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RESUMO 
 
 
Em compras realizadas pela internet ou televendas com cartões de crédito, em muitos países 
como Brasil e EUA, não há apresentação física do cartão em nenhum momento da compra ou 
entrega da mercadoria ou serviço, tampouco são populares mecanismos como senhas que 
assegurem a autenticidade do cartão e seu portador. Ao mesmo tempo, a responsabilidade por 
assumir os custos nessas transações é dos lojistas. 

Em todos os estudos anteriores presentes na literatura, a detecção de fraudes com cartões de 
crédito não abrangia somente esses canais nem focava a detecção nos principais interessados 
nela, os lojistas. 

Este trabalho apresenta os resultados da utilização de cinco das técnicas de modelagem mais 
citadas na literatura e analisa o poder do compartilhamento de dados ao comparar os 
resultados dos modelos quando processados apenas sobre a base da loja ou com ela 
compartilhando dados com outros lojistas. 

 

Palavras-chave: Internet (Redes de computação) - Negócios. Empresas virtuais. Comércio 
eletrônico. Cartões de crédito - Medidas de segurança. Fraude. Modelagem . 

 



ABSTRACT  
 
 
In purchases conducted over the internet or by telephone, in many countries like Brazil and 
USA, credit cards are not presented during the sales process and authentication mechanisms 
(such as passwords) are not popular among consumers. At the same time, the merchants are 
held liabe for fraudulent transactions. 

In every study before this one, credit card fraud detection was not focused only on these 
channels nor on the key stakeholders of this process, the merchants. 

This work shows the results of using five popular techniques in the literature for credit card 
fraud detection and also analyzes the power of sharing databases by comparing the techniques 
when applied either on a single store database or on a shared database which includes data 
from many stores. 

 

Keywords: Internet – Business. E-companies. E-commerce. Credit Card – Security. Fraud. 
Modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Desde meados da década de 90, quando surgiram as primeiras lojas virtuais, até 

hoje, a internet se tornou rapidamente um dos principais canais de comércio para varejistas 

do mundo todo.  

Apenas entre 2001 e 2011, o faturamento do e-commerce brasileiro saltou de R$ 

540 milhões para R$ 18,70 bilhões e a penetração da internet no Brasil saltou de 0,7% da 

população em 1997 para 37,4% em junho de 20111. Já nos Estados Unidos, as vendas 

somaram U$ 145,14 bilhões em 20092 e 78,6% da população era usuária da internet em 

junho/20123. 

A base de cartões de crédito também não parou de crescer. Em 2011, 53% da 

população brasileira já era usuária de cartões de crédito (Mercado de Meio Eletrônico de 

Pagamentos, setembro de 2011, Associação das Empresas Brasileiras de Cartão de Crédito e 

Serviços4) contra 183 milhões de usuários únicos americanos no mesmo ano (U.S. CENSUS 

BUREAU, STATISTICAL ABSTRACT OF THE UNITED STATES, 2011). Chan et al. 

(1999) já afirmava que o cartão de crédito se tornara um padrão para o comércio eletrônico; 

hoje, esse meio de pagamento representa cerca de 67% do total de pagamentos feitos em 

compras virtuais1. 

Junto com essa evolução, aumentou também o número de fraudes perpetradas 

com cartão de crédito em compras não presencias, aquelas “conduzidas pela internet, e-mail 

ou telefone” (DOUGLASS, 2009). Embora não haja dados disponíveis para o Brasil, nos 

EUA e Canadá, e América Latina as perdas com fraudes na internet em compras realizadas 

com cartão de crédito atingiram U$ 3,4 bilhões e U$ 280 milhões em 2011 

(CYBERSOURCE, 2012; ONLINE FRAUD REPORT: ONLINE PAYMENT FRAUD 

TRENDS, MERCHANT PRACTICES AND BENCHMARKS, 2012). 

Ferramentas para detecção de fraudes com cartão de crédito se tornaram então 

essenciais para manter a viabilidade dos sistemas de pagamento (CHAN et al., 1999) e do e-

commerce, e diversas delas surgiram nesse período (Falcon, Cybersource, Datacash, 

ClearSale, FControl). Variadas técnicas para detecção de fraude foram também tratadas na 

                                                 
1 Dados compilados pelo e-commerce. Disponível em: <www.e-commerce.org.br>. Acesso em: 15 jul. 2012. 
2 Disponível em: <http://www.census.gov/>. Acesso em: 20 ago. 2012. 
3 Disponível em: <http://www.internetworldstats.com/america.htm>. Acesso em: 20 ago. 2012. 
4 Disponível em: <www.abecs.org.br>. Acesso em: 20 ago. 2012. 
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literatura (BOLTON; HAND, 2002; NGAI et al., 2011; PHUA et al., 2010; ZAREAPOOR; 

SEEJA; ALAM, 2012). 

Apesar disso, a literatura publicada sobre fraudes com cartão de crédito sofre 

com algumas lacunas: 

• há pouco material publicado (BHATTACHARYYA et al., 2011; BOLTON; HAND, 

2002; LAWRYSHYN; PUN, 2012; NGAI et al., 2011; PHUA et al., 2010; WHITROW 

et al., 2009;). De fato, Ngai et al. (2011), em seu trabalho de revisão da literatura 

publicada sobre detecção de fraude financeira, mostra que apenas 7 tratavam 

especificamente de fraudes com cartão de crédito; 

• falta especificidade sobre fraudes especificamente ligadas a compras não presenciais ou 

e-commerce e falsidade ideológica. No trabalho de Ngai et al. (2011), por exemplo, 

“fraude com cartão de crédito é definida como uso não autorizado do cartão, transação 

com comportamento pouco usual ou transações com cartões inativos”; 

• os dados para pesquisa são difíceis de serem obtidos, uma vez que freqüentemente 

estão associados a dados financeiros confidencias (BOLTON; HAND, 2002; JHA; 

GUILLEN; WESTLAND, 2012; MAES et al., 2002; NGAI et al., 2011; PUN; 

LAWRYSHYN, 2012). Jha, Guillen e Westland (2012), por exemplo, cita que poucos 

estudos usam dados reais; 

• foco prioritariamente apenas nas técnicas de modelagem, sejam elas de inteligência 

artificial ou modelos estatísticos. Pouco foco em aspectos voltados ao negócio de 

detecção de fraudes. Phua et al. (2010) argumenta que apenas dois trabalhos alegam ter 

sido efetivamente utilizados em sistemas de detecção de fraudes com cartão de crédito, 

o mais recente deles em 1997, antes, portanto, do enorme avanço do comércio 

eletrônico;  

• de acordo com Bhattacharyya et al. (2011), “a regressão logística tem sido ao longo dos 

anos uma técnica padrão em muitas aplicações de data mining com dados da vida real”, 

além de ser “uma técnica relativamente simples, fácil de entender e largamente 

disponível”. Apesar disso, devido ao foco da literatura prioritariamente em novas 

técnicas e seus desdobramentos, apenas três artigos utilizam tal técnica na detecção de 

fraudes com cartão de crédito (BHATTACHARYYA et al., 2011; JHA; GUILLEN; 

WESTLAND, 2012; WHITROW et al., 2009). Ngai et al. (2011) também cita que a 

regressão logística é uma das técnicas mais utilizadas e um benchmark para vários 

estudos, embora em apenas 1 dos 7 estudos localizados nesse artigo como focados em 

fraudes com cartões de créditos se utilize tal técnica e, ainda assim, o trabalho em 
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questão trate de modelos para predição de inadimplência em cartões de crédito e não 

compras fraudulentas; 

• nenhum trabalho faz combinação de bases para obter melhores resultados; 

• nenhum trabalho modela a detecção de fraudes sobre bases de transações de lojas e não 

de emissores de cartões de crédito. 

Seguindo as considerações de Whitrow et al. (2009) de que na detecção de 

fraudes “qualquer estudo em particular é sempre uma foto no tempo e no espaço” e que 

“somente através de muitos estudos em conjunto que se pode chegar a um quadro completo”, 

este trabalho visa, assim, endereçar alguns aspectos e preencher lacunas na literatura sobre 

detecção de fraudes com cartão de crédito em compras não presencias, respondendo a 

questões dos principais interessados na detecção de fraudes em mercados como Brasil e 

EUA: os lojistas (ver item 2.2). 

São três, portanto, seus objetivos principais. O primeiro é, focando em fraudes 

por falsidade ideológica em compras não presenciais com cartões de crédito, verificar se há 

diferenças significativas de desempenho entre uma das técnicas mais amplamente 

disponíveis e fáceis de trabalhar (regressão logística), com aquela mais citada pela 

ferramentas de mercado (redes neurais) e outras que apresentaram bons resultados na 

literatura (redes Bayesianas e mais recentemente floresta randômica - random forest e 

máquinas de vetores de suporte - support vector machines). O segundo é fazer essa 

verificação não sobre bases de bancos ou administradoras de cartão de crédito, mas sim com 

as informações dos lojistas e que normalmente seriam as bases utilizadas por eles para fazer a 

detecção da fraude, fornecendo subsídios realmente direcionados aos maiores interessados na 

detecção da fraude. O terceiro é verificar se para um grande lojista, do ponto de vista de 

desempenho na detecção das fraudes, pode fazer sentido compartilhar os dados com outros 

lojistas ou apenas sua base de dados conduziria aos mesmos resultados. 

O restante do trabalho é dividido como segue. A seção 2 contextualiza o 

problema da fraude em compras não-presenciais com cartão de crédito e seus desafios. A 

seção 3 apresenta os trabalhos relacionados. A seção 4 descreve as técnicas de modelagem e 

5, as bases de dados. Na seção 6, é discutida a aplicação e, nas seções 7 e 8, os resultados, e 

as conclusões e sugestões de trabalhos futuros, respectivamente. 
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2 CONTEXTO 
 

 

As fraudes com cartões de crédito apresentam características específicas que as 

destacam dos demais tipos de fraudes; fraudes com cartões não presentes se diferenciam 

ainda daquelas praticadas presencialmente. Além disso, esse mercado apresenta suas próprias 

idiossincrasias. 

Esta seção detalha cada uma dessas particularidades nos itens abaixo. 

 

 

2.1 FRAUDES COM CARTÃO DE CRÉDITO 
 

 

Para Ngai et al. (2011), “fraude com cartão de crédito é definida como uso não 

autorizado do cartão, transação com comportamento pouco usual ou transações com cartões 

inativos”. Já Phua et al. (2010) define fraude como a utilização indevida do sistema de uma 

companhia sem que necessariamente haja uma conseqüência legal direta.  

Fraudes com cartão de crédito são essencialmente de dois tipos, por falsidade 

ideológica ou de subscrição (BOLTON; HAND, 2001). Nas fraudes de subscrição, 

indivíduos, fornecendo dados falsos ou de outras pessoas aos emissores, obtêm novos cartões 

de crédito e gastam o máximo possível em um curto espaço de tempo. A fraude por falsidade 

ideológica, por sua vez, pode ocorrer através de três meios principais: cartão de crédito 

roubado, falsificado/clonado e fraude com cartão não presente. É esta última que interessa ao 

presente trabalho e pode ser definida como a obtenção ilegal de dados de cartões legítimos, 

que são então utilizados para a realização de compras em que não há a necessidade de 

apresentação do cartão, como no e-commerce ou televendas. Através desses canais, apenas 

detalhes do cartão são necessários para que se possa efetivar a transação. 

Segundo Williams (2007 apud BHATTACHARYYA et al., 2011), a fraude 

evoluiu junto com os canais ao longo dos anos. Assim, nos anos 70, a fraude ocorria 

principalmente através de cartões roubados ou falsificados; nos anos 80 e 90, fraudes em 

compras feitas pelo correio ou telefone também se tornaram comuns. Agora, as fraudes com 

cartão de crédito também ocorrem em compras pela internet, devido às facilidades 

proporcionadas pela rede, como anonimato e rapidez para se cometer a fraude em qualquer 

lugar do globo. 
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Bolton e Hand (2002) observam a escassez de trabalhos publicados sobre 

detecção de fraudes, o que dificulta o intercâmbio de idéias e potenciais inovações nesse 

campo. Ajuda a explicar parte dessa escassez a dificuldade de se obter bases de transações 

com cartões de crédito, uma vez que freqüentemente estão associados a dados financeiros 

confidencias (PUN; LAWRYSHYN, 2012; NGAI et al., 2011; BOLTON; HAND, 2002; 

MAES et al, 2002).  

 

 

2.2 RESPONSABILIDADE PELA FRAUDE 
 

 

Chan et al. (1999) cita que quando emissores de cartão de crédito perdem 

dinheiro devido a fraudes, os clientes pagam por toda essa perda através de maiores taxas de 

juros, maiores tarifas e benefícios reduzidos. Seria, portanto, de interesse tanto dos emissores 

quanto dos clientes reduzir o uso ilegítimo de cartões de crédito através de uma rápida 

detecção das fraudes. 

Em compras não presenciais, entretanto, essa afirmação é incompleta por não 

abordar atores fundamentais nesse processo, as lojas virtuais. Elas é que, em mercados como 

Brasil e EUA, carregam em geral a responsabilidade pelas fraudes em compras com cartão 

não presente, assumindo, portanto, seus custos. 

Nas compras em lojas físicas, é mais viável para o lojista poder com sucesso 

comprovar que uma fraude alegada é de responsabilidade do emissor ou do proprietário do 

cartão, por poder demonstrar que o cartão estava presente no momento da compra, através do 

recibo da transação assinado eletronicamente (por senha) ou por escrito. Em compras 

virtuais, como não há nenhuma forma de assinatura, em geral a responsabilidade é do lojista. 

A não ser que ele possa efetuar uma série de comprovações relativas à validade da compra, 

como, no caso dos EUA, 1) de que a pessoa que fez a compra confirmou o endereço de 

cobrança associado ao cartão em uso; 2) de que fez a entrega no endereço validado; 3) de que 

a entrega foi realizada no endereço validado (DOUGLAS, 2009). Bolton e Hand (2002) 

defendem que, devido à possibilidade de perderem vendas, os lojistas preferem assumir o 

risco de vender com cartões de crédito. 

Assim, para compras com cartão de crédito não presente, embora também seja de 

interesse dos emissores de cartões de crédito possuir sistemas de detecção de fraude, os 

lojistas online são os principais interessados em desenvolver ou contratar sistemas do gênero. 
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É de se espantar, portanto, que não haja estudos direcionados a eles e/ou com 

suas bases de dados.  

 

 

2.3 DETECÇÃO X PREVENÇÃO 
 

 

Prevenção e detecção são dois aspectos diferentes, mas complementares de 

qualquer processo/sistema de controle de fraude. Para emissores de cartão ou lojistas, a 

primeira linha de defesa é a prevenção e, falhando esta, a detecção da fraude o mais rápido 

possível (BOLTON; HAND, 2002). 

A prevenção à fraude responde por medidas para evitar que a fraude ocorra, 

como aquelas aplicadas diretamente ao cartão, como marcas d’água, tarja magnética, 

holografia, senhas e, mais recentemente, sistemas de segurança através da internet, como o 

Verified by Visa, da Visa e o MasterCard SecureCode, da MasterCard . Douglass (2009) 

discute a adoção desses programas, uma vez que aumentam o número de passos até o 

fechamento de cada compra pelos clientes e isso é fator de resistência pelos lojistas, que 

temem perder vendas. Online Fraud Report (2012) destaca que, apesar de os lojistas 

demonstrarem interesse, desde 2003 tem visto relativa pouca adoção desses sistemas.  

A detecção da fraude, por sua vez, pressupõe identificar a fraude o mais 

rapidamente possível após sua ocorrência e essa é uma disciplina em constante evolução. 

Sempre que, sempre que há atualização das técnicas de detecção, os fraudadores adaptam ou 

criam novas estratégias. Os modelos de detecção precisam assim ser constantemente 

atualizados. 

 

 

2.4 MODELOS SUPERVISIONADOS X NÃO SUPERVISIONADOS  
 

 

Os métodos de detecção de fraude podem ser supervisionados ou não 

supervisionados (BOLTON; HAND, 2001). Os supervisionados utilizam uma base histórica 

de transações, com identificação das fraudes para treinamento, e buscam separar 

comportamentos fraudulentos dos não fraudulentos para identificar fraudes futuras. Métodos 

não supervisionados buscam identificar aquelas contas, clientes, transações ou outros 
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atributos que são significativamente distintos dos demais como potenciais candidatos a serem 

fraudes, para serem analisados com maior detalhe 

Neste trabalho estão sendo tratados modelos supervisionados. 

 

 

2.5 FUNCIONAMENTO DA DETECÇÃO DE FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO 
NÃO PRESENTE NO MERCADO  

 

 

Ngai et al. (2011), destaca que, em um ambiente competitivo, a fraude pode se 

tornar um problema crítico para a sobrevivência das organizações. Dessa forma, sistemas de 

detecção de fraude, como parte de um todo de controle da fraude, devem automatizar parte 

desse processo e reduzir a necessidade verificação/checagem manual da autenticidade das 

transações, uma vez que grande parte dos custos da detecção advém desta parte. 

Assim como Online Fraud Report (2012) e Cybersource (2012) destacam em suas 

pesquisas com lojistas, os processos/ sistemas de detecção de fraude no mercado em geral 

trabalham simplificadamente como abaixo.  

 

 

 

 
Figura 1– Fuxograma de detecção de fraude 
Fonte: O autor. 
 

A etapa de triagem automática gera três saídas principais: aprovação automática 

dos pedidos, rejeição automática ou marcação para revisão manual futura. 

Assim como há parte dos lojistas que não realiza triagem automática (44% nos 

EUA e Canadá), boa parte (25% nos EUA e Canadá e 26% na América Latina) não executa a 

etapa de revisão manual, embora 75% dos pedidos revisados manualmente sejam aprovados. 

Curiosamente, o Brasil, considerando os lojistas que realizam revisão manual, tem uma taxa 

de revisão de 20% dos pedidos, menor que os 27% reportados para o EUA e Canadá e 34% 

para a América Latina (CYBERSOURCE, 2012; ONLINE FRAUD REPORT, 2012).  

67% dos lojistas dos EUA e Canadá utilizam sua base histórica de pedidos, mas o 

compartilhamento de bases históricas de compras entre as lojas é pouco utilizado. 

Estatisticamente, os 10 maiores lojistas da internet tem acesso, na melhor das hipóteses, a 

apenas 1% das transações de compras online. O compartilhamento de dados daria uma maior 

 

Triagem 
automática 

 

Revisão 
manual 

 

Pedidos aprovados/ 
rejeitados 

 

 

Vendas 
 

Pedidos 



19 

visão das transações e permitiria detectar outros padrões de fraude, através, por exemplo, das 

ligações entre elas. Entretanto, o compartilhamento de dados pode ser difícil de obter sem o 

uso de terceiros (CYBERSOURCE, 2012; ONLINE FRAUD REPORT, 2012). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Para uma pesquisa sobre os desenvolvimentos relativos à detecção de fraudes 

com cartão de crédito, de forma mais geral, podem ser consultados os trabalhos de 

Zareapoor, Seeja e Alam (2012), Ngai et al. (2011), Phua et al. (2010) e Bolton e Hand 

(2002). 

Zareapoor, Seeja e Alam (2012) cita nove técnicas avaliando itens como acurácia, 

velocidade e custo. Destaca que as redes neurais demandam longos tempos de treinamento e 

extensivos testes e retreinamento dos parâmetros para determinar a melhor performance. 

Ngai et al. (2011) avalia 49 artigos (exclui teses de doutorado, dissertações de 

mestrado, livros e working papers) que tratam sobre fraudes financeiras entre 1997 e 2008 

em quatro categorias de fraudes financeiras (fraudes bancárias, incluindo com cartões de 

crédito, com seguros, títulos, commodities e outras fraudes financeiras) e seis classes de 

técnicas de data mining (classificação, regressão, predição, clusterização, detecção de 

outliers e visualização). Destaca que as técnicas mais usadas são regressão logística, redes 

neurais, rede bayesiana e árvores de decisão, embora não tenha encontrado nenhum artigo 

específico sobre fraudes com cartão de crédito não presencial utilizando regressão logística.  

Phua et al. (2010) sumariza as pesquisas em detecção automática de fraude nos 

10 anos anteriores a ele, ligado a vários ramos de negócio. 16 entre 19 estudos de fraudes 

com cartões de crédito ou seguros tinham bases viesadas com menos de 30% fraudes e que, 

na média, as bases de treinamento foram balanceadas com 50% de transações fraudulentas. 

Destaca que as variáveis nas bases normalmente são de data, dados da transação (valor, 

localização geográfica, código do lojista e código de validação, histórico de transações, de 

pagamentos e outras informações da conta (como idade). Cita que a maioria dos estudos 

sobre detecção de fraude desde 2001 abandonaram medidas como a taxa de verdadeiros 

positivos (fraudes corretamente detectadas sobre as fraudes reais) e acurácia a um 

determinado limiar (número de instâncias previstas corretamente dividido pelo número total 

de instâncias). Os custos de falsos positivos e falsos negativos são diferentes, um falso 

negativo é normalmente mais custoso que um falso positivo, e esses números variam de 

exemplo para exemplo e podem mudar ao longo do tempo. Relata que itens como quão 

rápido as fraudes podem ser detectadas ou se a detecção é online ou não são outros pontos 

importantes na avaliação das técnicas. Por fim, destaca que, na literatura, há muita ênfase em 

pesquisas com algoritmos supervisionados complexos e não lineares, como redes neurais e 
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máquinas de vetores de suporte - support vector machines e que, no longo prazo, algoritmos 

menos complexos e mais rápidos como Bayes ingênuo e regressão logística podem produzir 

resultados iguais, se não melhores. 

O trabalho de Bolton e Hand (2002) é uma referência e consolida vários dos 

aspectos mostrados neste trabalho: prevenção x detenção, modelos supervisionados x não 

supervisionados, a dificuldade se obter bases de dados para modelagem, viés de bases 

utilizadas na modelagem para detecção de fraudes, tipos de fraude com cartão de crédito. 

Descreve também várias áreas em que as tecnologias de detecção de fraude são mais usadas. 

Chan et al. (1999) apresenta um dos primeiros trabalhos, dentro do contexto de 

fraudes com cartão de crédito, com uma medida de performance dos modelos de detecção de 

fraude baseada em custos. Esse estudo, que utiliza bases de transações com cartão de crédito 

de dois bancos, também combina os modelos utilizados (sem o compartilhamento das bases) 

para os dois bancos e obtém resultados globais de performance cerca de 2% melhores do que 

o melhor resultado para um dos bancos. 

Em um trabalho bastante citado, Elkan (2001) propõe um classificador baseado 

em custos para computar decisões ótimas entre quais transações devem ser classificadas 

como fraudulentas ou não pelos modelos. Classificador semelhante a este é utilizado na 

presente dissertação, embora com custos diferentes de falsos negativos para cada transação (e 

não iguais como proposto por ele). 

Lim, Loh e Shih (2002) apresentam os resultados de trinta e três técnicas de 

modelagem para detecção de fraudes sobre trinta e duas diferentes bases de dados, nenhuma 

delas de fraude. Mostra - usando como medida de comparação taxas de erro médio - que 

nenhum modelo é uniformemente melhor para todas as bases, mas concluindo que a 

diferença entre os resultados dos melhores modelos é estatisticamente insignificante e que, 

assim, o foco do usuário deve recair sobre outros critérios na hora de escolher o modelo de 

utilização, como o tempo de treinamento ou facilidade de interpretação dos dados. 

Maes et al. (2002) compara os resultados de duas técnicas na detecção de fraudes 

com cartão de crédito, redes neurais e redes Bayesianas, concluindo que os resultados obtidos 

com a segunda técnica são melhores, comparando as taxas de falsos positivos e falsos 

negativos obtidas para ambos os modelos. 

Hand et al. (2007) propõem modelo de custos semelhante àquele proposto por 

Elkan (2001). Ao invés, porém da função ser utilizada como classificador, é usada para 

avaliar a performance do modelos a um determinado limiar (score) a partir do qual as 

transações seriam enviadas para serem analisadas manualmente. 
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Gadi, Wang, e Lago (2008) é um dos únicos trabalhos brasileiros sobre detecção 

de fraudes com cartão de crédito. Foca, entretanto, na comparação de uma nova técnica à 

época, Sistemas Imunes Artificiais, com redes neurais, redes Bayesianas, Bayes ingênuo e 

árvores de decisão, utilizando uma função de custo como medida de comparação. Também 

chega à conclusão de que as redes Bayesianas geram melhores resultados que as redes 

neurais, destaca que as redes neurais são largamente utilizadas no mercado e que, entretanto, 

em termos de implementação foi uma das piores técnicas para as bases utilizadas no estudo. 

Fez a otimização de parâmetros testando todas as possibilidades de parâmetros ou algoritmos 

genéticos, o que gerou resultados significativamente melhores para a técnica de sistemas 

imunes artificiais. A seguir, as técnicas que geraram os melhores resultados foram árvore de 

decisão, redes Bayesianas e Bayes ingênuo, com resultados próximos. O pior foram as redes 

neurais. 

Whitrow et al. (2009) trabalha a detecção de fraudes com cartão de crédito sobre 

as bases de 2 bancos, um com as fraudes identificadas uma a uma e outro apenas com a data 

do início da fraude. Criando variáveis que agregam transações de um mesmo cartão, mostra 

que a agregação de transações pode levar à melhores resultados na detecção de fraudes, 

utilizando uma função custo como medida de performance – mas que métodos suplementares 

devem ser necessários para aumentar a performance posteriormente. Argumenta que a 

agregação já é feita no mercado, o que justificaria, portanto esse estudo. Compara, entre 

outras técnicas, floresta randômica - random forest, máquinas de vetores de suporte - support 

vector machines, regressão logística e Bayes ingênuo, obtendo os melhores resultados com 

os três primeiros, mas sobretudo com o primeiro. Como os resultados obtidos com a 

agregação de variáveis são relevantes, argumenta que, para efeitos práticos, dever-se-ia 

prestar pelo menos tanta na seleção de períodos adequados de agregação quanto em 

selecionar as melhores técnicas de modelagem. Por fim, afirma que um bom sistema anti-

fraude deveria combinar classificações no nível das transações, detecção de anomalias e 

classificação de dados agregados 

Douglass (2009) apresenta um panorama da responsabilidade pelas fraudes com 

cartão de crédito nos Estados Unidos, em um cenário que permanece essencialmente o 

mesmo tanto naquele país quanto no Brasil.  

Bhattacharyya et al. (2011) utilizando variáveis primárias e agregadas compara o 

desempenho de 3 técnicas, floresta randômica - random forest, máquinas de vetores de 

suporte - support vector machines e regressão logística sobre as fraudes com cartão de 

crédito na base de um banco. Destaca que, devido à questão do viés nas bases utilizadas para 



23 

modelagem de fraude, para balancear as bases de treinamento é melhor fazer uma 

amostragem randômica das transações legítimas (undersampling) para combinar com as 

fraudes do que multiplicar as fraudes, especialmente para um grande volume de dados. 

Conclui que todos os modelos apresentam considerável habilidade para modelar a fraude, 

mas que a floresta randômica - random forest demonstrou melhor performance geral, seguida 

pela regressão logística, embora não tenha sido feita nenhuma otimização de parâmetros, o 

que poderia ser importante para a técnica de máquinas de vetores de suporte - support vector 

machines. Sugere também que pesquisas futuras explorem a possibilidade de criar variáveis 

derivadas engenhosas, criativas para ajudar a melhor classificar as transações.
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Autores Ano Resumo Pontos de destaque 

M. M. 
Zareapoor, 
K. R. Seeja 
e M. A. 
Alam 

2012 . Analisa diversas técnicas de modelagem 
utilizadas para prevenção à fraude, entre elas redes 
neurais, redes bayesianas, árvores de decisão, 
support vecto machines, Sistemas imunes 
artificiais, algoritmo genético e k-nearest 
neighbour. 

. Redes neurais demandam longos tempos de treinamento e extensivos testes e retreinamento dos 
parâmetros (como o número de neurônios ocultos,  learning rate e momentum) para determinar a 
melhor performance. 

E. W. T. 
Ngai, Y. 
Hu, Y. H. 
Wong, 
Y.Chen e X. 
Sun  

2011 . Sumariza 49 artigos que tratam de fraude entre 
1997 e 2008 em quatro categorias de fraudes 
financeiras (fraudes bancárias, incluindo com 
cartão de crédito, com seguros, títulos, 
commodities e outras fraudes financeiras) e seis 
classe de técnicas de data mining (classificação, 
regressão, predição, clusterização, detecção de 
outliers e visualização).  

. Para fraudes em geral as técnicas mais utilizadas são regressão logística, redes neurais, rede 
bayesiana e árvores de decisão.  

Clifton 
Phua, 
Vincent 
Lee, Kate 
Smith, Ross 
Gayler 

2010 . Sumariza as pesquisas em detecção automática de 
fraude nos 10 anos anteriores a ele, ligado a vários 
ramos de negócio, e apresenta as técnicas 
utilizadas. 

. Desde 2001, a maioria dos estudos de detecção de fraude abandonaram medidas tais como taxas 
de verdadeiro positivo e acurácia a um determinado limiar; 
. os custos de falsos negativos e falsos positivos são diferentes e podem variar ao longo do tempo 
e de exemplo para exemplo; 
. no mercado a escolha da técnica utilizada para detecção da fraude é muito mais dependente de 
questões operacionais, limitação de recursos e comprometimento da gestão com a redução da 
fraude; 
. somente sete estudos alegam terem sido implementados como sistemas de detecção de fraude; 
. há muita ênfase em modelos complexos, não lineares, como redes neurais e support vector 
machines, mas que no longo prazo algoritmos mais simples e menos complexos e rápidos como 
Bayes ingênuo e regressão logística podem produzir resultados iguais, se não melhores.  

R.J. Bolton, 
D.J. Hand 

2002 . Descreve as ferramentas para detecção estatística 
de fraude e as áreas em que as tecnologias de 
detecção de fraude são mais usadas, tais como para 
coibir a lavagem de dinheiro, fraude com cartão de 
crédito no e-commerce, fraude em 
telecomunicações e invasão de sistemas 

. Prevenção x detenção; 

. modelos supervisionados x não supervisionados; 

. dificuldade se obter bases de dados para modelagem; 

. viés de bases utilizadas na modelagem para detecção de fraudes; 

. tipos de fraude com cartão de crédito; 

. Técnicas estatísticas podem ser usadas para detecção de fraude em muitos outros mercados, 
como detecção de plágio de trabalhos acadêmicos Descreve também várias áreas em que as 
tecnologias de detecção de fraude são mais usadas; 
. para muitas aplicações práticas, a velocidade de detecção é muito importante. 

Quadro 1– Principais artigos com pesquisas bibliográficas 
Fonte: O autor. 
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Autores Ano Hipóteses/ Introdução Base de dados Técnicas utilizadas Resultados/ Conclusão 

 J. Pun e Y. 
Lawryshyn 

2012 . A utilização de um meta-classificador após um 
sistema comercial de fraude utilizado por um 
banco pode melhorar a separação entre 
transações fraudulentas e não fraudulentas, 
reduzindo o trabalho dos analistas que 
posteriormente trabalharão sobre os pedidos. 

. Dados de um grande 
banco emissor 
canadense 

 . K-nearest 
neighbour, árvore de 
decisão e Bayes 
ingênuo 

. Utiliza ROC como medida de eficiência; 

. aumento de eficiência de 24 a 34% ao utilizar a 
estratégia de meta-aprendizado em sequência ao 
sistema do banco. Porém, baseia a comparação em 
uma suposição de qual seria a metodologia do 
banco. 

 S. Jha, M. 
Guillen e J. 
Christopher 
Westland 

2012 . A criação de variáveis que agreguem 
transações para capturar o comportamento de 
compra do consumidor previamente a cada 
transação pode aumentar a eficácia dos modelos 
de detecção de fraude.  
 

. Base de uma operação 
internacional de cartão 
de crédito contendo 
dados de treze meses 
(Jan/2006 a Jan/2007) 
com dados de apenas 
um país. 

. Regressão logística . Utiliza sensibilidade, especificidade e percentual 
total de previsões corretas; 
. variáveis agregadas contribuem para a detecção 
da fraude; 
. melhores períodos de agregação ainda precisam 
ser estudados. 

S. 
Bhattachary
ya, S. Jha, K. 
Tharakunnel 
e J. 
Christopher 
Westland 

2011 . Novas técnicas de data mining (máquinas de 
vetores de suporte - support vector machines e 
floresta randômica - random forest) que tem 
mostrado bons resultados na literatura podem 
performar bem quando comparadas à regressão 
logística na detecção de fraudes com cartão de 
crédito 

. Base de uma operação 
internacional de cartão 
de crédito contendo 
dados de treze meses 
(Jan/2006 a Jan/2007) 
com dados de apenas 
um país. 

. Regressão logística, 
máquinas de vetores 
de suporte - support 
vector machines e 
floresta randômica - 
random forest 

. Utiliza diversas técnicas de mensuração de 
resultados, mas nenhuma ligada a custos; 
. todos os modelos apresentam considerável 
habilidade para modelar a fraude; 
. floresta randômica - random forest demonstrou 
melhor performance geral, seguida pela regressão 
logística, embora não tenha sido feita nenhuma 
otimização de parâmetros, o que poderia ser 
importante para a técnica de máquinas de vetores 
de suporte - support vector machines. 
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Autores Ano Hipóteses/ Introdução Base de dados Técnicas utilizadas Resultados/ Conclusão 

Adam 
J.Levitin 

2011 . Examina o mercado de pagamentos americano, 
presencial e não presencial, a estrutura e a 
responsabilidade pela fraude em ambos; 
. a alocação das responsabilidades nesse 
mercado são sub-ótimas porque estão sujeitas a 
discrepâncias provenientes do poder de 
barganha dos participantes do mercado; 
. o ordenamento privado do mercado não produz 
os resultados socialmente mais eficientes, tendo 
assimetria de informações e gerando 
externalidades negativas 

    . É necessária regulação sobre esse mercado que 
corrija suas imperfeições, tornando os pagamentos 
mais eficientes e conseqüentemente reduzindo 
custos de transação ao longo de toda a economia. 

Duncan 
Douglass 

2009 . Examina o mercado de pagamentos americano, 
presencial e não presencial, a estrutura e a 
responsabilidade pela fraude em ambos; 
. as leis e as regras privadas do mercado de 
pagamento falham em promover a prevenção e 
detecção da fraude; em alguns casos, podem na 
verdade desencorajá-las devido aos custos e 
esforços envolvidos. 

    . Tanto no mercado de transações com cartão 
presente quanto com cartão não presente pode ser 
hora de se fazer pequenos ajustes, de forma a criar 
incentivos que ajudem a mitigar as fraudes. 
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Autores Ano Hipóteses/ Introdução Base de dados Técnicas utilizadas Resultados/ Conclusão 

C. Whitrow, 
D. J. Hand, 
P. Juszczak, 
D. Weston e 
N.M. Adams 

2009 . Pode ser impraticável apresentar para um 
sistema anti-fraude as transações de fraude no 
nível mais granular das informações; 
. agregar transações, assim, pode ser uma 
estratégia vantajosa e gerar resultados efetivos 
na detecção de fraudes. 

. De dois grandes 
bancos, mas avaliadas 
separadamente. 

. Regressão logística, 
floresta randômica - 
random forest, 
máquinas de vetores 
de suporte - support 
vector machines, K-
nearest neighbour, 
discriminante 
quadrático, Bayes 
ingênuo e árvore de 
decisão (CART).  

. Utiliza função custo como medida de eficiência; 

. não há identificação individual das transações 
fraudulentas, mas somente quando uma conta 
mudou para o status de fraudulenta (alvo de uma 
fraude); 
. a agregação de transações é útil em pelo menos 
algumas situações e provavelmente essencial 
quando não se tem as transações individualmente 
indicadas como fraudes/não fraudes (a base de um 
dos bancos não possuía, apenas a data em que 
fraude se iniciou para determinada conta); 
. melhores resultados com floresta randômica - 
random forest, regressão logística, máquinas de 
vetores de suporte - support vector machines, mas 
sobretudo com o primeiro;  
. com os resultados obtidos, dever-se-ia prestar 
pelo menos tanta na seleção de períodos adequados 
de agregação quanto em selecionar as melhores 
técnicas de modelagem. 

M. Gadi, X. 
Wang e A. 
do Lago 

2008 . Sistemas imunes artificiais tem gerado bons 
resultados quando aplicados em outras áreas da 
ciência e podem gerar bons resultados também 
na detecção de fraudes.  

. De um grande banco 
emissor brasileiro 
(dados são as 
autorizações das 
transações). 

. Sistemas imunes 
artificiais, redes 
neurais, redes 
Bayesianas, Bayes 
ingênuo e árvore de 
decisão. 

. Utiliza função custo como medida de eficiência; 

. redes Bayesianas geraram melhores resultados 
que as redes neurais, largamente utilizadas no 
mercado mas uma das piores em termos de 
implementação no estudo; 
. com otimização de parâmetros, testando todas as 
possibilidades ou através de algoritmos genéticos, 
a técnica de Sistemas Imunes Artificiais gerou os 
melhores resultados; 
. A seguir, as técnicas que geraram os melhores 
resultados foram árvore de decisão, redes 
Bayesianas e Bayes ingênuo, com resultados 
próximos. O pior foram as redes neurais. 
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Autores Ano Hipóteses/ Introdução Base de dados Técnicas utilizadas Resultados/ Conclusão 

D. J. Hand, 
C. Whitrow, 
N. M. 
Adams, P. 
Juszczak e 
D. Weston 

2008 . Muitas das medidas de performance utilizadas 
na literatura não levam em conta o custo de 
falsos positivos e falsos negativos. 
. é possível criar medidas de performance que 
levem em conta esses custos. 

    . Duas medidas de performance propostas. Uma 
que para analisar o custo total da detecção e outra 
baseada em minimizar a quantidade de fraudes, 
considerando o número de revisões manuais que a 
companhia é capaz de realizar. 

S. Maes, K. 
Tuyls, B. 
Vanschoenw
inkel e B. 
Manderick 

2002 . Compara dois métodos de detecção de fraude, 
redes neurais e redes Bayesianas. 

. Dados da Europay 
International (EPI), uma 
das partes que deu 
origem à Mastercard. 

. Redes neurais e 
redes Bayesianas 

. Utiliza função taxas de falso positivo e falso 
negativo, e ROC como medida de eficiência; 
. a fase de treinamento das redes neurais é maior, 
mas o tempo de detecção é mais rápido. 
Entretanto, os resultados obtidos com a rede 
Bayesiana foram melhores. 

Tjen-Sien 
Lim, Wei-
Yin Loh, 
Yu-Shan 
Shih 

2000 . Compara a eficiência de vinte e duas árvores 
de decisão, nove modelos estatísticos e dois 
modelos de redes neurais para trinta e duas 
bases de dados  em termos de acurácia, tempo 
de treinamento e (no caso das árvores) número 
de ramos.  

. trinta e duas diferentes 
bases de dados 
(nenhuma delas de 
fraude), sendo metade 
criada pela adição de de 
variáveis independentes 
que na verdade são 
apenas ruídos (noise), 
sem conexão com o 
problema sendo testado. 
Catorze são bases de 
dados reais e duas 
criadas artificialmente. 

. Vinte e duas 
árvores de decisão, 
nove modelos 
estatísticos (entre 
eles alguns tipos de 
análises 
discriminantes e 
regressão logística) e 
dois tipos de redes 
neurais. 

. Utiliza erro médio e ranking de erro como medida 
de performance; 
. nenhum modelo é uniformemente melhor para 
todas as bases; 
. a diferença entre os resultados dos melhores 
modelos é estatisticamente insignificante;  
. a regressão logística foi a segunda que apresentou 
os melhores resultados, além de possuir um 
reduzido tempo de treinamento; 
. na hora de escolher o modelo de utilização, como 
os resultados são muito próximos, o foco do 
usuário deve recair sobre outros critérios, como o 
tempo de treinamento ou facilidade de 
interpretação dos dados. 
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Autores Ano Hipóteses/ Introdução Base de dados Técnicas utilizadas Resultados/ Conclusão 

C. Elkan 2001 . Revisa os conceitos básicos por trás do 
aprendizado ótimo e tomada de decisão quando 
estão envolvidos diferentes custos provenientes 
de classificações erradas (falsos positivos e 
falsos negativos). 

    . Define um teorema para ajustar a proporção de 
exemplos positivos e negativos na base de 
treinamento; 
. Define uma função para definir se um exemplo é 
de uma ou outra classe em função dos custos; 
. Define uma matriz de custos de cada 
classificação para compor uma função custo final 
para analisar o resultado de cada modelo. 

Philip 
K.Chan, Wei 
Fan, 
Andreas L. 
Prodromidis, 
Salvatore J. 
Stolfo 

1999 . Um modelo de meta-aprendizado pode gerar 
melhores resultados na detecção de fraudes do 
que cada técnica individualmente 

. Dos bancos Chase e 
First Union, uma com 
20% de fraudes e outra 
com 15%. 

. 2 árvores de 
decisão 
(C4.5,CART), um 
algoritmo baseado 
em regras (Ripper) e 
Bayes ingênuo 

. Utiliza uma função de custo tanto na modelagem 
(AdaCost) quanto para analisar os resultados dos 
modelos; 
. A estratégia de meta-aprendizado levou a 
resultados superiores, quando comparados com os 
resultados individuais de cada técnica. 

Quadro 2– Principais referências bibliográficas 
Fonte: O autor. 
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Figura 2 – Linha do tempo da revisão bibliográfica 
Fonte: O autor. 
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4 MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO  
 

 

Na literatura e no mercado, diversas técnicas de classificação tem sido utilizadas 

para modelar problemas de detecção de fraudes com cartões de crédito. 

Ngai et al. (2011) cita que as mais utilizadas na literatura são regressão logística, 

redes neurais, rede bayesiana e árvores de decisão. Recentemente, alguns trabalhos 

destacaram bons resultados com floresta randômica - random forest e máquinas de vetores de 

suporte - support vector machines (BHATTACHARYYA et al., 2011; PHUA et al., 2010; 

WHITROW et al., 2009). Já no mercado, redes neurais parece ser a técnica mais disseminada 

(CYBERSOURCE, FCONTROL, FALCON, RED SHIELD). 

Nesse estudo, são utilizadas as técnicas de regressão logística, redes Bayesianas, 

máquinas de vetores de suporte - support vector machines, floresta randômica - random 

forest e redes neurais, todas detalhadas a seguir. 

 

 

4.1 REGRESSÃO LOGÍSTICA 
 

 

A regressão logística é freqüentemente usada quando a variável dependente é 

categórica, binária como no caso desse estudo, podendo as variáveis independentes serem 

contínuas ou categóricas (ver LE CESSIE; HOUWELINGEN, 1992). 

Um modelo de regressão logística define a função probabilidade de um evento 

como uma função linear dos valores observados para as variáveis explanatórias: 

 

  (1) 

 

Em que X1, X1,... ,Xk são as variáveis independentes, p é a probabilidade de que a 

variável dependente tenha o valor 1,  β0 é uma constante e β1,..., βk  são coeficientes das 

variáveis independentes.  

Embora bastante utilizada em outras análises de fraudes financeiras (NGAI et al., 

2011), há apenas três estudos, recentes, utilizando tal técnica para a modelagem de fraudes 
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com cartão de crédito (BHATTACHARYYA et al., 2011; JHA; GUILLEN; WESTLAND, 

2012; WHITROW et al., 2009). 

 

 

4.2 REDES BAYESIANAS 
 

 

Redes Bayesianas é uma técnica teoricamente bem fundamentada para 

representar a distribuição de probabilidades de maneira concisa e compreensível, de forma 

gráfica (ver COOPER; HERSKOVITS, 1992). Pode manipular bases incompletas e aprender 

relações causais e são efetivas para modelar situações em que as informações sobre passado 

e/ou presente são vagas, incompletas, conflitantes e incertas. 

Em um modelo gráfico de rede Bayesiana, cada nó representa uma variável 

randômica e as ligações do gráfico representam premissas de dependência condicional, não 

havendo formação de círculos (gráfico acíclico direcionado). Assim, fornecem uma 

representação compacta das distribuições de probabilidade conjuntas. 

A probabilidade de eventos conjuntos pode ser representada como: 

           P(E1, E2) = P(E1). P(E2/E1)       (2) 

 

Sendo P(E1) a probabilidade do evento 1 ocorrer, P(E2|E1) a probabilidade do 

evento 2 ocorrer dado que o evento 1 tenha ocorrido e P(E1,E2) a probabilidade de que 

ambos os eventos ocorram. 

O diagrama da rede Bayesiana é então construído para mostrar as probabilidades 

condicionais e a probabilidade conjunta dos eventos (PUN; LAWRYSHYN, 2012). 

 

 

4.3 MÁQUINAS DE VETORES DE SUPORTE – SUPPORT VECTORS MACHINES 
(SVMS) 

 

 

Máquinas de vetores de suporte - support vector machines é uma técnica 

estatística (ver PLATT, 1998) que já vinha sendo usada com sucesso em uma série de 

atividades de classificação e recentemente foi utilizada com sucesso em pelo menos dois 

estudos de detecção de fraudes com cartão de crédito (BHATTACHARYYA et al., 2011; 

WHITROW et al., 2009). 
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Trabalhando em um espaço multidimensional, esse algoritmo encontra um tipo 

especial de modelo linear, chamado hiperplano de margem máxima, que busca separar 

corretamente todos os casos de uma base entre as classes. Aqueles casos mais próximos do 

hiperplano de margem máxima são os vetores de suporte. Existe sempre pelo menos um 

vetor de suporte para cada classe, freqüentemente existindo mais (WITTEN; FRANK; 

HALL, 2011). 

O hiperplano ótimo é aquele que maximiza a largura da margem, sendo esta a 

distância que separa as duas classes. Isso é feito minimizando-se a distância (ξ) de um caso 

mal classificado de sua margem do hiperplano. O algoritmo do SVM minimiza a soma dessas 

distâncias enquanto maximiza a largura da margem. Isso é feito através de programação 

quadrática resolvendo-se a seguinte equação: 

 
Minimização de: (1/2)w2 + C∑i=1 ξi       (3) 
 
Sujeito a: yi.(w.xi + b) >= 1 - ξi, para qualquer xi     (4) 

 
Em que w e b são para parâmetros que são aprendidos usando as bases de 

treinamento e C é um parâmetro que permite a seleção da complexidade do modelo. Quanto 

maior C, menos erros sobre a base de treinamento são aceitos e mais complexo o modelo se 

torna.  

Existem situações em que uma região não linear pode separar as classes mais 

efetivamente. Mais do que simplesmente adequar a curva aos dados, o algoritmo de SVM 

utiliza uma função kernel para mapear os dados em um espaço diferente em que o hiperplano 

pode ser utilizado para fazer a separação linear. O conceito de utilização de um kernel é 

poderoso porque permite que o modelo realize separações mesmo com fronteiras bastante 

complexas. Um número muito grande de funções kernel pode ser utilizado e, assim como em 

outros estudos (BHATTACHARYYA et al., 2011; PUN; LAWRYSHYN, 2012; WHITROW 

et al., 2009), neste foi utilizada a base radial Gaussiana. 

A transformação em um espaço multidimensional é feita pela substituição do 

produto matricial no algoritmo pela função kernel: 

 

K (xi, xj) = exp(-γ || xi – xj ||
2), γ >= 0      (5) 

K (xi, xj) = φ(xi). φ(xj)        (6) 
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Em que K (xi, xj) é a função kernel e φ(x) é a função de transformação (PUN; 

LAWRYSHYN, 2012). 

É interessante notar também que um algoritmo de máquinas de vetores de suporte 

- support vector machines com um kernel de base radial Gaussiana é simplesmente um tipo 

de rede neural chamado rede RBF e outro que utiliza como kernel a função sigmoid 

implementa outro tipo de rede neural, chamada de perceptron multicamadas com uma 

camada escondida. Witten, Frank e Hall (2011, p. 244) defende que, talvez por isso, o uso de 

redes neurais tenha decaído na literatura desde o advento dos algoritmos máquinas de vetores 

de suporte - support vector machines, já que este requer o ajuste de poucos parâmetros para 

atingir resultados iguais ou superiores àqueles. 

Por fim, segundo Witten, Frank e Hall (2011, p. 227), comparado a outros 

métodos, como árvore de decisão, mesmo os algoritmos mais rápidos para máquinas de 

vetores de suporte - support vector machines são lentos quando aplicados em situações de 

não-linearidade. 

 

 

4.4 FLORESTA RANDÔMICA - RANDOM FOREST 
 

 

Árvores de decisão são técnicas de modelagem populares, mas modelos de uma 

única árvore podem ser instáveis e excessivamente sensíveis a dados específicos dentro das 

bases de treinamento. Modelos que combinam diversas árvores resolvem esse problema, 

combinado os resultados para determinar a classe de cada caso, sendo a floresta randômica 

(random forest) um desses modelos (ver BREIMAN, 2001). 

Resumidamente, funciona da seguinte forma. Primeiro, cada árvore começa a ser 

construída com uma amostra de dados da base de treinamento. A seguir, para cada nó de 

cada árvore, somente uma parte randomicamente selecionada dos atributos é considerada. 

Assim, a floresta randômica combina os conceitos de bagging – em que modelos individuais 

são desenvolvidos através de amostragem com reposição de dados da base de treinamento – 

e o método de subespaço randômico, em que cada árvore em um conjunto é construída de 

uma amostra randômica de atributos. 

A floresta randômica é computacionalmente eficiente desde que cada árvore seja 

construída independentemente das outras. O número de atributos usado em cada nó e o 

número total de árvores são parâmetros definidos pelo usuário.  
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Pelo menos dois estudos anteriores relacionados a fraudes com cartão de crédito 

utilizaram florestas randômicas, obtendo melhores resultados do que aqueles obtidos para 

máquinas de vetores de suporte - support vector machines e regressão logística 

(BHATTACHARYYA et al., 2011; WHITROW et al., 2009). 

Bhattacharyya et al. (2011) destaca ainda que essa técnica tem se tornado 

popular nos últimos anos, porque são fáceis de usar, possuem apenas dois parâmetros para 

serem ajustados (o número de árvores e o de atributos por nó), com performance robusta 

observada mesmo para valores padrão dos parâmetros.  

 

 

4.5 REDES NEURAIS 
 

 

As redes neurais são modelos computacionais que usam equações matemáticas 

para tentar imitar o funcionamento do cérebro humano, desenvolvendo relações entre dados 

de entrada e saída através de um processo de aprendizado. Um de seus pontos fortes, em 

teoria, é seu poder de se adaptar facilmente a mudanças (ver RUMELHART; HINTON; 

WILLIAMS, 1986). 

Os modelos consistem em neurônios artificiais interconectados (nós) que podem 

receber um ou mais valores de entrada e combiná-los para prever um resultado 

(classificação) de saída.  

O tipo de rede neural utilizado nesse trabalho é chamado de perceptron 

multicamadas, consistindo de diferentes camadas de nós que estão interconectados por uma 

série de conexões com diferentes pesos. Nesse modelo, existem três tipos de camadas: a de 

entrada, que recebe os dados a serem analisados; a oculta, que recebe informações da camada 

de entrada ou de outra camada oculta; e a de saída, que entrega os resultados de saída da 

rede. Os sinais nesse tipo de rede podem ser propagados em duas direções, da camada de 

entrada para as ocultas e daí para a de saída e no sentido contrário para a comunicação de 

erros. 

Por fim, para determinar a rede neural que produz os melhores resultados, os 

pesos apropriados para cada conexão precisam ser definidos/aprendidos. O modelo utilizado 

por essa rede é chamado de retropropagação (backpropagation) de erros, que utiliza um 

algoritmo para iterativamente ajustar os pesos de cada conexão de forma a minimizar o erro 

quadrático da informação de saída da rede.  
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5 BASE DE DADOS  
 

 

5.1 FONTE DE DADOS 
 

 

A base de dados foi gentilmente cedida por uma das empresas que atuam no 

mercado brasileiro na prevenção e detecção a fraudes com cartão de crédito em compras não 

presenciais. 

Nessa base, estão os dados de cada venda online de um grande magazine 

brasileiro – cuja identidade não foi fornecida pela empresa por questões contratuais e de 

sigilo – para todo o ano de 2011, contendo variáveis agregadas (a exemplo do que foi 

sugerido como estratégia por Whitrow et al. (2009), além de outras geradas, por exemplo, 

através do cruzamento de dados com bureaus de informação – de forma semelhante a que 

Bolton e Hand, (2002) afirmavam ser utilizado para scores de crédito. Muitas dessas 

variáveis existem em número par, uma apenas com as informações da própria loja e outra 

com as informações combinadas de toda a base da empresa, atendendo ao terceiro objetivo 

desse trabalho, analisar o poder do compartilhamento de bases. 

Essa base se diferencia daquelas dos emissores por possuírem informações 

adicionais àquelas possuídas por essas empresas, tais como variáveis relativas a endereço de 

entrega da mercadoria ou serviço (além do endereço de cobrança), produto comprado, e-mail 

fornecido pelo comprador etc. 

Essas informações adicionais à base dos emissores de cartões vão ao encontro da 

sugestão dada pela Online Fraud Report (2012) aos lojistas, para que foquem em obter tantos 

dados quanto possível de cada transação, não importando o quão triviais possam parecer, 

pois quanto maior o volume de dados, mais provável a detecção. Com esse grande volume de 

informações, cada transação individualmente pode ser correlacionada com a base histórica, 

permitindo descobrir novas ligações que sejam indicativas de fraude.  

 

 

5.2 ATRIBUTOS NA BASE 
 

 

As variáveis utilizadas na modelagem dos dados foram criadas considerando 

cinco dimensões principais, descritas abaixo, com a identificação do número de variáveis 
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criadas para cada uma e se sua utilização se dá apenas para a base da loja ou também para a 

base compartilhada. Todas as variáveis da loja são utilizadas junto com a da base 

compartilhada quando a modelagem abranger esta. Além disso, as variáveis relativas à base 

compartilhada abrangem os dados de todas as outras lojas, excetuando-se a da loja em 

estudo. 

Tabela 1 – Descrição dos atributos da base 
 
Dimensão Descrição Quantida

de de 
Variáveis 

Utilizada em quais 
modelos 

Variáveis 

Característica da 
transação 

Variáveis ligadas a 
características da transação 
relacionadas à base histórica 
de pedidos, tais como, 
quantidade de pedidos em 
diferentes intervalos de 
tempo, velocidade de uso de 
dados como e-mail, telefone, 
endereços e documento de 
identificação 

16 • da loja. TRNL1-TRNL16 

15 • base 
compartilhada. 

TRNM1-TRNM15 

Característica do 
acesso 

Características ligadas ao IP 
de onde foi feito o acesso à 
loja da empresa, 
geolocalizados em nível de 
cidade, no nível mais 
granular 

2 • da loja ACSS1, ACSS2 

Característica da 
venda 

Variáveis ligadas a 
características apenas 
daquela venda, algumas 
cruzadas com dados de 
bureau. Variáveis como 
região, categoria do item 
comprado, comparação de 
endereços de cobrança e 
entrega, etc. 

7 • da loja VNDA1-VNDA7 

Risco financeiro Variável relacionada a 
características como valores 
e produto, financeiras da 
transação 

1 • da loja. RSFN1 

Black List Variáveis de black list para 
dados da venda, ou seja 
informações utilizadas em 
fraude em momento anterior 
ao pedido em questão. 

4 • da loja. 
 

BLKL1-BLKL4 

4 • base compartilhada BLKM1-BLKM4 

Fonte: O autor. 
 

No estudo de Bhattacharyya et al. (2011) havia limitação de que, por não haver 

informação sobre o horário da transação, não era possível determinar a sequência de 

transações dentro de um mesmo dia. Assim, duas transações efetuadas no mesmo dia 

apresentavam o mesmo valor para uma mesma variável agregada, que era calculada somente 



38 

com os dados do dia anterior para trás. Para as variáveis utilizadas nesses estudo, não há essa 

limitação. 

 

 

5.3 MARCAÇÃO DAS FRAUDES 
 

 

Para a comparação de performance de modelos de fraude, confia-se que as 

classes (fraude/não fraude) estejam marcadas corretamente. É razoável supor, entretanto, 

que nem sempre seja assim. É possível que tenha havido uma fraude e, por exemplo, o 

cliente lesado não tenha percebido, e essa fraude não fica marcada como tal (WHITROW et 

al., 2009). 

Na fase de triagem automática, a empresa fornecedora das bases não faz rejeição 

automática de pedidos (como destacado que pode ser feito, no item 2.5). As fraudes são 

marcadas de duas formas: através da tentativa de fraude detectada na revisão manual ou, 

para aquelas não detectadas pelos analistas, pelas informações passadas posteriormente 

pelos lojistas. É de interesse dos lojistas informar as fraudes, pois elas são fundamentais para 

os modelos utilizados pela empresa, que também provê mecanismos contratuais e via 

processos internos para garantir que haja informação das fraudes tomadas pelos lojistas. 

Neste trabalho, considera-se que as fraudes estejam corretamente marcadas ou, 

ao menos, que os erros não sejam relevantes a ponto de comprometer as conclusões dele. 

Por fim, uma discussão adicional. Em muitos problemas de identificação de 

classes, a classe é uma característica intrínseca a cada objeto. No caso da fraude com cartão 

de crédito, o próprio dono do cartão pode fazer uma transação e alegar que ela foi feita por 

outra pessoa, para ser reembolsado. Ou seja, nesse tipo de base, ou a transação é 

intrinsecamente fraudulenta e marcada como tal ou marcada por uma fraude cometida pelo 

próprio dono do cartão (WHITROW et al., 2009). 
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5.4 BASES DE TREINAMENTO E DE TESTES 
 

 

A base de dados foi trabalhada para gerar dados para treinamento e teste dos 

modelos. As informações entre 01/01/2011 e 31/10/2011 foram utilizadas para compor a base 

de treinamento dos modelos e aquelas de 01/11/2011 até 31/12/2011 para a etapa de testes. 

Em bases de fraudes com cartão de crédito, viés normalmente é encontrado, uma 

vez que o número de fraudes é muito menor que o de transações legítimas. Dessa maneira, é 

necessário fazer um balanceamento das classes para a modelagem, sendo mais simples e 

usuais a redução randômica do número de transações legítimas ou a repetição das transações 

fraudulentas. Um estudo recente (HULSE; KHOSHGOFTAAR; NAPOLITANO, 2007), 

utilizando várias técnicas de modelagem e de amostragem, observou diferentes resultados 

variando ambas as combinações com diferentes medidas de performances. Obteve, porém, 

melhores resultados gerais para as técnicas de amostragem mais simples, sendo entretanto a 

redução randômica da classe dominante a preferida, especialmente para grandes bases de 

dados (BHATTACHARYYA et al., 2011; CHAN et al., 1999).  

Dessa forma, para a etapa de treinamento, a base contém todas as 20.873 fraudes 

do período (01/01/2011 até 31/10/2011) mais o mesmo número de transações legítimas 

selecionadas via amostragem randômica, para compor uma base 50:50. A base de testes, por 

sua vez, contém 40.000 transações dos meses de novembro e dezembro selecionadas 

randomicamente. 
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Tabela 2 – Estatística descritiva da composição da base de treinamento e de testes (81,746 observações) 
 

Variável Média Desvio-padrão 
ACSS1 1.133 0.979 
ACSS2 1.131 0.981 
BLKL1 0 0 
BLKL2 0 0.006 
BLKL3 0 0.021 
BLKL4 0.003 0.057 
BLKM1 0.27 0.163 
BLKM2 0.05 0.218 
BLKM3 0.053 0.225 
BLKM4 0.053 0.223 
RSFN1 4.266 1.747 
TRNL1 1.116 0.464 
TRNL2 1.198 0.599 
TRNL3 1.263 0.696 
TRNL4 1.126 0.513 
TRNL5 1.031 0.263 
TRNL6 1.026 0.249 
TRNL7 1.009 0.098 
TRNL8 1.129 0.465 
TRNL9 1.119 0.429 
TRNL10 1.048 0.284 
TRNL11 1.057 0.324 
TRNL12 1.307 0.76 
TRNL13 1.029 0.227 
TRNL14 1.873 1.146 
TRNL15 2.45 2.312 
TRNL16 2.824 2.509 
TRNM1 1.284 0.679 
TRNM2 1.397 0.821 
TRNM3 1.929 1.209 
TRNM4 1.105 0.484 
TRNM5 1.049 0.337 
TRNM6 1.08 0.427 
TRNM7 1.069 0.317 
TRNM8 1.226 0.596 
TRNM9 1.259 0.618 
TRNM10 1.047 0.281 
TRNM11 1.128 0.47 
TRNM12 1.713 1.121 
TRNM13 2.529 1.314 
TRNM14 1.883 1.928 
TRNM15 2.249 2.232 
VNDA1 27.696 12.946 
VNDA2 0.067 0.251 
VNDA3 0.032 0.175 
VNDA4 0.179 0.383 
VNDA5 3.012 0.708 
VNDA6 0.191 0.393 
VNDA7 0.136 0.343 

Fonte: O autor. 
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6 APLICAÇÃO  
 

 

Para os propósitos de comparação de modelos nesse trabalho, os parâmetros dos 

modelos utilizados são aqueles padrão da própria ferramenta de modelagem. Apenas para as 

máquinas de vetores de suporte – support vector machines foi utilizada a função de base 

radial Gaussiana como função kernel, que em geral retorna bons resultados 

(BHATTACHARYYA et al., 2011). A ferramenta para a modelagem foi um software de 

código-aberto chamado Weka, comumente utilizado na literatura. 

Nenhum refinamento adicional de parâmetros foi realizado, como feito para 

algumas técnicas na literatura, através, por exemplo, de algoritmos genéticos (como em 

GADI; WANG; LAGO, 2008; DUMAN; OZCELIK, 2011). Deve-se destacar, porém, que 

qualquer esforço futuro de aplicações práticas de algoritmo genético ou outra técnica de 

aprimoramento de parâmetros deve levar em conta a viabilidade e custos computacionais 

dessa atividade. Diversos trabalhos destacam esses aspectos, como Duman e Ozcelick (2011) 

para algoritmos genéticos e Zareapoor, Seeja e Alam (2012), Gadi, Wang, e Lago (2008) e 

Maes et al. (2002) para redes neurais. Bhattacharyya et al. (2011) destaca que, embora o 

ajuste de parâmetros possa ser benéfico para determinadas bases de dados, o uso dos 

parâmetros padrão é o que normalmente acontece e que a necessidade de ajustes finos pode 

terminar sendo um impedimento nas aplicações práticas. 

 

 

6.1 MEDIDAS DE CLASSIFICAÇÃO E COMPARAÇÃO DE PERFORMANCE 
 

 

Após a aplicação de um modelo sobre a base de testes, foram utilizadas e 

comparadas duas técnicas para classificar uma transação como fraudulenta ou legítima, uma 

através de uma função custo e outra através de um limiar de probabilidades. Por outro lado, o 

desempenho dos modelos foi comparado através de uma função custo, que leva em conta 

diferentes valores para falsos positivos e falsos negativos. Ambos os passos estão detalhados 

nos itens 6.1.1 e 6.1.2. 
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6.1.1 Classificação de transações 
 

 

Utilizando uma função custo para classificar uma transação como fraudulenta ou 

legítima, dada uma especificação de custos, a classe (fraude ou não) que deve ser atribuída a 

uma transação na base de testes é aquela que gerar os menores custos esperados, utilizando-

se nesse cálculo as probabilidades geradas pelo modelo em utilização. 

 Sendo uma x transação, i a classificação para a qual se quer calcular o custo 

esperado, P(j | x) a probabilidade estimada pelo modelo de que j seja a classe de x e C(i, j) o 

custo de prever a classe j para quando a classe para a qual se está estimando o custo é a i (j =i 

ou j), a predição ótima é aquela que minimiza a função: 

 

L(x, i) = ∑j P(j | x).C(i, j)         (7) 

 

A essência da decisão sensível ao custo é que classificar uma transação em uma 

classe mesmo quando a outra é mais provável pode ser a decisão ótima. Por exemplo, pode 

ser racional não aprovar automaticamente uma transação de valor elevado, mesmo que a 

probabilidade de ela ser legítima seja elevada (ELKAN, 2001). 

A segunda alternativa para classificar uma transação é utilizar um limiar de 

probabilidades. Nesse caso, dada a aplicação de um modelo, todas as transações com 

probabilidades de fraude geradas acima de 0.50 são classificadas como fraudes. 

 

 

6.1.2 Avaliação de desempenho dos modelos 
 

 

Após um modelo ser executado sobre uma base de testes, há diferentes resultados 

possíveis do cruzamento entre a classificação de cada transação feita pelo modelo e a classe 

real da transação: 

 
 Fraude real Legítima real 

Fraude prevista Verdadeiro positivo (VP) Falso positivo (FP) 

Legítima prevista Falso negativo (FN) Verdadeiro negativo (VN) 

Quadro 3 – Matriz de classificação de transações 
Fonte: O autor. 
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Para determinar o custo de cada um desses resultados, são necessárias algumas 

premissas. A primeira é a de que toda transação indicada como possível fraude seria enviada 

para revisão manual. A segunda, de que os custos referem-se apenas aos custos incrementais, 

não se considerando, por exemplo, os custos de sistemas para cada transação, mas tão 

somente aqueles de revisão manual e da perda no caso de uma fraude. Assim, não se 

considera o custo gerado pelo desgaste de imagem com o cliente que é contatado sob suspeita 

de fraude, quando na verdade é dono de uma transação legítima. Embora essa deva ser uma 

preocupação fundamental para os lojistas, é um custo de difícil estimativa.  

Sob a ótica de custo, a matriz é definida como: 

 
 

 Fraude real Legítima real 

Fraude prevista Custo da revisão manual Custo da revisão manual 

Legítima prevista Valor da transação R$ 0 

Quadro 4 – Matriz de custos de transações 
Fonte: O autor. 

 

Toda vez que uma fraude é prevista, ela passa pela etapa de revisão manual. Um 

verdadeiro negativo não gera custos adicionais e um falso negativo gera como custos o valor 

de venda das mercadorias que compõem a transação. 

Para avaliar, então, o desempenho do modelo pelo custo: 

 

CM = (VP + FP).(Custo da revisão manual) + FN.(Valor da transação)  (8) 

   

Em que CM é o custo gerado pelo modelo, VP, VN e FN referem-se às 

quantidades de transações na base de testes, de acordo com a classificação mostrada no 

quadro 3.  

Tanto para efeitos de classificação das transações quanto avaliação dos modelos, 

o custo da revisão manual está estimado em R$ 10 – embora esse valor possa variar de lojista 

para lojista, de acordo com a operação montada por cada um – e o valor da transação é o 

próprio valor total de venda das mercadorias naquela transação específica.  

Por fim, apenas para o caso de comparação dos modelos com o custo de não fazer 

a detecção das fraudes, está sendo considerado um custo de utilização do sistema para cada 

transação. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Conforme destacado na Aplicação (item 6), todos os modelos foram treinados e 

aplicados sobre a base de testes no Weka. 

A primeira análise de resultados é sobre a efetividade da classificação das 

transações como fraudulentas ou legítimas pela função custo ou pelo limiar a 50%. 

Conforme se pode ver pelas tabelas 2 e 3 e pelos gráficos 1 e 2, a classificação 

pela função custo (equação 7) leva a um custo total (calculado pela equação 8) para cada 

modelo significativamente maior do que pelo limiar de probabilidades. 

 

Tabela 3 – Custo dos modelos – Base Loja 

Custo dos modelos (CM) - Base Loja 

Modelo 
Com fraudes classificadas pela 

função custo (R$) 
Com fraudes classificadas pela 

limiar a 50% (R$) 

Support Vector Machines                327.734,06                 129.804,03  

Rede Bayesiana                215.453,48                 139.351,75  

Rede Neural                263.368,85                 145.020,42  

Regressão Logística                280.246,65                 153.272,06  

RandomForest                273.542,40                 162.651,45  
Fonte: O autor. 

 

 
Gráfico 1– Custo dos modelos por critério de classificação de fraude – Base Loja 
Fonte: O autor. 
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Tabela 4 – Custo dos modelos – Base Compartilhada 
 

Custo dos modelos (CM) - Base Compartilhada 

Modelo 
Com fraudes classificadas pela 

função custo (R$) 
Com fraudes classificadas pela 

limiar a 50% (R$) 

Support Vector Machines               301.817,89                102.709,59  

Rede Bayesiana               175.054,38                109.043,14  

Rede Neural               227.973,09                113.379,94  

RandomForest               263.609,26                118.895,85  

Regressão Logística               274.873,69                   97.393,81  
Fonte: O autor. 

 

 
Gráfico 2 – Custo dos modelos por critério de classificação de fraude – Base Compartilhada 
Fonte: O autor. 

 

Isso ocorre porque a função custo (equação 7) gera um total de pedidos suspeitos 

de fraude – que por isso são enviados para revisão manual – muito maior (ver tabelas 4 e 5). 

Ou seja, é gerado um grande número de falsos positivos. E, relembrando Ngai et al. (2011), 

grande parte dos custos da detecção advém da revisão manual. 

 

Tabela 5 – Quantidade de fraudes apontadas por tipo de classificação – Base Loja 
 

Qtde de fraudes apontadas - Base Loja 

Modelo Pela função custo  Pelo limiar a 50% 

Support Vector Machines 32.745 7.353 

Rede Bayesiana 20.990 8.523 

Rede Neural 26.279 6.803 

RandomForest 27.061 8.068 

Regressão Logística 27.949 7.929 
Fonte: O autor. 
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Tabela 6 – Quantidade de fraudes apontadas por tipo de classificação – Base Compartilhada 
 

Qtde de fraudes apontadas - Base compartilhada 

Modelo Pela função custo  Pelo limiar a 50% 

Support Vector Machines 30.176 4.725 

Rede Bayesiana 16.705 5.136 

Rede Neural 22.584 6.091 

RandomForest 26.262 5.809 

Regressão Logística 27.453 4.640 
Fonte: O autor. 

 

Esse efeito de super-indicação de falsos positivos é especialmente danoso para 

algumas técnicas. Adotando a função custo (equação 7) para classificar as transações e não o 

limiar de probabilidades, máquinas de vetores de suporte – support vector machines deixa de 

ser a primeira ou segunda melhor técnica, dependendo se trata-se da base da loja ou 

compartilhada, para se tornar a pior. 

Por essas razões, a classificação das transações pela função custo deixará de ser 

utilizada no restante das análises desse ponto em diante. 

Um dos principais objetivos desse trabalho (o terceiro destacado na Introdução) 

era descobrir se, do ponto de vista do lojista, valeria a pena compartilhar suas bases com 

demais lojistas. A resposta é sim! Para todas as técnicas, houve redução superior a 20% nos 

custos gerados para cada modelo (ver gráfico 3). A regressão logística, melhor técnica para a 

base compartilhada, apresentou redução de 36% em seus custos quando comparando com os 

resultados apenas da loja. 

 

 
Gráfico 3  – Custo dos modelos por critério de classificação de fraude – Base Compartilhada 
Fonte: O autor. 
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Alguns pontos precisam ser ainda fortemente destacados. 

Primeiro, Bhattacharyya et al. (2011) já havia destacado, sobre as base de um 

emissor de cartões de crédito, não utilizando medidas de desempenho baseada em custos, que 

todas as técnicas apresentavam considerável habilidade para modelar as fraudes. Também 

para bases de lojistas e utilizando uma função custo (equação 8), isso se confirmou. 

 Segundo, o compartilhamento de bases pode levar a melhores resultados do que 

a simples escolha da melhor técnica (ver tabela 6). A técnica de pior desempenho (floresta 

randômica – random forest) para a base compartilhada ainda apresenta custos 8.4% inferiores 

àqueles apresentados pela melhor técnica para a base da loja sozinha (máquinas de vetores de 

suporte – support vector machines). A melhor técnica para a base compartilhada (regressão 

logística) apresentou resultados 25% melhores do que a melhor para a base da loja sozinha. 

Terceiro, esses resultados são sobretudo relevantes pelo fato de a comparação ser 

feita entre a base de um grande lojista com a base compartilhada. Muitas vezes, uma grande 

loja, por questões de confidencialidade, pode não querer compartilhar a base por achar que 

somente sua base já dará os melhores resultados, mas os resultados mostram não é isso que 

acontece. Para lojas pequenas e médias, que naturalmente não tem grandes bases, esse efeito 

deve ser ainda mais acentuado. 

 

Tabela 7 – Comparação de desempenho dos modelos – Base Loja x Compartilhada 
 

Custo dos modelos (limiar a 50%) 

Modelo Base somente da loja (R$) Base compartilhada (R$) 

Support Vector Machines               129.804,03                   102.709,59  

Rede Bayesiana               139.351,75                   109.043,14  

Rede Neural               145.020,42                   113.379,94  

RandomForest               162.651,45                   118.895,85  

Regressão Logística               153.272,06                     97.393,81  
Fonte: O autor. 

 

Entretanto, de um ponto de vista mais prático de mercado, a probabilidade de 

fraude determinada pelos modelos é um dos principais indicadores para determinar quais 

pedidos serão enviados para revisão manual. Assim, interessa mais saber qual o poder de 

separação de cada modelo por percentil do total de pedidos, ordenando os pedidos em ordem 

decrescente de probabilidade de fraude. 

 Sob esse aspecto (ver gráficos 4 e 5 e tabelas 7 e 8), a floresta randômica – 

random forest apresentou os piores resultados comparativamente com as demais técnicas, ao 
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contrário do que havia sido destacado nos estudos de Bhattacharyya et al. (2011) e Whitrow 

et al. (2009). Isso tanto pode ser por a fraude aqui e nos outros estudos ser modelada sobre 

bases de diferentes participantes do mercado (eles utilizam a base de emissores de cartão), 

quanto por outras características. O estudo de Whitrow et al. (2009) modela fraudes no nível 

da conta e não da transação. Bhattacharyya et al. (2011) faz a modelagem separando as bases 

de treinamento e testes randomicamente dentro do mesmo período, não fazendo a predição 

portanto para um período de tempo subseqüente. Voltando à comparação de performance dos 

modelos sob a ótica de custos, aliás, a floresta randômica – random forest já tinha 

apresentado o pior desempenho entre as técnicas, para ambas as bases.  

 

 
Gráfico 4  – Separação dos modelos – Base Loja 
Fonte: O autor. 

  

 

 
Gráfico 5  – Separação dos modelos – Base Compartilhada 
Fonte: O autor. 
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Tabela 8 – % de fraude detectada por percentil da base – Base Loja 
 

% de fraudes detectadas por percentil do total de pedidos 

Modelo 1% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Support Vector 

Machines 38,8% 58,2% 68,8% 74,3% 79,7% 83,5% 86,7% 88,7% 90,5% 91,9% 94,1% 
Rede 

Bayesiana 35,2% 54,2% 62,3% 72,5% 79,0% 83,5% 87,1% 90,1% 91,9% 93,5% 94,1% 

Rede Neural 40,6% 60,5% 70,2% 75,8% 78,3% 83,7% 86,7% 88,5% 91,6% 93,7% 95,7% 

RandomForest 12,9% 49,0% 62,3% 69,8% 74,5% 79,9% 84,0% 86,5% 88,0% 90,3% 92,8% 
Regressão 
Logística 37,5% 57,6% 66,4% 74,0% 78,3% 81,7% 84,4% 87,8% 90,3% 93,2% 95,3% 

Fonte: O autor. 
 

Tabela 9 – % de fraude detectada por percentil da base – Base Compartilhada 
 

% de fraudes detectadas por percentil do total de pedidos 

Modelo 1% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Support Vector 

Machines 51,7% 75,4% 81,3% 86,7% 91,4% 93,7% 94,8% 95,7% 96,8% 97,5% 97,5% 
Rede 

Bayesiana 47,9% 73,6% 79,5% 86,5% 89,2% 91,6% 93,2% 95,7% 97,1% 97,7% 98,0% 

Rede Neural 52,8% 74,9% 83,3% 86,7% 89,6% 91,4% 93,5% 95,3% 96,2% 97,5% 98,0% 

RandomForest 32,5% 64,1% 76,7% 82,8% 86,7% 87,8% 90,5% 92,3% 94,4% 95,9% 96,8% 
Regressão 
Logística 51,0% 77,0% 82,8% 88,3% 91,6% 92,8% 94,4% 95,0% 96,4% 98,4% 98,4% 

Fonte: O autor. 
 

Também observando o poder de separação dos modelos, é fácil verificar o efeito 

benéfico de compartilhar bases. 

 

Tabela 10 – % de fraude detectada por percentil da base – Base Loja x Compartilhada 
 

% de fraudes detectadas por percentil do total de pedidos 
Média dos 

modelos 1% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Base Loja 33,0% 55,9% 66,0% 73,3% 78,0% 82,5% 85,8% 88,3% 90,5% 92,5% 94,4% 
Base 

Compartilhada 47,2% 73,0% 80,7% 86,2% 89,7% 91,5% 93,3% 94,8% 96,2% 97,4% 97,7% 

Diferença 14,2% 17,1% 14,7% 12,9% 11,7% 9,0% 7,5% 6,5% 5,7% 4,9% 3,3% 
Fonte: O autor. 

 

Os outros dois objetivos desse trabalham eram verificar se a regressão logística 

apresentava diferenças significativas de resultados para as outras técnicas, testando sobre a 

base de lojas. A resposta é não! Tanto se analisando o custo dos modelos (gráfico 3 e tabela 

6) quanto a separação (gráficos 4 e 5 e tabelas 7 e 8) para ambas as bases, a regressão 

logística ficou entre as melhores técnicas. Seu desempenho foi destacado, sobretudo, para a 
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base compartilhada, tendo sido mesmo a melhor sob a ótica de custos (ver tabela 6) e a 

melhor em cinco dos onze percentis analisados.  

Além dos resultados numéricos, a regressão logística tem as vantagens de ser 

uma técnica disponível mesmo nos módulos básicos das ferramentas de modelagem, fácil de 

ser analisada e de rápido treinamento e aplicação. 

Os tempos de treinamento e aplicação são, por si só, características que 

diferenciam as técnicas e certamente devem ser considerados para aplicações práticas. 

Embora rodando em servidores os tempos pudessem sem mais curtos, os tempos de cada 

técnica executada em um notebook, para a base compartilhada, permitem analisar suas 

diferenças. 

 

Tabela 11 – Tempos de treinamento e aplicação dos modelos – Base Compartilhada 
 

Tempos de treinamento e aplicação - Base compartilhada 

Modelo Treinamento Aplicação 

Support Vector Machines 4h59min40s 23min25s 

Rede Bayesiana 2s 47s 

Rede Neural 13h51min09s 24s 

RandomForest 3s 1s 

Regressão Logística 20s 1s 
  Fonte: O autor. 

 

As técnicas de máquinas de vetores de suporte – support vector machines e redes 

neurais apresentam tempo de treinamentos expressivamente maiores que das demais técnicas, 

todas executadas em questão de segundos. Tais tempos podem ser ainda expressivamente 

elevados, para os casos em que se deseje fazer otimização de parâmetros. A primeira técnica 

tem ainda a grande desvantagem de tomar um longo tempo para a aplicação do modelo, o 

que certamente é um obstáculo à sua utilização em um mercado em que vários concorrentes 

afirmam fornecer respostas online. 

Por fim, uma pergunta que pode caber a um lojista é: vale a pena ter um sistema 

de detecção de fraudes ou ele é mais caro do que efetivamente sofrer as fraudes?  

Considerando que cada revisão manual custe ao lojista R$ 10, foi feita uma 

análise de elasticidade do quanto teria que ser o custo de cada pedido em termos de sistema 

para que o custo total da detecção de fraude excedesse o custo de sofrer as fraudes, cujo 

custo total é a soma do valor de venda dos pedidos fraudados. Conservadoramente, foi 

utilizada a base da loja para esses cálculos, já que é ela que apresenta os maiores custos para 

os modelos. 
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Conforme se pode ver pelo gráfico 6, para todos os modelos esse valor seria 

superior a R$ 8,00, o que sob qualquer aspecto é um valor absurdo, dado que, conforme 

destacado anteriormente e em vários trabalhos (NGAI et al.,2011; ONLINE FRAUD 

REPORT, 2012), o maior custo na detecção de fraude é o da revisão manual. Isto é, ao 

menos para o caso dessa loja, vale a pena sim possuir um sistema de detecção de fraudes. 

Porém, essa certamente é uma afirmação que vale para a quase toda totalidade das lojas 

online. Não fosse assim, não haveria um mercado com tanto concorrentes disponibilizando 

tais soluções. 

 

 
Gráfico 6 – Separação dos modelos  – Base Compartilhada 
Fonte: O autor. 

 

Alguns outros aspectos reforçam também a viabilidade para as lojas de possuírem 

uma solução anti-fraudes dessa natureza: 

• considerou-se a base somente da loja. Com a base compartilhada os custos dos modelos 

são ainda menores; 

• o percentual de fraudes na base dessa loja, um magazine, é de 1,1%. Lojas de bens 

físicos e valor mais elevado, como aquelas focadas em eletrônicos e celulares, são mais 

visadas e por isso podem possuir, sem um sistema de defesa, taxas ainda maiores; 

• na prática, o custo de nada fazer seria ainda maior (embora difícil de estimar), já que 

quanto mais vulnerável uma loja está, mais ataques de fraudadores ela sofre, uma vez 

que verificam quão fácil é fraudar naquele estabelecimento. 
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Tabela 12 – Sumário de resultados 
 

Hipótese testada Resultados encontrados Comentários sobre a 
Literatura 

- O compartilhamento de bases pode 
produzir melhores resultados que bases 
de um único lojista 

1. Melhores resultados para todos os 
modelos com a base compartilhada; 

2. o pior modelo para a base 
compartilhada apresentou melhores 
resultados que o melhor para a loja 
sozinha; 
 

 

- Não há diferenças significativas de 
desempenho entre a regressão logística 
e outras técnicas populares para 
modelar a fraude com cartão de crédito 
não-presente 

3. a regressão logística foi uma das 
técnicas de melhor desempenho para 
ambas as bases;  

4. a diferença em resultados entre 
utilizar ou não a base compartilhada 
foi superior a quaisquer diferenças 
entre técnicas utilizadas. 

a.  Lim, Loh e Shih 
(2002) e Whitrow et al. 
(2009) destacam que a 
técnica não deve ser o 
principal foco de 
atenção; 
b. Phua et al. (2010) 
destaca que algoritmos 
menos complexos e 
mais rápidos poderiam 
trazer resultados 
melhores que outros 
complexos e não 
lineares; 
c. a floresta 
randômica- random 
forest, ao contrário do 
que afimam 
Bhattacharyya et al. 
(2011) e Whitrow et al. 
(2009) apresentou não 
os melhores, mas os 
piores resultados 

  Fonte: O autor. 
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8 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS  
 

 

Respondendo a questões dos principais interessados na detecção de fraudes com 

cartões de crédito não presentes em mercados como Brasil e EUA – os lojistas – este trabalho 

tinha alguns objetivos principais, ambos tratados sobre bases de lojas online. Um, se valeria a 

pena, ao menos para um grande lojista, compartilhar suas bases com outros lojistas. O outro, 

comparar o desempenho de uma das técnicas mais amplamente disponíveis e fáceis de 

trabalhar (regressão logística), com aquela mais citada pelas ferramentas de mercado (redes 

neurais) e algumas que apresentaram bons resultados na literatura (redes Bayesianas e mais 

recentemente floresta randômica - random forest e máquinas de vetores de suporte - support 

vector machines).  

Os resultados mostraram que, para qualquer uma das técnicas testadas, com o 

compartilhamento de bases os custos de utilização dos modelos foram reduzidos em ao 

menos 21%. Para a regressão logística, que teve os melhores resultados para base 

compartilhada, essa redução foi de 36%. A técnica de pior desempenho para a base 

compartilhada apresentou ainda custos 8.4% inferiores àqueles apresentados pela melhor 

técnica para a base da loja sozinha. 

Esses resultados são sobretudo relevantes pelo fato de a comparação ser feita 

entre a base de um grande lojista com a base compartilhada. Para lojas pequenas e médias, 

que naturalmente não tem grandes bases, esse efeito deve ser ainda mais acentuado. 

Comparativamente, para cada uma das bases, as técnicas apresentaram resultados 

muito próximos, à exceção da floresta randômica – random forest, que apresentou os piores. 

Para base compartilhada, a regressão logística apresentou o melhor desempenho.  

A regressão logística foi também uma das técnicas mais rápidas tanto para o 

treinamento quanto para a aplicação dos modelos, além de ter a vantagem de permitir 

conhecer o peso de cada variável na variável-resposta do modelo. Não é pouco, na medida 

em tais informações ajudam a orientar os responsáveis pela modelagem e os analistas que 

executam as revisões manuais. 

Phua et al. (2010) já destacava que na literatura há muita ênfase em pesquisas 

com algoritmos supervisionados complexos e não lineares, como redes neurais e máquinas de 

vetores de suporte - support vector machines e que, no longo prazo, algoritmos menos 

complexos e mais rápidos como a regressão logística poderiam produzir resultados iguais, se 

não melhores.  
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Então, esses resultados apenas reforçam a convicção de que o mais importante da 

detecção de fraudes com cartão de crédito (nesse caso, não presencial) não é a técnica. O 

compartilhamento de bases trouxe resultados mais expressivos para cada técnica do que a 

diferença entre ela e a melhor técnica sobre a mesma base. Tira-se, então, o foco da técnica 

em si para colocá-lo no negócio. 

Lim, Loh e Shih (2002) e Whitrow et al. (2009), cada um a seu modo, também já 

destacavam que a técnica não deveria ser o principal foco de atenção. 

Entretanto, caso trabalhos futuros queiram focar nas técnicas, podem avaliar os 

resultados com a otimização de parâmetros, dando-se atenção, porém, aos tempos 

despendidos tanto nessa etapa quanto com o treinamento e aplicação dos modelos. Outra 

alternativa seria focar em técnicas de meta-aprendizado, a exemplo do que foi feito por Pun e 

Lawryshyn (2012) ou por Chan et al. (1999), observando-se também a questão dos tempos. 

Uma última, avaliar o potencial de algumas dessas técnicas com um número maior de 

variáveis, uma vez que Bhattacharyya et. al (2011) cita que as técnicas de floresta randômica 

– random forest e máquinas de vetores de suporte – support vector machines podem 

apresentam boa performance com bases com grande número de atributos, com o mesmo 

cuidado das sugestões acima. 

Para prosseguir com a análise dos efeitos do compartilhamento de bases, um tema 

interessante seria avaliar o poder de variáveis em que os dados tanto da loja quanto das 

outras lojas da base estivessem consolidados em variáveis únicas, já que, relembrando o que 

foi afirmado no item 5.2, aqui as variáveis relativas à base compartilhada abrangem os dados 

de todas as outras lojas, excetuando-se a da loja em estudo. 
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