível, uma nova visão de banco foi criada para transoformar 

novamente os dados neste padrão e criar novos arquivos CSVs com estas informações. A 

transformação ficou da segunte forma (descrevendo somente os dados utilizados): 

• Sexo: Transformado em 1 para Masculino e 0 para Fêminido; 

• Data de Nascimento: Desmembrado em faixas de idade de 0-18, 19-27, 28-40 e mais 

de 40 anos, cada faixa tornou-se um entrada da rede, sendo 1 para verdadeiro e zero 

para falso; 

• Estado Civil: Cadas estado civil tornou-se uma entrada na rede, sendo 1 para 

verdadeiro e zero para falso; 

• Possui Casa Própria: Transformado em 1 SIM e 0 NÃO; 

• Paga Aluguel: Transformado em 1 SIM e 0 NÃO; 

• Data de Admisissão do Atual Emprego: Desmembrado em faixas de anos de 0-1, 2-3, 

4-5 e mais de 5 anos empregado, cada faixa tornou-se um entrada da rede, sendo 1 

para verdadeiro e zero para falso; 



47 
 

• Renda: Transformado em faixas entre 0-500, 500-1.000, 1.000-1.500, 1.500-2.000, 

2.000-2.500, 2.500-5.000 e acima de 5.000, cada faixa tornou-se um entrada da rede, 

sendo 1 para verdadeiro e zero para falso; 

• Data da Compra: Trasformada em trimestre, utilizando a sazonidade da informação, 

sendo que cada trimestre tornou-se uma entrada da rede, sendo 1 para verdadeiro e 

zero para falso; 

• Quantidade de Itens Adquiridos: Desmembrado em faixas de 1-2, 3-4, 5-10 e mais de 

10 itens adquiridos, cada faixa tornou-se um entrada da rede, sendo 1 para verdadeiro 

e zero para falso; 

• Valor Total da Compra: Reduzido em faixas de 0-250, 250-500, 500-1.000, 1.000- 

5.000, 5.000-10.000 e acima de 10.000, cada faixa tornou-se um entrada da rede, 

sendo 1 para verdadeiro e zero para falso; 

• Valor de Entrada: Reduzido em faixas de 0-15, 15-30, 30-45, 45-60, 60-75, 75-90 e 

90-100, cada faixa tornou-se um entrada da rede, sendo 1 para verdadeiro e zero para 

falso; 

 

 
Tabela 4 – Melhor configuração do quarto e último treinamento da RNA 

 
 

Treinamento Total de dados 

para 

treinamento 

Total de dados 

para teste 

Formato dos 

dados 

Camadas 

ocultas 

Nodos ocultos CV 

4 15.000 2.000 Binário 1 27 10 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Figura 20 - Resultados da melhor configuração do quarto treinamento da RNA 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Na quarta e última execução de testes de configuração, os resultados da validação 

melhoraram novamente, conforme pode ser visto na Figura 20. Conforme Tabela 4, o total de 

dados de treinamento utilizados foram de 15.000 (quinze mil) registros, agora, também foram 

separados dados para efetuar os testes finais e avaliar a acurácia final da estrutura a partir de 

dados desconhecidos pela rede, totalizando em 2.000 (dois mil) registros para este processo, o 

formato dos dados permaneceram binários, com apenas uma camada oculta de 27 (vinte e 

sete) nodos e com uma validação cruzada de 1/10 (um décimo) dos registros, obteve-se uma 

acurácia de 78% (setenta e oito porcento). 

 

Após obter os resultados do treinamento e validação do quarto teste de configuração, 

então foi possível executar uma predição dos dados separados para os testes da rede, deste 

modo a previsão foi executada e para os 2.000 mil registros, obteve-se uma acurácia de 77% 

(setenta e sete por cento), conforme pode ser visto na Figura 21, muito aproximada da própria 

acurácia de validação. 

 

Figura 21 - Resultados dos teste melhor configuração do quarto treinamento da RNA 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Após encontrada a melhor configuração possível de Rede Neural para o domínio de 

dados inserido, a mesma estrutura foi configurada dentro da API, utilizando a biblioteca Keras 

com Tensorflow rodando em seu backend. A rede foi treinada no Keras e as acurácias foram 

idênticas as obtidas com o SKLearn. 

 
 

4.2.2 Desenvolvimento e treinamento da Árvore de Decisão 

 

 
Conforme já descrito anteriormente, uma estrutura de Árvore de Decisão foi 

implementada, servindo como um apoio ao desenvolvimento da Rede Neural, para que assim 
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fosse possível identificar se os resultados poderiam ser melhorados ou se já estavam em um 

limite não mais possível de serem transpassados. 

 

A Árvore de Decisão também foi implementada a partir da biblioteca SKLearn. Tendo 

uma arquitetura principal composta por uma profundidade máxima de 10 (dez) camadas de 

nodos, e suas bifurcações de escolhas montadas a partir dos dados passados a ela, foram feitos 

testes semelhantes aos executados para a Rede Neural, buscando também obter uma melhor 

configuração do modelo da árvore a ser utilizado. 

 

Tabela 5 – Primeiro teste de configuração da Árvore de Decisão 
 
 

Treinamento Total de dados 

para 

treinamento 

Total de dados 

para teste 

Formato dos 

dados 

Profundidade máxima CV 

1 46.279 0 Asc II 10 10 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Figura 22 - Resultados do primeiro teste de configuração da Árvore de Decisão 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Os resultados da primeira validação executada para a Árvore de Decisão já se 

mostraram muito promissores, chegando a uma acurácia de 81% (oitenta e um por cento), 

conforme pode ser visto na Figura 22. A precisão de previsão de cada uma das classes também 

ficou bem equilibrada, tendo uma acurácia de 76% (setenta e seis por cento) para dados 

inadimplentes e 86% (oitenta e seis por cento) para adimplentes. Conforme Tabela 5, a 

quantidade de dados utilizados nesta validação foram em sua totalidade de 46.279, nenhum 

registro foi separado para testes. 
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Tabela 6 – Segundo teste de configuração da Árvore de Decisão 
 
 

Treinamento Total de dados 

para 

treinamento 

Total de dados 

para teste 

Formato dos 

dados 

Profundidade máxima CV 

2 46.279 0 Asc II 10 20 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Figura 23 - Resultados do segundo teste de configuração da Árvore de Decisão 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Para a segunda validação da Árvore de Decisão, foram mantidas as mesmas 

quantidades de registros do teste anterior, porém, a única modificação doi alterar a quantidade 

de dados configurada para a execução de validação cruzada, mantendo portanto 1/20 (um 

vinte avos) dos dados para validação e 19/20 (dezenove vinte avos) para treinamento. Deste 

modo, obviamente a acurácia melhorou, pois a quantidade de dados recebidos com a 

informação da resposta aumentou, conforme configuração do CV. Novamente, nenhum dado 

de trienamento foi reservado para esta etapa de validações. 

 

Tabela 7 – Terceiro teste de configuração da Árvore de Decisão 
 
 

Treinamento Total de dados 

para 

treinamento 

Total de dados 

para teste 

Formato dos 

dados 

Profundidade máxima CV 

3 15.00 2.000 Asc II 10 20 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Figura 24 - Resultados do terceiro teste de configuração da Árvore de Decisão 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Na terceira validação de configuração da árvore, utilizamos a mesma quantidade de 

dados utilizados para validação e testes utilizados no último teste da Rede Neural. Conforme 

Tabela 7, a quantidade de dados utilizada para o treinamento e validação foram de 15.000 

(quinze mil), para os testes foram reservados 2.000 (dois mil) registros e demais 

configurações permaneceram as mesmas do último teste da árvore. Como ilustra a Figura 24, 

a acurácia da validação melhorou para 84% (oitenta e quatro por cento), ambas as precisões 

de previsão das classes 0 e 1, inadimplente e adimplente respectivamente, ficaram acima de 

80% (oitenta porcento). 

 

Figura 25 - Resultados da predição dos dados de teste do terceiro teste de configuração 

da Árvore de Decisão 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Contudo, em relação aos testes com os 2.000 registros reservados, a Figura 25 mostra 

que a acurácia foi ruim, chegando a apenas 50% (cinquenta por cento). Isto demonstra que a 

Árvore de Decisão está bem calibrada para dados que ela já conhece, porém, para dados 

desconhecidos ela ainda permanece com problemas. 
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Tabela 8 – Quarto teste de configuração da Árvore de Decisão 
 
 

Treinamento Total de dados 

para 

treinamento 

Total de dados 

para teste 

Formato dos 

dados 

Profundidade máxima CV 

4 15.000 2.000 Asc II 10 10 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Figura 26 - Resultados do quarto teste de configuração da Árvore de Decisão 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
No quarto e último teste de configuração da Árvore de Decisão, conforme Tabela 8, 

forma mantidas todas as configurações do teste anterior, exceto a configuração de validação 

cruzada que foi reduzida a 1/10 (um décimo) dos registros. Outro ajuste efetuado foi a 

remoção das informações de Cidade, Bairro e Estabelecimento dos dados, visto que por serem 

muito segmentados, estavam afetando no momento de predizer dados desconhecidos. Assim, 

conforme a ilustração da Figura 26, a acurácia da validação diminuiu para 82% (oitenta e dois 

por cento), porém, é possível perceber que nos resultados dos 2.000 registros de testes, a 

acurácia das predições aumentou relativamente para 79% (setenta e nove por cento), 

conforme demonstrado na Figura 27 a seguir. 

 

Figura 27 - Resultados do quarto teste de configuração da Árvore de Decisão 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

 

Conforme ilustra a figura 28, iniciando o processo, a requisição parte do cliente, que 

nforma os dados já citados do possível tomador de crédito com a forma de negociação 

desejada para a API, que por sua vez, recebe estas informações em sua camada de fachada 

que é a responsável por rotear os dados recebidos para o processo de mineração subsequente. 

 

As etapas de pré-processamento e transformação dos dados, executa de forma 

automatizada as mesmas ações já citadas para o processo de aprendizado da Rede Neural  

para que as informações recebidas do possível tomador de crédito sejam tratadas, de modo a 

ficarem adequadas ao processo de predição da RNA. 

Após o pré-processamento e transformação dos dados recebidos, então a Rede Neural 

é instanciada e executada a partir de suas configurações préviamente salvas, executando então 

a predição das informações. Após feita a predição estes dados são salvos no banco de dados 

mantendo o log das informações, tanto recebidas como da pontuação resultante, devolvendo 

por fim ao cliente a informação calculada. 

Após o quarto e último teste da Árvore de Decisão, foi possível perceber que ela 

obteve resultados levemente melhores do que a Rede Neural, contudo, a Rede Neural ainda 

foi a técnica escolhida para ser integrada a API devido a suas maiores possibilidades de 

evolução. A Árvore de Decisão não possui mais ajustes relevantes ou mudanças que poderiam 

ser aplicadas para que seus resultados pudessem melhorar além do que já foi obtido, já a Rede 

Neural, para futuras evoluções da ferramenta, acaba sendo mais promissora. 

 
 

4.3 Fluxo dos dados na API 

 

 
A figura 28 representa o fluxo em que a informação transita pela solução 

desenvolvida, mostrando todas as etapas de processamentos e execuções que são ativados 

quando ocorre uma requisição de avaliação de crédito para um possível tomador, esperando 

como resultado o seu Credit Score e possíveis melhores opções de negociação de sua dívida, 

caso concedida. 

 

Figura 28 - Fluxo dos dados 

 

i 

, 

, 

, 
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gura 29 - Resultado do primeiro perfil de tomador 

 
nte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
gura 30 - Resultado do segundo perfil de tomador 

4.4 Resultados obtidos pela API 

 

 
Para a avaliação dos resultados da API, foram pré-estabelecidos 6 (seis) testes a serem 

executados de perfis diferentes de clientes. As informações que apenas servem para logs 

foram removidos dos testes que serão apresentados, para tornar mais simples e exibição das 

informações que são relevantes para o processo. 

 

Para o primeiro teste, conforme demonstrado na Figura 29, foram utilizadas as 

informações de um perfil femininio, com 24 anos de idade, que possui casa própria e não paga 

aluguél, trabalhando em seu emprego atual a aproximadamente 7 anos, com uma renda de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, em união estável, onde adquiriu um item no valor de 

R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), sem nenhum valor de entrada e parcelamento de 3 

mêses, o seu creditscore (pontuação de crédito) resultante foi de 53.22, salientando que, 

quanto mais próximo de 100 a pontuação chegar, mais chances o perfil tem de se tornar 

adimplente. 

 

O segundo teste foi executado com um perfil contendo praticamente as mesmas 

informações do perfil anterior, a única diferença é o sexo, sendo o primeiro feminino e o 

segundo masculino. Analisando ambos os resultados, nota-se que o perfil masculino possui 

um leve tendência a ser menos adimplente do que o perfil feminino, visto que sua pontuação 

foi de 52.69, dentro do contexto de dados em que a Rede Neural foi treinada. 

 

Fi 

 
Fo 

 
Fi 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
No quarto teste, algumas informações a mais foram alteradas em relação ao teste 

anterior. Conforme Figura 32, o perfil foi alterado para o sexo feminino, sua idade passou a 

ser de 18 anos, desempregada e sem casa própria, solteira, tendo uma compra de total de 

R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta) onde foram adquiridos 6 itens e com um parcelamento 

de 3 mêses. A pontuação de crédito dada pela Rede Neural para o perfil foi de 39.23, 

mostrando que perfis nesta condição, acabam por serem mais propícios a inadimplência, 

conforme experiência obtida a partir dos dados treinados. 

 

Figura 32 - Resultado do quarto perfil de tomador 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 

4.5 Trabalhos futuros 

 
 

Propondo a evolução da ferramenta e como objetivo manter o funcionamento e 

respectiva utilização da mesma, propõe-se o desenvolvimento de algumas melhorias a serem 

realizadas. 
 

Alguns dados relevantes foram notados que seriam necessários para a avaliação de 

crédito e que ficaram de fora deste projeto, a primeira delas é a informação de primeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Como terceiro teste, vide Figura 31, foram utilizados os mesmos dados do teste do 

perfil masculino anterior, porém, apenas mudando a informação do estado civil, onde antes 

estava utilizando o código referente ao estado civil de união estável, agora consta o código de 

solteiro. Neste caso, novamente houve uma redução de pontuação, sendo ela de 50.78, 

mostrando que dentro do contexto de dados em que a rede foi treinada, os casos de perfis 

solteiros tendem a ser menos adimplente do que o perfil de união estável. 

 

Figura 31 - Resultado do terceiro perfil de tomador 
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compra, ou seja, se é a primeira vez que o cliente está comprando na loja. Esta informação 

pode afetar muito na avaliação final, visto que clientes de primeira compra possuem maior 

tendência à inadimplência. A segunda informação relevante é a quantidade de compras já 

feitas pelo cliente na loja, sendo que, caso o cliente já tenha feito diversas compras na loja, 

então possui uma pretenção maior à adimplência. 

 

Uma evolução proposta para agregar valor ao projeto, é a construção de simulação de 

créditos, não necessitando passar as informações de formas de pagamento desejada para a 

Rede Neural avaliar a pontuação, mas sim, a própria rede devolver as melhores formas de 

pagamento, com as melhores pontuações para um determinado perfil de cliente passado a ela. 

Isto deixaria a ferramenta mais comercializável, por assim dizer e interessante aos olhos dos 

gestores de lojas. 

 

Por fim, uma evolução que seria interessante é a de integração em tempo real com 

instituições de cobrança, como o SPC e o SERASA. Uma nova camada na API poderia ser 

desenvolvida onde efetuasse consultas a estes órgãos para saber a situação do perfil passado a 

ela, deste modo, seriam dados relevantes que poderiam também ser utilizados no momento da 

executação da pontuação de crédito. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 

 
O presente trabalho demonstrou que é possível desenvolver uma solução que efetue 

cálculos de pontuação de crédito a partir de uma Rede Neural Artificial e de que ela pode se 

tornar uma ferramenta comercializável, devido a sua possibilidade de integração com outros 

sistemas de informação. 

 

Além do desenvolvimento da solução de pontuação de crédito, o estudo apresentou 

uma comparação de resultados entre uma estrutura de Rede Neural e uma Árvore de Decisão, 

monstrando que ambas as soluções aproximaram os seus resultados uma com a outra, 

chegando à resultados próximos aos esperados de 80% de acurácia. 

 

Na comparação entre a Rede Neural e a Árvore de Decisão, foram identificados vários 

fatores que acabaram dificultando a obtenção dos resultados esperados, como dados muito 

segmentados e dados com grandes pesos que acabam tirando a relevância dos demais dados. 

Contudo, estes problemas foram resolvidos com melhores tratamentos dos dados ou 

simplesmente removendo-os da solução final. 

 

Quanto aos resultados em relação às avaliações de crédito dos perfis de tomadores 

testados, foi possível notar que a solução atingiu o esperado, aproximando os seus valores de 

100 para casos que possivelmente serão adimplentes na vida real e de 0 para possíveis 

inadimplentes. 

 

Uma relação interessante que pode ser notada entre os testes efetuados, é a de que 

quanto maior a renda do tomador, menor a sua pontuação de crédito irá ficar. Isto ocorre pois, 

devido relatos de pessoas que trabalham como crediaristas, clientes que possuem esta faixa de 
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renda, normalmente não fazem crediários nas lojas e quando fazem, é por estarem em alguma 

situação em que não estejam financeiramente bem, podendo facilmente tornarsem 

inadimplentes no futuro. 

 

Por fim, conclui-se que o projeto foi bem sucedido em sua proposta, podendo ser 

facilmente utilizado como base para projetos futuros e evoluído conforme as necessidades a 

partir do que já foi feito. 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

 
ALMEIDA, Mauricio B. Noções básicas sobre metodologia de pesquisa científica. 

Disponível em: <http://mba.eci.ufmg.br/downloads/metodologia.pdf>. Acesso em: 09 de out. 

de 2017. 

 
 

AMARAL, Marco. Tipos de Riscos da Atividade Bancária. Revisores & Auditores, 69, 36- 

41, 2015. 

 
 

AZEVEDO, E. Desenvolvimento de Jogos e Aplicações em Realidade Virtual. 3. ed., Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 
 

ÁVILA, Bráulio Coelho. Data Mining. In: VI ESCOLA REGIONAL DE INFORMÁTICA 

DA SBC. Curitiba : Champagnat, 1998. p. 87-106. 

 
 

BERRY, Michael J. A.; LINOFF, Gordon. Data mining techniques. USA : Wiley Computer 

Publishing, 1997. 

 
 

BREIMAN, L.; FRIEDMAN, J. H.; OLSHEN, R. A.; STONE C. J. Classification and 

regression trees. Boca Raton FL. CRC Press, 1984. 

 
 

BRITO, Giovani Antonio Silva; NETO, Alexandre Assaf. Modelo de classificação de risco 

de crédito de grandes Empresas. 2005. Disponível em: 

http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos52005/383.pdf. 

 
 

CAMPIGLIA, Américo Oswaldo. Crédito Direto ao Consumidor. ln: Cadernos Álvares 

Penteado. Iglu, São Paulo, 1997. 

http://mba.eci.ufmg.br/downloads/metodologia.pdf
http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos52005/383.pdf


60 
 

CARVALHO, José D. Processo de Decisão de Crédito a Empresas: o caso Millennium 

bcp. Dissertação de Mestrado. Universidade Católica Portuguesa, 2014. 

 
 

CARVALHO, Pedro da Costa. Credit Scoring. Monografia de final de curso, Rio de Janeiro, 

Jun. 1999. 

 
 

CASTRO, Marcos André Nunes; VITALINO, Jeferson Fernando Noronha. Descomplicando 

o Docker. Prefácio de Jérôme Petazzoni. Brasport Livros e Multimidia Ltda, 1.ed. São 

Paulo, 2016. 

 
 

CORMEN, T.H.; LEISERSON, R.L.C.E.; RIVEST e STEIN, C. Introduction to Algorithms. 

MIT Press, Cambridge, MA, 2001. 

 
 

DJANGO-PROJECT. Meet Django. Site oficial, 2018, Disponível em: 

https://www.djangoproject.com/ 
 

 

ESTADÃO, Jornal. Entenda: O que é um default? Jornal Digital do Estadão, 2011, 

disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,entenda-o-que-e-um- 

default,77020e 
 

 

FACURE, Matheus. Funções de Ativação - Entendendo a importância da ativação correta 

nas redes neurais. GitHub Pages, jul 2017, disponível em 

https://matheusfacure.github.io/2017/07/12/activ-func/ 
 

 

FEITEN, Wantoir. Protótipo de um sistema especialista para análise de crédito de pessoas 

físicas. Blumenau, SC, nov. 1999. 

 
 

FERREIRA, Juliana Aparecida Lima Alves; ALVES, Rosely Ferreira; TÓFOLI, Irso. Análise 

e decisão de Crédito: Um fator potencial para redução da inadimplência. Lins/SP. (2009). 

disponível em: 

http://www.unisalesiano.edu.br/encontro2009/trabalho/aceitos/CC33074336870B.pdf. 

 
 

FIGUEIRA, Rafael Medeiros Andrade. Miner: um software de inferência de dependências 

funcionais. Rio de Janeiro, 1998. Trabalho de Conclusão de Curso – Instituto de Matemática, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 
 

FINOCCHIO, Noções de Redes Neurais Artificiais. Paraná, UTFPR, 2014. 

https://www.djangoproject.com/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral%2Centenda-o-que-e-um-default%2C77020e
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral%2Centenda-o-que-e-um-default%2C77020e
https://matheusfacure.github.io/2017/07/12/activ-func/
http://www.unisalesiano.edu.br/encontro2009/trabalho/aceitos/CC33074336870B.pdf


61 
 

FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro Produtos e Serviços. Qualitymark, 18ª edição, 

Rio de Janeiro, 2010. 

 
 

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: 

Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acesso em: 03 de out. de 

2017. 

 
 

GITMAN, L. J. Princípios de Administração Financeira. Harbra, São Paulo, 1997. 

 
 

GONÇALVES, Eric Bacconi. Análise de Risco de Crédito com o uso de Modelos de 

Regressão Logística, Redes Neurais e Algoritmos Genéticos. Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, São Paulo, 2005. 

 
 

GOOGLE COLAB. Welcome to Colaboratory! Site oficial, 2019, Disponível em: 

https://colab.research.google.com/notebooks/welcome.ipynb 
 

 

HARMON, Paul; KING, David. Sistemas Especialistas. Rio de Janeiro: Editora Campus, 

1988. 

 
 

KERAS. Keras: The Python Deep Learning library. Site oficial, 2018, Disponível em: 

https://keras.io/ 
 

 

LEMOS, Eliane P.; STEINER, Maria Teresinha Arns; NIEVOLA, Júlio César. Análise de 

crédito bancário por meio de redes neurais e árvores de decisão: uma aplicação simples 

de data mining. R. Adm., São Paulo, v. 40, n. 3, p. 225-234, jul./ago./set. 2005. 

 
 

LEWIS, E. M. An Introduction to Credit Scoring. Fair Isaac and Co., Inc, San Rafael, 1992. 

 
 

MARTINS, Marco Antônio dos Santos; METTE, Frederike; MACEDO, Guilherme Ribeiro. 

A Utilização de Redes Neurais Artificias para a Estimação dos Preços da Petrobrás PN 

na Bovespa. ConTexto, Porto Alegre, v. 8, n. 14, 2o semestre 2008. 

 
 

MENDONÇA, Luis Geraldo. Elementos a serem considerados na Concessão de Crédito 

ao Consumidor. Escola Brasileira de Administração, Rio de Janeiro, 2002. 

 
 

MILANI, André. PostgreSQL - Guia do programador. 1.ed. São Paulo: Novatec Editora 

Ltda, 2008. 

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf
https://colab.research.google.com/notebooks/welcome.ipynb
https://keras.io/


62 
 

MITCHELL, T. Decision Tree Learning. T. Mitchell, Machine Learning, The McGraw-Hill 

Companies Inc, p. 52-78, 1997. 

 
 

MONGODB INC. What is MongoDB? Site oficial, 2018, Disponível em: 

https://www.mongodb.com/what-is-mongodb 
 

 

PINHO, C.; VALENTE, R.; MADALENO, M.; VIEIRA, E. Risco Financeiro – Medida e 

Gestão. 2011. Lisboa: Edições Sílabo 

 
 

PRIESTLEY, H.A. e WARD, M.P. A multipurpose backtracking algorithm. J. Symb. 

Comput., v. 18, p. 1–40, jul 1994 

 
 

RIBEIRO, R. Uma Introdução à Inteligência Computacional: Fundamentos, 

Ferramentas e Aplicações. Rio de Janeiro: IST-Rio, 2010. 

 
 

PYSCIENCE-BRASIL. Python: O que é? Por que usar? Wiki PyScience-Brasil, 2017, 

disponível em: http://pyscience-brasil.wikidot.com/python:python-oq-e-pq 
 

 

RABUSKE, Renato Antônio. Inteligência artificial. Florianópolis: Editora da UFSC, 1995. 

 
 

SANCHES, Alexandre Leme; ZENI, Amanda. Análise de Crédito ao Consumidor 

Utilizando Redes Neurais. ENEGEP, Salvador, 8-11 outubro 2013. 

 
 

SANTOS, J.O. Análise de Crédito: Empresas e Pessoas Físicas. Altas, São Paulo 2000. 

 
 

SCHOMMER, Susan. Risco de crédito 1. Ementa da disciplina: Administração de risco, 

setembro, 2007. 

 
 

SCHRICKEL, W. K. Análise de Crédito: Concessão e Gerência de Empréstimos. Atlas, 

São Paulo 1995. 

 
 

SICSÚ, A. L. Desenvolvimento de um sistema de credit scoring. In: Gestão de riscos no 

Brasil. FCE, São Paulo, 2003. 

 
 

TAFNER, Malcon Anderson. Redes Neurais Artificiais: Aprendizado e Plasticidade. 

Revista “Cérebro & Mente”, 2-5 mar/mai, 1998. 

https://www.mongodb.com/what-is-mongodb


63 
 

TENSORFLOW TM. About TensorFlow. Site oficial, 2018, Disponível em: 

https://www.tensorflow.org/ 
 

 

WIKIPÉDIA. Scikit-learn. 2019, Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Scikit-learn 

https://www.tensorflow.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Scikit-learn

