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RESUMO

o objetivo deste projeto e melhorar a abordagem de clientes em relac;ao a oferta de
produtos au s8rvi<;os de institui<;oes financeiras. Atraves de metod as cientfficos,
serao realizados testes para adequar a abordagem dos clientes, utilizando uma
tecnica de Inteligemcia Artificial, Redes Neurais. A tendencia e de que as produtos au
serviCfos sejam ofertados aos clientes que possuam uma propensao a aquisiqao.

Palavras-chave: oferta; titulo de capitalizac;ao; redes neurais.
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CAPiTULO I

Neste capitulo serao explicitados as objetivos deste trabalho, bern como sera

feila uma breve introduyao a capitaliza98.0 e a sua situa9ao atual de mercado.

1.1 INTRODU9AO

Nas instituig6es financeiras existe uma perda muito grande com a oferta de

produtos au servigos sem uma estrategia de abrangEmcia de mercado. Muitas vazes

as ofertas sao apresentadas a clientes que nao necessitam do bern ofertado. IS80

aconteee com frequencia em muitas institui90es financeiras que oferecem seus

produtos e serviyos a seus clientes, sem antes realizar urn estudo para verificar qual

seria a principal necessidade do masma, e como conseqOEmcia, 0 que aconleee e
que normal mente 0 produto oferecido nac satisfaz a necessidade do cliente.

Como proposta para solucionar este problema, sao desenvolvidas,
ferramentas que auxiliam a equipe dos canais de atendimento na sele':(ao de clientes

e ofertas. Entre estas ferramentas destaca-se 0 mecanismo de Soluyao Certa.

As solu':(oes certas sao estrah~gias utilizadas pela institui,:(ao financeira

privada para uma abordagem mais exata aos clientes e utilizadas em diversos

canais de cantata com a cliente, como Internet Banking (IB), Automatic Teller

Machine (ATM). Gerente de Relacionamento e Phone Centre. Apesar disto, 0

mecanismo de Soluyao Certa, da forma como foi desenvolvida em determinados

momentos nao soluciona 0 problema da abordagem de clientes nos momentos mais

adequados ou necessarios nos canais diretos ATM e lB. Mesmo com 0 usa das

ferramentas, as canais selecionam os clientes de urn determinado grupo alva de

maneira aleatoria, fa zen do com que muitas vezes no momento da abordagern 0
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cliente nao apresente a necessidade do produto ou servi90 oferecido. as canais

diretos pod em sar mais efieazes nas ofertas S8 utilizarem urn metoda cientffico para

realizar tal oferta.

A sele980 manual dos clientes a serem abordados e uma deficiencia em

rela<;:ao a sele9ao do grupo alva de clientes que devem sar abordados palas ofertas

de produtos ou servi90s. A equipe de Customer Relationship Manager (CRM)

estabelece 0$ crilerios nos quais serao as clientes que devem sar abordados e

entaD seleciona os grupos alva para os determinados produtos ou servigos. Depois

de selecionado 0 grupo alvo de clientes, as bases sao en vi ad as ao departamento de

Information Technology (IT) para que os masmas disponibilizem as ofertas aDs

clientes.

A ideia de utilizar uma ferramenta de apoio a decisao, que possibilite a

selegao at raves de urn metoda cientifico, e suprir a necessidade do cliente. Fazendo

uma analise do comportamento financeiro do cliente, e posslvel identificar quais sao

suas atuais necessidades e assim identificar quais produtos ou servilfos ele tera

maior propensao para aquisilfao.

Os principais produtos e servilfos ofertados aos clientes utilizando 0

mecanismo de SolUlfaO Certa sao:

• Cartao de Credito

Protelfao perda e roubo

Credito Parcelado

• Fundos

Titulos de Capitaliza<;ao

Debito Automatico
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Urn conceito que pode ajudar na decisao de escolha de produto e 0 de Redes

Neurais. Os produtos que serao utilizados neste projeto, para verificar a eficiencia da

Rede Neural, seroo dois titulos de capitaliza,ao. Por se tratarem de produtos

semelhantes fica rnais diffcil identificar qual dos dois produtos e rnais indicado para

urn determinado cliente, entrando ai a necessidade de S8 utilizar uma ferramenta

para auxiliar na escolha de urn produto para urn determinado cliente.

1.2 JUSTIFICATIVA

o motivo 0 qual levou a escolha deste lema foi devido a inadequada oferta

de produtos ou servi90s aos clientes em determinados moment OS, pOis naD S8 avalia

a verdadeira propensao do mesma, 0 que acarreta na disponibiliza98.0 do produto au

servi,o inadequadamente aquele perfil de cliente.

1.3 OBJETIVO

Esle projeto tern 0 intuito de melhorar as abordagens de clientes, atraves da

utiliza98.o de um metodo cienHfico para auxiliar na tomada de decisao. Utilizando

Redes Neurais para determinar quais produtos deverao ser ofertados a

determinados clientes, assim aumentado as chances de aceita9ao dos produtos ou

seNi90s, pelo fato de estarem sendo oferecidas a clientes que realmente possuem

um determinado interesse ou propensao em adquirir 0 produto ou seNi<;o.
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CAPITULO II

Neste capitulo sera feita uma breve introduyao a capitalizayao e a sua

situayao atual de mercado e tarnbam uma descriyao das caracteristicas de urn titulo

de capitalizaQao.

2.1 CAPITALlZAQiiO

Do ponto de vista das financ;as, capitalizayao e 0 processo de aplicayao de

uma importancia a uma determinada taxa de juros e de seu crescimento par fon;:a da

incorpora93o desses mesmas juro$ a quantia inicialmente aplicada. No sentido

particular do terma, capitalizayao e uma combinayao de economia programada e

sorteio, sendo que a conceito financeiro acima exposto aplica-s8 apenas ao

componente "economia programada", cabendo aD componente late rica 0 papel de

poder antecipar, a qualquer tempo, 0 recebimento da quantia que S8 pretende

econornizar ou de urn multiplo dela de conforrnidade com 0 plano. Para a venda de

um Titulo de Capitaliza9ao e necessario uma serie de forrnalidades que visam a

garantia do consumidor. A Sociedade de Capitalizayao deve submeter 0 seu plano

ao 6rgao fiscalizador do Sistema Nacional de Capitalizayao

SUSEP.(Superintendencia de Seguros Privados). (INTRODUQiio ... , 2006).

Da-se 0 nome de Plano de Capitalizayao ao conjunto de elementos que dao

forma ao tftulo, ou seja, sao as Condiyoes que caracterizam urn produto e os

diferenciarn entre si. Os pianos sao representados pelas Condiyoes Gerais, Nota

Tecnica Atuarial e Material de Comercializa<;ao. (INTRODUQiio ... , 2006).

2.2 SURGIMENTO DA CAPITALlZAQiio

Objetivando proparcionar auxilio financeiro aos s6cias atraves de suas

pr6prias poupanyas, -Paul Viget, diretor de uma cooperativa de rninerias da Franya,
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idealizou, em 1850, a Capitaliza<;ao. 0 sistema era baseado em eontribui<;6es

mensais, visando a constituiyao de um capital garantido, pago no final de um prazo

previamente estipulado ou, antecipadamente, atrav8s de sorteio. No inicio do seculo

XX, a Capitaliza<;aotomou um grande impulso na Fran<;ae de la se difundiu atraves

dos paises de origem latina. (INTRODUyAo ..., 2006).

As atividades no setor de Capitalizayao surgiram no Brasil em 1929, tomando

grande impulso na deeada de 30. Em 1947, 0 numero de eompanhias de

Capitalizayao operando no pars ja ascendia a dezesseis, sediadas no Rio de

Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre e Salvador. Na deeada de 50, entretanto, 0

processo inflacionario acelerou-se de tal forma, que 0 sistema de Capitalizayao se

tornou desinteressante para a clientela, pois 0 Capital inicialmente contratado era

corroido pela incessante desvalorizayao da moeda. Com a instituiyao da correyao

monetaria em 1964, criaram-se as premissas basicas para 0 ressurgimento da

Capitalizayao, embora esse processo s6 tenha deslanchado mesmo dez an os

depois, quando surgiram no Brasil muitas novas empresas. (INTRODUyAO ...,

2006).

2.3 TITULO DE CAPITALlZAyAo

o Titulo de Capitaliza<;aoe uma mistura de poupan<;acom possibilidade de

ganho par meio de sorteios. Em parte, e um titulo que tem rendimento como jura,

mas esta longe de ser uma aplicayao recomendada por sua remunerayao.

A quantia paga rnensalmente por urn titulo de capitalizayao e dividida em tres

partes: a parcela de capitalizayao - dinheiro que efetivamente vai ser devolvido com

o adicional proporcional de juros, a parte do sorteio e a parte dos custos

administrativos da instituiyao financeira. Estas duas Liltimas partes podem estar
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agrupadas num unico nome no contrato, como, par exemplo, taxa de carregamento,

ou indicadas separadamente. (TITULOS ... , 2006).

A porcentagem referente a parcela de capitaliza<;ao, tambem chamada de

reserva matematica, varia de banco para banco e deve estar especificada em

contrato. Atualmente a Susep - Superintendencia de Seguras Privados - exige que 0

minima destinado a capitalizac;ao seja de 50%. 0 investimento de fata e apenas esta

parcela que vai para a capitaliza<;ii.o. (TITULOS ... , 2006).

o restante do dinheiro e perdido imediatamente, em traca do beneficia de

concorrer ao premia. 0 premio pode ser de no maximo 25% do valor pago. Ou seja,

considerando 0 limite minima para capitalizac;ao e 0 maximo do premia, a

administradora pode cobrar ate 25% para cobrir seus custos de gestao da carteira

de titulos de capitaliza<;ao. Urn valor muito alto, que prejudica muilo a rentabilidade

da aplica<;ao. (TITULOS ... , 2006).

2.4 LEGISLAt;:AO APLICAvEL

Na esfera legal, 0 Decreto-Iei nO 261, de 28 de fevereiro de 1967, dispoe

sabre as operac;6es das Sociedades de Capitalizayao, mencionando no seu texto

artigos do Decreto-Iei n° 73, de 21 de novembro de 1966. (INFORMAt;:OES ... , 2006).

Na esfera infra-legal, a Resolu<;ii.o CNSP n' 015, de 12/05/92 e altera<;oes,

estabelecem as normas reguladoras das opera9oes de capitalizac;ao no pais e a

Circular SUSEP nO 130, de 18 de maio de 2000 e altera<;oes disp6em sobre as

opera96es, as Condi96es Gerais e a Nota Tecnica Atuarial dos titulos de

capitaliza<;ii.o. (INFORMAt;:OES ... , 2006).
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2.5 CONTRATAQAO

Ela e realizada atraves do preenchimento e da assinatura da proposta.

o envio (a entrega) da pro posta devidamente ass inada representa a concretiza<;ao

da subscri((ao do Titulo, sendo proibida a cobranya de qualquer taxa a titulo de

inscri<;ao. (INFORMAQOES ..• 2006).

Importante destacar que as CondiC(oes Gerais do titulo devem eslar

disponiveis aD subscritor no ata da contratayao. A disponibilizayao das Condi9oes

Gerais em momento posterior aD da contratayao constitui violaqao as normas, sendo

a Sociedade. portanto. passive I de multa. (INFORMAQOES ...• 2006).

2.6 ESTRUTURA DO TiTULO

as tftulos de capitalizayao deverao ser estruturados com prazo de vigencia

igual au superior a 12 meses e em series cujo tamanho deve ser informado no

proprio titulo. Por exemplo. uma serie de 100.000 titulos podera ser adquirida por ate,
100.000 clientes diferentes, que sao regidos pelas mesmas condic;oes gerais e, S8

for 0 casa, concorrerao ao mesma tipo de sorteio.

o titulo preve pagamentos a serem realizados pelo subscritor. Cada

pagamento apresenta, em geral, tres componentes: Quota de Capitaliza9aO, Quota

de administra<;ao e Quota de Carregamento. (INFORMAQOES ...• 2006).

2.7 TiTULOS DISPONivEIS NO MERCADO

Os titulos de capitaliza<;ao mais comuns sao os Pagamentos Mensais (PM) e

Pagamento Unico (PU).

PM e um plano em que os seus pagamentos, geralmente, sao mensa is e

sucessivos. E possivel que ap6s 0 ultimo pagamento, 0 plano ainda continue em
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vigor, pais seu prazo de vigencia pode ser maior do que 0 prazo de pagamento

estipulado na proposta. (INFORMA<;:OES..., 2006).

PU e urn plano em que 0 pagamento e (Jnico (realizado uma unica vez), tendo

sua vigencia estipulada na proposta. (INFORMA<;:OES..., 2006).

2.8 RENDIMENTO

Samente a parcala destinada a capitaliz8C;:80 sera remunerada, entao este e
urn primeiro ponto para comparar entre as titulos, quanta manor a parcela

capitalizada (reserva matematica), maior a perda do investidor. (TiTULOS..., 2006).

Sabre 0 valor capitalizado, 0 rendimento minima obrigatorio e de 20% da taxa

de juros basica aplicada as cadernetas de poupan~a, mais a varia~ao da TR, Taxa

Referendal. Hoje a taxa de juros da poupanC;8 e de 6% aD ana. Entao, 0 jura anual

minima e de 1,2% ao ano mais a variayao da TR. Se 0 rendimento da poupan98 for

alterado, 0 rendimento mfnima dos titulos deve acompanhar. Na media de mercado,,
o rendimento costuma ficar entre 5% e 5,5% ao ana acima da TR, sabre a parte

capitalizada (reserva matematica), segundo dados da Susep. (TiTULOS..., 2006).

o rendimento do titulo de capitaliza~ao esta sujeito a uma atiquota de 20% de

Impasto de Renda, casa a rendimento supere 0 valor total pago, incluindo toda a

parcela. Assim, se 0 plano e de 24 parcelas de R$ 100, tendo 0 investidor pago R$

2.400, se no resgate receber mais do que este montante, por exemplo R$ 2.500,

paga imposto de 20% sobre este ganho. No caso, 0 ganho foi de R$ 100, e 0

imposto devido de R$ 20. Se receber menos que R$ 2.400, nada sera devido ao

Imposto de Renda. (TiTULOS..., 2006).
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2.9 PRAZO DE REGATE

o prazo de re5gate varia bastante neste mercado. A maioria dos Htulos tern

prazos de 36 e 40 meses. 0 prazo minimo para 0 plano de capitalizayao e de 12

meses. Nao existe prazo maximo. No mercado existem pianos com ate dez anos,

mas pode haver perfodo maior no futuro. Por ocasiao de seu vencimento, as

instituiyoes costumam depositar 0 dinheiro na conta-corrente do cliente. (TiTULOS ... ,

2006).

Quanta mais lango 0 prazo de resgate, maior 0 risco de 0 investidor precisar

sacar 0 dinheiro antecipadamente, par conta de algum imprevisto. Como 0 re5gate

antecipado ou parcial costuma S8r punido com urn desconto sobre 0 valor sacado, 0

investidor corre mais riscos. Pianos mais curtos, neste sentido, sao mais seguros,

porque vigoram num periodo que pode ser mais facilmente planejado. (TiTULOS ... ,

2006).

2.10 VIGENCIA

a titulo e considerado em vigor no primeiro dia util seguinte aD do pagamento

da primeira mensalidade. 0 titulo permanecera nessa condiyao enquanto nao

houver atraso no pagamento das mensalidades subsequentes. (INTRODU9AO ... ,

2006).

Ao se resgatar 0 titulo ao final do prazo de vig€mcia, ira variar de plano para

plano, para receber tudo 0 que foi pago. Nao ha obrigaltao prevista em lei para que 0

resgate seja igual ao montante pago. Cada empresa define no seu plano 0

percentual, em relayao aos pagamentos realizados, que sera restitufdo ao titular

quando do resgate. a consumidor. antes de assinar a proposta, devera observar nas
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Condit;5es Gerais do titulo tabela semelhante a que e mostrada abaixo, verificando,

assim, 0 percentual a que tera direito. (INFORMAc;OES ... , 2006).

TABElA 1: TABElA DE RESGATE DE TiTULO DE CAPITALlZAc;AO - 2006'

% DE RESGATE SOBRE A
PAGAMENTOS EFETUADOS SOMA DOS PAGAMENTOS

EFETUADOS
1 9,05
2 27,16
3 42,32
4 49,99
5 54,66
6 57,84
7 66,84
8 68,83
9 70,42
10' 70,78
11' 71,13
12' 71,48

FONTE: INFORMAQOES, disponfvel em: http://www.susep.gov.br/menuatendimento/
index3apilalizacao.asp.

S9, par exemplo, 0 titular solicitar 0 resgate apos ter efetuado 2 pagamentos

(2 x R$10,00; R$20,00), ele tera direito a 27,16% do valor que pagou, resultado,

entao, em R$5,43 (27,16% de R$20,00). Ja se 0 titular permanecer ate 0 final do

plano, tendo portanto, realizado 09 pagamentos (9 x R$10,00 ; R$90,00), ele tera

direito a 71,48% do que pagou, ou seja, a R$ 64,33 ( 71,48% de R$90,00). Em

1 Esla tabela foi elaborada considerando as seguintes colas de capilalizac;ao: mes 1: 10% , mes 2:

50%, meses 3 a 9: 80% Alem disso, considerou-se a taxa de juros igual a 0,5% 80 mes e urn latar

pagamentos.

de reducao (penalidade) igual a 10% ate 0 sexlo meso

210, 11 e 12 represenlam na verdade apenas os meses de vig€mcia, ja que 0 plano 56 preve 09

http://www.susep.gov.br/menuatendimento/
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ambos os casas, nao S8 levou em considerayao a atualizayao pela TR, ou seja, os

valores encontrados ainda sofrerao a atualizagao pela TR referente ao perfedo em

que estiver em vigencia.

2.11 FORMAQAo DO CAPITAL DE RESGATE

o capital a ser resgatado origina-se do valor que e constitufdo pelo trtulo com

o decorrer do tempo a partir dos percentuais dos pagamentos efetuados, com base

nos parametros estabelecidos nas Condi90es Gerais. ESle mantante que vai sendo

formado denomina-se Reserva Maternatica e a, partanto, a base de calculo para 0

valor a que 0 subscritor tera direito aD efetuar 0 re5gate do seu trtulo. Ele,

mensalmente e obrigatoriamente, e atualizado pela TR, que e a mesma taxa

utilizada para atualizar as contas de cademeta de poupancta, e sofre a aplicactao da

taxa de juros definida nas condict0es gerais, que pode inclusive ser variavel, porem

limitada ao minima de 20% da taxa de juras mensal aplicada a caderneta de

poupancta (atualmente, entao, a taxa minima de juros seria de 0,1% ao mes).

(INFORMAQOES ... , 2006).

A Sociedade de CapitalizaC;ao em hipotese alguma poden, se apossar do

capital, podendo apenas estabelecer um percentual de desconto (penalidade), nao

superior a 10%, nos casos de resgate antecipado, isto e, quando 0 resgate for

solicitado pelo titular antes de concluido 0 perf ado de vigencia. Na hipetese de

resgate apes 0 prazo de vigencia, ou S8 for previsto obrigatoriamente quando 0 titulo

for sorteado, ° capital resgatado correspondera a integralidade (100%) da reserva

matematica. (INFORMAQOES ... , 2006).
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2.12 RESGATE ANTECIPADO E PARCIAL

o re5gate antecipado, antes do vencimento, pode comprometer ainda mais 0

rendimento do titulo de capitaliza98.o. E que, nestes casas, a administradora pode

devolver apenas 90% do dinheiro que estiver na reserva matematica. Em geral, 0

resgate de 100% da r8S8IVa matematica somente e garantido para quem saca 0

dinheiro por motivo de sorteio ou no final do eontrato. (TiTULOS ... , 2006).

Quem deixa de pagar 0 tftulo e pede re5gate entra na mesma regra do

re5gate antecipado. Ou seja: alem de ser obrigado a cumprir a carEmcia, somente vai

ter direito ao saque de 90% dos recursos capitalizados (da r8S8IVa matematica).

(TiTULOS ... , 2006).

No casa de re5gate parcial, quando 0 investidor quer retirar apenas parte de

sua reserva matematica, para alguma emergencia, 0 saque tambem pode ser punido

com desconto de ate 10%. Entao, se 0 valor sacado da reserva e de R$ 1.000, a

institui,ao pode entregar apenas R$ 900, fieando os restantes R$ 100 para a

institui,ao, como uma puni,ao pelo resgate antecipado. (TiTULOS ... , 2006).

Outro ponto fundamental para entender as perdas do resgate antecipado e

saber se 0 titulo distribui a parte da capitaliza~ao linearmente, ao longo do plano, ou

se cobra antecipadamente os custos e valores destin ados aos premios. (TiTULOS ... ,

2006).

2.12.1 Destina~ao nao-linear

No caso de resgate antecipado, 0 aplicador perde mais ainda S8 a d8stina~ao

do valor das parcelas nao for linear. (TiTULOS ... , 2006).



A questao e que a instituic;:ao financeira pode dividir 0 valor da parcela de

duas formas. Na linear, uma parte fixa de cad a parcela vai para a capitalizac;:ao, e

outra fica para sorteio e custos. Na nao-linear, as primeiras parcelas pod em ir todas

para pagamento de custos diversos e gastos com premios, ficando as demais

destin ad as ao fundo para capitaliza,ao. (TiTULOS ... , 2006).

Neste caso, 0 consumidor que faz resgate antecipado e mais prejudicado,

porque acaba pagando todos os custos no comec;:o do plano. Para quem fica ate 0

final do plano, a diferenc;:a e minima, mas tambem existe, em prejufzo do investidor.

E que somente 0 valor capitalizado vai receber remunerac;:ao de juros. oesta forma,

apenas depois de pagar os custos e que 0 aplicador passaria a receber a

remunera,ao. (TiTULOS ... , 2006).

2.13 SORTEIOS

A frequencia de sorteios varia em cada titulo de capitalizac;:ao. Geralmente

eles acontecem semanalmente e mensalmente. Ha pianos que estabelecem maior

numero de sorteios, com valores menores, e outros que estabelecem menos

sorteios, com maior valor. Sao produtos com perfis diferentes, dependendo do

cliente potencial. Tambem existem titulos que oferecem sorteio instantaneo, que 0

investidor sa be na hora da compra do titulo se foi premiado. (TiTULOS ... , 2006).

Do valor pago pelas parcelas, no maximo 25% pode ser destinado aos

premios. E do valor total destinado aos premios, no maximo 30% pode ser

distribuido como sorteio instantaneo, na hora da compra. (TiTULOS .. , 2006).

Um ponto importante sabre os sorteios, que muita gente esquece, e que os

premios estao sujeitos ao pagamento de Imposto de Renda. Quando 0 premiado nao

concorre mais a qualquer sorteio DU beneficio adiciona·l, a aifquota do IR e de 25%.
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Se continuar concorrendo, a allquota sobs para 30%. E 0 tipo de contrata que

estabelece S8 0 sorteado continua au nao concorrente. Antes de escolher 0 tipo de

plano 0 investidor deve lembrar que e muito diHcil ser sorteado uma vez, e mais

ainda ser sorteado duas ou mais vezes. (TiTULOS ... , 2006).

Cabe a instituigao finance ira comunicar 0 sorteado de seu premia. Este aviso

pode ser par meio de publicagao nos jornais. Muitas empresas tarn bam enviam

carta. Se a cliente tern conla corrente na instituiqao, 0 dep6sito e feito diretamente.

Casa contrario, cabe a instituigao avisar 0 cliente para efetivar 0 saque do premia.

(TiTULOS .. , 2006).

o contralo tarnbam precisa estabelecer S8 0 sorteio da dire ito a Iiquiday80

antecipada do pagamento do titulo ou S8 0 investidor deve Gontinuar pagando

normalmente suas mensalidades. a resgate antecipado por sorteio permite 0 saque

de 100% do valor da reserva matemaliea. (TiTULOS ... , 2006).

2.14 TiTULOS DE CAPITALlZAQiio A SEREM UTILIZADOS

Os dais Tftulos de Capitalizac;ao que serao utilizados neste trabalho serao 0

TC SuperData e 0 TC Super Sorte. Suas defini90es e earaeteristieas estao

explicitadas nos itens a seguir.

2.14.1 TC SuperData

o TC SuperData e urn titulo de capitalizac;8.o com urn unico pagarnento que

ofereee premios de R$ 50 mil todo mes e R$ 1 milhao por ano, apurados com base

nos resultados dos sorteios da Loteria Federal. No final da vigencia, 0 cliente resgata

100% do valor pago eorrigido pela TR.

Caracteristicas do TC SuperData:

Pagamento unieo de R$ 500,00.
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A cada ano, 11 sorteios mensa is de R$ 50 mil e 1 anual de R$ 1 milhao.

Retorno de 100% do valor investido corrigido pela TR, aD final da vigencia.

Cliente contemplado em sorteio continua concorrendo.

Prazo de capitaliza980 / vigencia - 60 meses.

Prazo de carencia para res gate - 12 meses.

2.14.2 TC Super Sorte

o TC Super Sorte e urn titulo de capitaliza9ao com sorteios de 60 premios por

semana, nos ultimos quatro sabados de cada meso 0 cliente concorre a premios de

ate R$ 300 mil, de acordo com 0 valor de pagamento, no final da vigen cia, ele ainda

resgata 100% do valor pago, desde que pagas todas as mensalidades do titulo. 0

valor da reserva para resgate e atualizado mensalmente pela TR.

Caracteristicas do TC Super Sorte:

Sorteios semanais nos qualro ultimos sabados de cada mes, com 60 numeras

contemplados por semana, apurados com base nos resultados do sorteio da

Loteria Federal.

Premios de 30, 1.000 e 3.000 vezes 0 valor da ultima mensalidade paga.

Para cada titulo contratado, 0 cliente recebe duas combina<;6es para

concorrer a premios ate 0 final da vigencia do titulo desde que as parcelas

estejam em dia.

No final de vigencia, 0 cliente recebe de volta 100% do valor investido, desde

que pagas todas as mensalidades do titulo. 0 valor da reserva para resgate e
atualizado mensalmente pela TR.

Cliente con tempi ado em sorteio continua concorrendo.
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Prazo de capitaJizac;ao/ vigencia - 60 meses.

Prazo de pagamento - 60 meses.

Prazo de caremcia para resgate - 12 meses.

Silo quatro OP90es de mensalidade que estilo citadas na Tabela 2:

TABELA 2: OP<;:OES DE MENSALIDADE - 2006

Quantidade de Premios Ivalor Total
Mensalidades

1 de
I

3 de
I

56 de I Resgate

R$ 20,00 R$ 60 mil R$ 20mil R$ 600,00 R$1,2 mil

R$ 40,00 R$ 120 mil R$ 40 mil R$1,2 mil R$2,4 mil

R$ 60,00 R$ 180 mil R$ 60 mil R$1,8mil R$ 3,6 mil

R$ 100,00 R$ 300 mil R$ 100 mil R$3mil R$6mil

FONTE:HSBC, disponivel em: http://www.hsbc.com.br/para-voce/capitalizacao/lc-super-sorte-
saiba-mais.shtml. "

1Acrescidos da correlfao moneta ria pela varial{ao da TR durante a vigencia do tftulo.

Os valores de resgate correspondem a quitac;ao de todas as mensalidades devidas.

2 Dos valores pagos em sorteio. serao deduzidos as tributas incidenles (lR de 30%), conforme

legisla~aovigenle.

http://www.hsbc.com.br/para-voce/capitalizacao/lc-super-sorte-
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CAPiTULO III

Neste capitulo S8 abordara a lecnica de Redes Neurais que sera utilizada

para identificar qual dos tftules de capitaliza9ao em estudo sera ofertado a um

determinado cliente, considerando seu perti!.

3 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

A construc;:ao de Redes Neurais Artificiais (RNA) tern inspirac;ao nos neur6nios

biol6gicos e nos sistemas nervosos. Entretanto, e importante compreender que,

atualmente, as RNA estao muito distantes das Redes Neurais Naturais (RNN) e,

frequentemente as semelhan,as sao minimas. (AZEVEDO,2000).

3.1 INTRODUC;AO As REDES NEURAIS

o funcionamento de uma Rede Neural Artificial e inspirado no cerebro

humano, mais precisamente nos neuronios. 0 cerebra contem em torna de lO"

neuronios, sua celula fundamental. Cada um destes neur6nios processa e S8

comunica com milhares de oulros continuamente e em paralelo.

o neuronio S8 divide em tres se~oes: 0 corpo da celula, os dendrites e 0

ax6nia, cada uma com fun90es especificas, porem complementares. a corpo de um

neur6nia mede apenas alguns milesimas de milimetros, e os dendrites apresentam

poucos milfmetros de comprimento. a ax6nio, contudo, pode ser mais longo e, em

geral, tern calibre uniforme, ja os dendritos tern como fun~ao receber as

informa90es, ou impulsos nervosos, oriundas de outros neuronios e conduzf-Ias ate

o corpo celular, como pode ser visto na Figura 1. (BRAGA, 2000)
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Os neur6nios S8 comunicam atraves de sinapses. Sinapse e a regiao cnde

dais neurenias entram em cantata e atraves dos quais os impulsos nervosos sao

transmitidos entre eles, sendo que, em media, cada neuronic forma entre mil e dez

mil sin apses.

FIGURA 1: FORMA DE UM NEURONIO - 2006

FONTE: FORMA, disponivel em:hllp:/fwww.din.uem.br/ia/neurais/#neural.

3.2 HISTORICO

o primeiro modelo de urn neuronic artificial foi de Warren McCuliooch, urn

psiquiatra e neurologista, que dedicou 20 anos de pesquisa para representar urn

evento no sistema nervoso. Juntamente com Walter Pitts, urn matematico,

publica ram em 1943 "A Logical Calculus of the Ideas Immamnet in Nervus Activity'

o trabalho de McCulloch e Pitts S8 concentra mais em descrever urn modelo

artificial de urn neuronic e apresentar suas capacidades computacionais do que em

apresentar tecnicas de aprendizado. 0 primeiro trabalho que tern Iigalf8.o direta com

aprendizado foi apresentado per Donal Hebb, em 1949, que mestrou como a

plaslicidade da aprendizagem de Redes Neurais e conseguida alraves de varia~6es



dos pesos de entrada dos nodos e propos uma teo ria na cornunidade de F.te:d~~.i': .

Neurais Artificiais (RNAs), sendo interpretada pelo ponto de vista matematico, e que

hoje e utilizada em varios algoritmos de aprendizado (BRAGA, 2000)

Em 1960, Widrow e Hoff sugeriram urna regra de aprendizagem conhecida

como regra de Widrow-Hoff, ou regra delta, que ainda hoje e bastante utilizada,

baseada no metoda gradiente descendente para minimizar erras na safda de um

neuronio como resposta linear. 0 metoda Gradiente e urn modelo de otimizayao de

busca indireta e faz 0 uso de derivadas para determinar a direyao da busca do ponto

otimo. Ja em 1958, Frank Rosenblatt, demonstrou que as redes poderiam ser

treinadas se fassem acrescidas de sin apses ajustaveis para classificar certos tipos

de padr6es, propondo urn algoritmo de treinamento da rede para executar

determinados tipos de fun90es com seu novo modelo, 0 Perceptron. 0 Perceptron

simples descrito par Rosenblatt possui tres camadas: a primeira recebe a entrada do

exterior e passui canex6es fixas (retina); a segunda recebe impulsos da primeira

atraves de conex6es cuja eficiencia de transmissao (peso) e ajustavel e que, por sua

vez, envia saidas para a terceira camada (resposta). ( BRAGA, 2000)

Em 1969, Minsky e Papert, chamaram aten9ao para 0 perceptron que nao era

capaz de executar algumas tarefas, ja que so resolvia problemas linearmente

separaveis, e que nao canseguia detectar paridade, conectividade e simetria, que

sao problemas nao linearmente separaveis. Devido estas declara't6es nos anos 70,

a abordagem conexionista ficou adormecida, apesar de alguns poucos

pesquisadores continuarem trabalhando na area.( BRAGA, 2000)

John Hopfield publicou em 1982, urn artigo, que chamou aten<;ao para as

propriedades associativas das RNAs. Este artigo fai responsavel par parte da

retomada das pesquisas na area, que mostrou a relayao entre redes recorrentes
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auto-associativas e sistemas ffsicos, abrindo espa90 para teorias da ffsica para

estudar lais modelos, descrigao do algoritmo de treinamento backpropagation,

mostrando que a visao de Minsky e Papert sobre 0 perceptron era bastante

pessimista, que as RNA de mUitiplas camadas sao capazes de resolver "problemas

diffceis de aprender". Dais oulros fatores foram responsaveis pela retomada de

interesse na area: 0 avan90 da tecnologia, sobretudo da microeletronica, que vern

permitindo a realiza98.o fisica de modelos de nodos e sua interconexao de urn node

antes impensavel e 0 fato da escola simbolista, a despeito de seu sucesso na

soluyao de determinados tipos de problemas, naG ter conseguido avan90s

significativos na resolU98.0 de alguns problemas simples para urn ser

humano.(BRAGA, 2000)

3.3 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

o neuronio artificial e uma estrutura 16gico~matematica que procura simular a

forma, 0 comportamento e as fun~6es Cle um neuronic biologico resultando em um

modelo proposto par McCuliock e Pitts em 1943 podendo ser resumida da seguinte

maneira:

• n terminais de entrada XI ,x2' •.•...•• ,x,,(que representam os dendritos);

• Para emular 0 comportamento das sinapses, os terminais de entrada

dos neuronias tern pesos acoplados lVI' 1V2, •••••, II'n' cujo os valores

podem ser positivDS e negativos;

• E Ie ita a soma ponderada (I) dos sinais que produzem um nivel de

atividade. Se este nivel de atividade exceder certo limite (threshold) a

unidade produz uma determinada safda y (representando as axonios)

conforme vista na Figura 2.
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FIGURA 2: NEURONIO ARTIFICIAL - 2006

FONTE: FORMA. disponfvel em: http://www.din.uem.br/ialneurais/#neural.

A maio ria dos modelos de Redes Neurais possui algumas regras de

treinamento, ande as pesos de suas conex6es sao ajustados de acordo com os

pad roes apresentados.

Fazem parte da definigao da arquitetura 0$ seguintes parametres: numero de

camadas da rede, numero de neuronios em cada camada, tipo de conexao entre os

neur6nios e topologia da rede conforme vista na Figura 3.

FIGURA 3: REPRESENTAyAO DA REDE DUAS ENTRADAS E UMA SAiDA - 2006

c;!mad:u: intennediid;LS

FONTE: FORMA, disponivel em: hltp:/lwww.din.uem.br/ia/neurais/#neural.
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Usualmente as camadas sao classificadas em tres grupos:

• Cam ada de Entrada: an de as padr6es sao apresentados a rede;

Camadas Intermediarias au Escondidas: on de e feita a maior parte do

processamento, atraves das conex6es ponderadas;

• Carnada de Saida: onde 0 resultado final e conciuido e apresentado.

3.4 PRINCIPAlS ARQUITETURAS DE RNAS

Pode-S8 definir a arquitetura de uma rede quanta ao numero de camadas,

tipos de conex6es e quanta a sua conectividade.

3.4.1 Ntlrnero de carnadas de urna RNA:

• Redes de 'camada (mica: 56 existe urn neuronio entre quaJquer entrada e

safda da rede.

Redes de multiplas camadas: existe mais de urn neuronio entre alguma

entrada e sa fda da rede.

3.4.2 Os neuronios podem ter as seguintes tipos de conex6es:

• Feedforward, au acfclica: a saida de urn neuronio na i-9sima camada da rede,

nao po de ser usada como entrada de nodos de indice menor ou igual a i;

• Feedback, ou ciclica: a saida de algum neuronio na i-8sima cam ada da rede e
usada como entrada de nodos em camada de indice menor ou igual a i.

Redes Aut6nomas cuja a saida final e ligada as entradas, comportando-se

como autonomos reconhecedores de cadeias, onde a safda que e
realimentada fomece 0 estado de autonomo.
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• Auto-associativa: an de asta rede associ a um padrao de entrada com ela

mesma.

3.4.3 Conectividade:

As redes quanta sua conectividade podem ser:

• Rede fracamente (au parcialmente) conectada, conforme Figura 4.

Redes fracamente conectada na qual cada entrada e ligada a somente urn

neuronio.

FIGURA 4: REDE FRACAMENTE CON ECTADA -2000

FONTE: BRAGA, p.12.

• Rede completamente conectada, conforme Figura 5.

Numa rede completamente conectada, as neur6nios S8 comunicam com

todos os Qutros, au seja, todos conhecem todos.

FIGURA 5: REDE COMPLETAMENTE CONECTADA - 2000

FONTE: BRAGA, p.12 ...
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3.5 ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE UMA RNA

A utiliza98.o de urna RNA na 50lu980 de uma tarefa passa primeiro pelo

processo de aprendizagem, um processo iterativo de ajuste de parametres da rede,

informa90es relevantes apresentada a ela, criando urna soluyao pr6pria para 0

problema. Varios metodos fcram desenvolvidos, sen do agrupados em dais

paradigmas principais: Supervisionado e Nilo-supervisionado. (BRAGA, 2000)

3.5.1 Aprendizado supervision ado

A entrada e saida desejadas para a rede sao fornecidas par urn supervisor

externo.

o supervisor indica um comportamento born ou ruim para a rede e vai

direcionando 0 processo de treinamento ajustando as pesos das conex6es para

minimizar a erro.

A falta de um supervisor implica numa desvantagem, po is a rede nao

conseguira aprender novas estrategias para as situa90es naD cobertas pelos

exemplas do treinador, conforme visla na Figura 6 (BRAGA, 2000)
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FIGURA 6: APRENDIZADO SUPERVISIONADO - 2006

R.'P.,ja

R.'P.,ja de,eja<h

Aprendizado Supervisionado

FONTE: AEDES, disponivel em: http://www.inf.ufpr.briauroraitutoriais/Redes%20Neurais%20
Artificial.ppt.

Exemples de algoritmos para aprendizados supervisionados sao as regras

delta e as redes de multi pi as eamadas baekpropagation.

3.5.2 Aprendizado nao-supervisionado

Para acompanhar as processos de aprendizado nao e preciso depender de urn

supervisor. Para este algoritmo, samenle as padroes de entrada estao disponfveis

para a rede, ao contrario do aprendizado supervision ado, 0 treinamento possui pares

de entrada e saida. A partir do momento em que a rede cria uma harmonia com as

regularidades estahsticas da entrada de dados, cria novas classes au grupos

aulomalieamente, eonforme visla na Figura 7. (BRAGA, 2000)
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FIGURA 7: APRENDIZADO NAO-SUPERVISIONADO - 2006

Rede Ne1U'3l
P..esposta£Swuul.

Aprenclizado Nao-supervisionado

FONTE: AEDES, disponivel em: hllp:llwww.inf.ufpr.br/aurorailuloriais/Redes%20Neurais%20
Artificial.ppt.

Este tipo de aprendizado 56 sera passfvel S8 existir redundancia nos dad os

de entrada.

Nenhuma rede da uma res posta absolutamente correta, especialmente S8 as

padroes sao incompletos au conflitantes, e os resultados devem ser em termos de

percentagem de respostas corretas. Redes Neurais podem nao trabalhar bem em

algumas aplica<;oes que sao melhores resolvidos com metodos tradicionais, como

par exemplo, a Analise Discriminante de Fisher, que e um metoda estatfstico muito

utilizado no reconhecimento de pad roes.

3.6 PERCEPTRON

A topologia original descrita por Rosenblatt era corn posta por un ida des de

entrada (retina), per urn nfvel interrnediario formando pelas un ida des de associa9ao

e por urn nivel de safda fermado pelas unidades de resposta. Ernbora esta topologia

original possua tres niveis, ela e conhecida como perceptron de uma unica cam ada,
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js. que somente a nivel de saida (unidades de respostas) possui propriedades

adaptativas. A entrada consiste basicamente em unidades sensoras, e as unidades

intermediarias de associa<;:8.o,embora farmadas par neur6nios Mep (McCulloch e

Pitts), possuem pesos fixQs, definidos antes do perfodo de treinamento. (BRAGA,

2000).

A fun,ao de treinamento de um perceptron e uma threshold, au seja, uma

con stante que independe da entrada da reda e que e introduzida a unidade,

freqOentemente usada como uma propriedade da fun<;:aode ativa9ao e que pode ser

entendida como um peso de unidade com valor de ativa,ao 1 (KROSE, 1993).

o perceptron pode aprender a responder com verdadeiro (1) au faIso (0)

pelas entradas que sao apresentadas a ele, "estudando" repetidamente as exemplos

que Ihe sao apresentados.

o perceptron e uma Rede Neural simples cujos pesos e inclina,6es podem

ser treinados para produzir urn vetor alvD, que, quando apresentado deve

corresponder ao vetor de entrada, e e gerado para interesses relacionados a
habilidade de generalizar a partir de seus vetores de treinamento e trabalhar com

concess6es distribufdas randomicamente. A tecnica de treinamenta usada e

chamada de regra de aprendizado perceptron. Sao especial mente adequados para

problemas simples de classifica(fao de padroes, conforme vista na Figura 8.
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FIGURA 8: PERCEPTRON CAM ADA SIMPLES - 2006

entrad:a.s
~+l

~

xi ",ida

+I

FONTE: PERCEPTAON, disponivel em: http://www.inf.ufpr.br/auroraitutoriais/Redes%20Neurais%20
Artificial.ppt.

3.6.1 Perceptron de Cam ada Simples

a perceptron de camada simples e uma '>rede que pode ser usada com

entradas binarias e valores continuos. E um perceptron que decide a que classe ( A

ou B ) pertence uma entrada. 0 no simples computa uma amostra de entrada,

subtrai a threshold e passa resolvendo atrav8S de limite nao linear com uma entrada

Y que pode ser -1 OU +1. A regra de decisao e para corresponder a cia sse A S8 0

resultado for +1 e a classe B S8 0 resultado for -1. Uma tecnica usual para analisar 0

comportamento de redes como perceptron e plotar um mapa com regioes de

decis6es, os quais especificam quais valores de resultados estao na classe A e

quais estao na classe B. 0 perceptron forma duas regi6es separadas por um

hiperplano. 0 limite depende dos pesos e do threshold. 0 perceptron pode ser

corrigido e atualizado usando numeros diferentes de algoritmos. 0 procedimento
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original de conversao dos pesos foi desenvolvido par Rosenblatt, seguindo os

seguintes passos:

• Inicializ8Qao dos pesos e threshold randomicamente com zero,

ApresentaQao de uma nova entrada que vai samar-S8 a saida desejada;

• Calculo da saida atual. Caso a saida for a desejada oj encerrado, pois 0

perceptron e treinado para fornecer safdas de acordo co os dados do

conjunto de treinamento, casa contrario, continua com os demais passos;

• AtualizaQao dos pesos e feita quando as saidas dos pesos nao estao

corretas. Os pesos sao inalterados S8 a rede tamar a decisao correta, no

terceiro passo.

3.6.2 PerceptronMulticamadas(MLP)

Redes MLP sao redes que tern mais de uma cam ada e apresentam urn poder

computacional muito maior do que as redes de camada simples. Ao contra rio das

redes de uma camada, MLPs podem tratar dados que nao sao linearmente

separaveis. Teoricamente, rede com duas camadas intermediarias podem

implementar qualquer fun((ao, seja ela linearmente separavel ou nao. A precisao

obtida e a implementa((ao da fun((ao objetivo dependem do numero de nodos

utilizados nas camadas intermediarias. A Figura 9 apresenta uma rede MLP tfpica.
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FIGURA 9: PERCEPTRON MUL TICAMADAS - 2006

camadu infennediirias

FONTE: FORMA. disponivel em: hllp:l!www.din.uem.brlia/neurais/#neural.

Em uma rede multicamadas, 0 processamento realizado par cad a neuronio e

definido pela combinac;ao dos processamentos realizados pelos neur6nios da

camada anterior que estao conectados a ele. Quando S8 segue da primeira camada

intermediaria em direQao a camada de saida, as funyoes implementadas S8 tarnam

cada vez mais complexas. Estas func;oes definem como e realizada a divisao do

espayo de decisao. Para uma rede com pelo menos duas camadas intermediarias,

pode-s8 dizer que 0 seguinte processamento OGorre em cada uma das camadas:

• Primeira cam ada intermediaria: cada node traya retas no espayo de

padr6es de treinamento.

Segunda cam ada intermediaria: Cada nodo combina as retas trayadas

pelos neur6nios da cam ada anterior conectados a ele, formando

regi6es convexas, onde 0 mimero de lados e definido pelo numero de

unidades a ele conectadas.

Camada de sarda: cada nodo forma regi6es que sao combinayoes

intern a das regioes convexas definidas pelos nodos a ele con ectad os
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da cam ada anterior. Os nodos definem desta maneira, regi5es com

formatos abstratos. (BRAGA, 2000)

3.6.3 Treinamento de Redes MLP

Existem varios algoritmos para treinamento de redes do tipo MLP, que pod em

ser classificados em: (BRAGA, 2000)

• Estaticos: nao altera a estrutura da rede, varian do apenas as valores

de seus pesos.

• Oinamicos: podem tanto aumentar ou diminuir 0 tamanho da rede

(numera de camadas, numera de nodos nas camadas intermediarias e

numera de conex6es).

3.7 ALGORITIMO BACKPROPAGATION

o algoritmo de aprendizado mais conhecido para treinamento destas redes e
o algoritmo backpropagation. A maioria dos metodos de aprendizado para RNAs do

tipo MLP utiliza varia<;ces deste algoritmo.

o algoritmo backpropagation e urn algoritmo supervisionado que utiliza pares

(entrada, safda desejada) para, por meio de um mecanismo de corre9ao de erros,

ajustar as pesos da rede. 0 treinamento ocorre em duas fases, em que cada fase

percorre a rede em um sentido. Estas duas fases sao cham ad as de fase forward e

fase backward. A fase forward e utilizada para definir a safda da rede para um dado

padrao de entrada. A fase backward utiliza a safda desejada e a sa fda fornecida

pela rede para atualizar os pesos de suas conexces. (BRAGA, 2000)

A formulacrao da fase forward e a seguinte:
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o A entrada e apresentada a primeira camada da rede, a cam ada Co,

o 2. Para cada camada C' a partir da camada de entrada:

. Apes os nodos da camada c;(i> o)calcularem seus sinais de

saida, estes servem como entrada para a definigao das safdas

produzidas pelos nodos da camada Ci+1
•

As safdas produzidas pelos nodos da ultima camada sao

comparadas as saidas desejadas.

As equayoes desta fase sao as seguintes:

(1)

aP=_I-.
I+e~JP

(2)

Na qual L e referente a somat6ria.

A fase backward envolve as etapas jistadas a seguir:

• A partir da ultima camada, ate chegar na cam ada de entrada:

Os nodos da camada atual ajustam seus pesos de forma a reduzir seus erros.

o erro de um nodc das camadas intermediarias e calculado utilizando os erros dos

nodos da cam ada seguinte con ectad os a ele, ponderados pelo peso das conex6es

entre eles. (BRAGA, 2000)

As equayoes para a tase backward sao as seguintes:

5" =(dl' -al')
(3)
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Ll \V j

(4)

(5)

o algoritmo backpropagation, taz usa destas duas fases. Assim, 0 algoritmo

funciona conforme ilustrado na Figura 10:

FIGURA 10: BACK PROPAGATION - 2000

FONTE: ADAMOWICZ, p.65.

3.7.1 Dificuldades no treinamento:

o algoritmo backpropagation apresenta uma serie de dificuldades que

desestimulam uma maior disseminaCfao de seu usc. 0 principal problema diz

respeito a lentidao do algoritmo para supenfcies mais complexas. Uma forma de

minimizar 0 problema e fazer 0 algoritmo convergir para 0 minima local, pontcs na

superifcie de erro que apresenta uma soluc;ao estiwel, em bora nao seja a safda

correta.

Algumas tecnicas para melhorar 0 desempenho da rede:
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• Utilizar taxa de aprendizado decrescente;

• Adicionar nos intermediarios;

• Utilizar urn terma momentum;

• Adicionar rufdos aos dadas.

Entre as varias te§Cnicas para melhorar a des em penh a da rede a mais

utilizada e 0 momentum, par ser uma tecnica simples e efetiva, representada pela

Llwij(t + 1) = wij(t) + (Llwij(t) + a wij(t - 1)) (6)

o termo momentum pode acelerar 0 treinamento em regi5es muito planas da

superffcie do erro. Aism disso, ele suprime a oscila~ao de peso em vales e ravinas.

(BRAGA, 2000)

Na figur~ 11 tem-S8 a ilustra9ao do algoritmo Momentum.

FIGURA 11. ALGORITMO MOMENTUM - 2006

FONTE: REDES, disponivel em: hllp:llssooweb01.univali.br/proIlRENATO%20BALANCIERII
backpropagation.ppt.



43

Outre problema que ocorre durante 0 treinamento de redes MLP e a passlvel

ocorn§ncia de overfitting. Ocorre quando, apes urn certo cicio de treinamento, a rede,

em vez de melhorar, come9a a piorar a sua taxa de acertos para padr6es diferentes

daqueles utilizados para ajuste dos pesos. (BRAGA, 2000)

Existem alternativas para lidar com 0 problema de overfilling, par exemplos:

• Encerrar 0 treinamento mais ceda (quando 0 erro de valida98..ocorneqa

a subir);

• Podar (pruning) os pesos da rede.

Um dos principais problemas do algoritmo backpropagation padrao e
conhecido como superf;cie plana (flat spot), que acontece quando a derivada da

funyao sigmoidal de uma unidade S8 aproxima de zero durante 0 treinamento.

Quando a safda da unidade S8 aproxima de 0.0 au 1.0, a derivada da funyao

sigmoidal S8 aproxima de zero. Existem algumas propostas para superar este

problema, entre elas:

• Utilizar uma medida de erro que tenda para infinito quando a derivada

da sigmoidal tender para zero;

• Adicionar uma constante a derivada, evitando que 0 erro seja igual a

zero;

• Utilizar uma funlfao de erro nao-linear.

3.7.2 Varia<;oesdo Backpropagation

Desde a sua cria<;:ao, varias altera<;:6es do algoritmo backpropagation tem sido

propostas visando tanto acelerar seu tempo de treinarnento como a melhorar seu

desempenho na classifica<;ii.ode padroes. Destas varia<;oes,as mais utilizadas sao
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backpropagation com momentum, quickprop, momentium de segunda ordem,

Newton e Rprop.

3.8 APLICAyOES DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

As RNAs podem ser utilizadas em uma vasta gama de aplica<;:oes, como por

exemplo no processamento de sinais(cancelamento de rufdos, reconhecimento de

voz e caracferes, codifica<;:ao, compressao de dados, diagnosticos medicos e

outros), controle de sistemas dinamicos (manipuladores mecanicos, processes

industriais, vefculos auto guiados e oulros), sistemas de decisao (terapeutico

medica, analise financeira e outras). (YONEYAMA, 2000).

Redes perceptron multicamadas sao rades rnais utilizadas em aplica90es de

RNAs, parte par sua facilidade de implementa,ao, parte por sua simplicidade, e

exemplos de sua aplicayao esta no: reconhecimento de caracteres, na previsao de

comportamento de ac;:oes na balsa, na verificaqao de assinaturas, na seguranqa em

transa,oes com cartoes de credito, no diagnostico medico. ( BRAGA, 2000)

3.9 REDES NEURAIS APLICADAS A ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA DE

CLiENTES

o mercado financeiro e afetado por um grande numero de fatores

economicos, politicos e psicol6gicos, altamente relacionados e que interagem entre

si de uma maneira bast ante eomplexa. A maior parte destas relaqoes pareee ser

probabilfstica e nao linea res.

Analise financeira e uma das aplicaqoes mais promissoras e mais adequadas

aos sistemas de Redes Neurais Artificiais. No setor de servi90s financeiros, sistemas
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de suporte a decis6es vern sendo amplamente utilizados em uma grande gama de

tarefas, incluindo:

• Projel(ao de utiliza98.o de credito;

• Avalia9ao de risco de bons au maus pagadores;

• Oferta de pacotes de produtos para clientes de bancos;

• Previsao economica e financeira, entre outras.
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CAPiTULO IV

Neste capitulo sera abordada a metodologia a ser utilizada e tambem as

informayoes dos dados utilizados no projeto para treinamentos e testes, com 0

prop6silo de auxiliar na tomada de decisao para escolha do produto ou servi,o a ser

oferecido.

4.1 METODOLOGIA APLICADA

Como solu,ao para 0 problema enconlrado atualmente na abordagem de

clientes, sera utilizado urn metodo cientifico para que 0 problema seja amenizado. A

tecnica a ser utilizada sera a de Redes Neurais, aplicando·a a oferta de produtos au

serviyos a dientes.

Com base em dados dos dientes a Reds Neural ira auxiliar na tamada de

decis6es, diminuindo assim 0 risco de realizar uma abordagem inadequada. Oepois

de definidos os dados foram definidos as pesos de cada variavel atrav8S de uma

analise estatfstica, que ja havia sido realizada atrav€s de urn modela de propensao

pel a instituit;8.o financeira.

Para elaborat;8.o do modele de propensao, foi utilizado 0 mEHodo de

observat;aO do pertil de interesse, neste tfPO de pesquisa nao e possivel manipular

variaveis au designar sujeitos ou condit;oes aleatoriamente para depois medir as

resultados. Em estudos observacionais, diminui a confiant;a devido a fait a de

cant role manipulativo das variaveis independentes. Observa-se a variavel

dependente (ter ou nao ter contratado TC Super Data ou TC Super Sorle) e depois

se tenta encontrar a fatar, au fatares que provavelmente ten ham influenciada na

aquisit;ao do prod uta (par exempla, indice de relacianamenta com a institui«ao
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financeira, renda, idade, grau de escolaridade, numero de transa\=oes bancarias,

etc.).

Foram analisados os periis de todes os clientes correntistas, PF, com limites,

que estavam ativos no mes de MAI0/2006.

Este mes foi fixado como ponto de referencia, e posteriormente, analisou-se

neste publico quem adquiriu 0 produto no periodo de junho a julho de 2006.

4.2 DADOS UTILIZADOS

A base de dados foi fornecidada pelo HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo,

cuja a autorizayao da utiliza9ao de usc esla no item Anexo, com 0 intuito de

colaborar com a realiza9ao do projeto e, conforme os resultados obtidos atraves dos

testes, poderao ser implantados os resultados do projeto nos mecanismos de

abordagens de clientes, as Solu,oes Certas. Essa base de dados possui um total de

1045 registros com as caracterfsticas citadas na tabela anterior. As informayoes sao

referentes a clientes correntistas ativDS, pessoa ffsica e as informa90es sao

referentes ao mes de Maio de 2006, mesmo mes em que se deu inicio ao estudo

para identifica9ao das caracteristicas relevantes para analise e seus respectivos

valores.

Em momento algum do projeto, os clientes puderam ser identificados atraves

dos dados fornecidos, portanto este projeto nao trani prejufzo algum nem para

instituiyao financeira nem para os clientes cujos os dados foram fornecidos.

Na Tabela 3, tern-sa as variaveis que vao compor 0 modelo da Rede Neural,

encontrados nos Titulos de Capitaliza,ao TC Super Data e TC Super Sorte.
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TABELA 3: CARACTERisTICAS UTILIZADAS NOS TiTULOS DE CAPITALlZAQAO

CARACTERISTICAS
CEP
CLASSE IR'
ESTADO CIVIL
IDADE
NIVEL EDUCACIONAL
OCUPA<;:AO
PAYROLL2

QUANTI DADE DE IMOVEL
RENDA
SALDO INVESTIMENTO
SALDO MEDIO DIAS UTEIS
SEXO
TEMPO DE CONTA CORRENTE
usa DO CANAL AGENCIA
usa DO CANAL ATM3

usa DO CANAL IB'
usa DO CANAL TELEBANCO
VALOR CREDOR
VALOR FINANCIADO DO CARTAO

As caracteristicas Idade e Tempo de Gonia Corrente, nao estavam dispostas

como numericas em relayao a quantidade de anos, mas sim como Data de

Nascimento e Data de abertura de Gonia Corrente. Para adequar a necessidade do

projeto, 0 total dessas caracterfsticas, e obtido atraves do calculo sobre a Data de

Nascimento ou Data de Abertura da Conla Corrente ate a data de extra9ao da base

de dad os, Maio de 2006, assim subtraindo a data da extra,ao da base pela Data de

1 Indicativa do indice de relacionamento do cliente com a instiluivao linanceira

3 Utilizavao de caixa rapido

2 Indica $e 0 clienle recebe a salaria naquera GonIa corrente

4 Utifiza~aodo Internet Banking
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Nascimento ou Data de Abertura de Conta Corrente, e obtida a Idade ou Tempo de

Conta Corrente.
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CAPiTULO V

Neste capitulo sera apresentado 0 teste T2 de Hotteling que justifica que as

duas populacoes de clientes, TC Super Sorte e TC Super Data, sao distintas, e

tambem serao apresentados os testes realizados utilizando Redes Neurais em duas

lerramentas, um programa em linguagem C++ e NNToois do software Matlab.

TESTES DO METODO E ANALISE DOS RESULTADOS

5.1 TESTE T' DE HOTIELING

Para garantir S8 as dados fornecidos sao de duas populagoes distintas,

populagao de clientes que S8 encaixam em urn titulo de capitalizayao adequado,

usou-se 0 Tesla T 2 de Hotteling.

Sando uma amostra A, de tamanho m, da populagao 1 com media .ill e matriz

de convariancia LI e a ampstra 8, de tamanho k, da populagao 2 com media fl2 e

matriz de cDvariancia L2, tern-sa:

Popula9ao1 :

~,\ = L.:L'J ---7 eSlil11l1dor de!!.J...
j-I.",

S,,=_I-
III-I

---7 estimador de LI

Popula9ao2:

L,!Rj
J=1.l

---7 estill/ador de &

S ~_I-
n k-l

I~Hj -~H ~Bj-~BA)' ---7 estill/adardeL2
j=U'
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o objetivo do teste T1 e verificar S9 PI p" testando a hip6tese nula

1'. = JI? contra HI

Assumindo-se que as amostras das duas populagoes sao independentes,

para III e k pequenos. assume-S8 tambem que ambas as populayoes sao normais

multivariadas e que LI == L2, verificando par algum teste apropriado.

Quando II = L2 =I, I~.v-~A X:r,v-i, )' e uma estimativa de (111-1)2:: e
j=i,m

I~lIj -~II kHj-~B) e uma estimativa de (k-l)I, combina-se a informagao das
j=l.k

duas amostras para estimar a matriz de covariancia comum L :

S,=(IIl-lls,,+(k-lls, 17; -) 17;) 17;)e ElK" -}{, = ElK" - ElK, = p, - p,.
I' m+k-2

Como KA eKIl sao independentes, CO\I(K,.\,Kn)= 0

Entao:

Como S JI estima L, uma estimativa de COV(K'I - KII) e:

CO.,[" -L)=(~+~)S"
11/ k

Sendo Qo urn vetor especffico, 0 teste da hipotese de que ~I - ~2 = Qo

considera a distancia quadratica estatfstica de K" - III ate 510'
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o teste de He & - t2 == Q.u, baseado na distEmcia quadratica

estatfstica, T2 rejeita H 0 .H~T2 > ('2 an de ('2 e 0 valor da distribuiyao te6riea de T2

que separa a regiao de aceitag.3.o de H 0 da regiao de rejeigao.

e

quando se tern as amostras

.:I..:ll,.:I..A2,K ,lAm de tamanho III, da N"fEl,L)el~·l>iB2,K':!.m de ta~anho

kda N" ~2,L). Tem-s8 af represent ada par f;,.m+k-n-l a distribuiyao F de Snedecar e

par Nn~I'L) a distribuig.3.o normal n-variada com vetor de medias t!..l,i == 1,2 e matriz

de cQvari.ancia L .

Se l-J 0 e rejeitada, conclui-se que a separaqao entre as duas populac;oes 1 e

2, representadas por suas amostras A e B, e significativa, au seja, as pOpUl890es

sao distintas nas suas vari8s caracterfsticas medias. (Adamovicz, 2000)

Este teste foi aplicado a amostra de 886 clientes, on de III =600 (TC Super

Sorte), k =286 (TC Super Data) e n =19, com 0 seguinte resultado:

T'=2021,1 e

T2("'+k-n-I)/l("'+k-2)n]~ 98,813

Sendo ou melhor,

98,883> 1,58= 1\",,(0,95), rejeita-se fortemente, a hip6tese de que as popula,oes,

TC Super Sorte e TC Super Data ,estao centradas no mesmo vetor de media, com
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nfvel de significancia de 5%. Isto quer dizer que a popula'tao de clientes TC Super

Sorte e clientes TC Super Data sao distintas, do nivel de significancia de 95%.

5.2 APLlCAi;:AO DO METODO DE REDES NEURAIS AOS DADOS

SELECIONADOS

o metoda de Redes Neurais foi aplicado, primeiramente, utilizando-se as 19

caracterfsticas de 886 clientes. Posteriormente, juntou-se a esses clientes mais 159,

totalizando 1045 clientes.

Os clientes foram classificados como TC Super Sorte e TC Super Data,

levando-se em conta os pesos das caracterlsticas dos clientes fornecidos pela

instituiyao financeira privada.

as clientes que obtiveram urn score, at raves da soma dos pesos das

caracteristicas, menor au igual a 15, conforme estabelicida pelo banco, foram

classificados como TC Super Sorte e os que tiveram score maior que 15 foram

classificados como TC Super Data, previamente feita pelo banco.

A maior parte dos registros da base contempla clientes propensos a aquisiyao

do TC Super Sorte, um total de 650 clientes, onde estes representam 62% do total

da base que possui 1045 registros, ja os clientes propensos a adquirir 0 TC Super

Data somam 395 e representam 38% da base total. as valores das caracterfsticas

dos clientes estao relacionados na Tabela 4. Estas caracterfsticas serao utilizadas

para os todos os testes no metodo.
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TABELA 4: VALORES DAS VARIAvEIS DE UMA AMOSTRA DE 100 CLiENTES

CLiENTE X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19
1 4 0 0 7 0 4 11 0 0 8 0 5 23 0 0 0 0 0 6
2 4 0 0 7 0 0 11 0 0 8 0 5 14 0 0 -2 0 0 6
3 4 -2 0 0 0 4 11 3 0 8 0 5 14 0 0 -2 0 0 6
4 4 0 0 7 0 0 11 3 -7 0 0 5 23 0 0 0 0 5 0
5 4 0 0 7 0 0 11 3 0 0 0 5 14 0 0 0 0 0 6
6 4 0 0 7 0 0 11 3 0 0 0 5 14 0 0 0 0 0 6
7 4 0 0 7 0 0 11 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0
8 4 -2 5 7 0 0 11 0 0 0 0 5 14 0 0 0 0 0 6
9 4 0 0 7 0 4 11 3 -7 8 0 5 14 0 0 -2 0 0 0
10 4 0 0 7 0 4 11 3 0 0 0 5 14 0 0 -2 0 0 0
11 4 0 0 7 0 4 11 3 0 8 0 5 0 0 0 -2 0 0 6
12 4 0 0 7 0 4 11 3 0 8 0 5 0 0 0 -2 0 0 6
13 4 0 0 7 0 4 11 3 0 8 0 5 0 0 0 -2 0 0 6
14 4 -2 0 7 0 0 11 0 0 8 0 5 14 0 0 -2 0 0 0
15 4 0 0 7 0 4 11 3 0 8 0 5 0 0 0 -2 0 5 0
16 4 0 0 7 0 4 11 0 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 6
17 4 0 0 7 0 0 11 0 0 0 0 5 14 0 0 -2 0 0 6
18 4 0 0 0 0 4 11 0 0 8 0 5 14 0 0 -2 0 0 0
19 4 -2 0 0 0 4 11 0 0 8 0 5 14 0 0 0 0 0 0
20 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 23 0 0 -2 2 0 6
21 4 0 5 7 0 4 -2 0 0 8 0 0 14 0 0 -2 0 0 6
22 4 0 0 7 0 0 11 3 -7 8 0 5 14 0 0 -2 0 0 0
23 4 -2 0 7 0 4 11 3 0 8 -2 5 0 0 0 -2 0 0 6
24 4 0 0 7 0 4 -2 0 0 8 0 0 14 0 0 -2 2 0 6
25 4 0 0 0 0 0 11 0 0 8 0 5 14 0 0 -2 0 0 0
26 4 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 5 14 0 0 0 2 0 0
27 4 -2 5 7 5 0 11 0 -7 8 0 5 0 0 0 -2 0 0 6
28 4 0 0 7 0 0 11 0 0 0 0 5 14 0 0 -2 0 0 0
29 4 -2 5 7 5 0 11 0 0 0 0 5 0 0 0 -2 0 0 6
30 4 0 0 7 0 0 -2 3 0 8 0 0 14 0 0 -2 0 0 6
31 4 0 0 7 5 0 11 0 0 8 -2 5 0 0 0 0 0 0 0
32 4 -2 5 7 0 0 0 3 0 0 -2 0 14 0 0 -2 0 5 6
33 4 0 0 7 0 4 11 3 0 8 0 5 0 0 -11 0 0 0 6
34 4 0 0 -6 0 0 11 0 0 8 0 5 14 0 0 -2 2 0 0
35 4 0 0 7 0 0 11 0 0 0 0 5 14 0 0 0 0 -5 0
36 4 0 0 7 0 0 11 0 0 0 0 5 14 0 0 0 0 -5 0
37 4 0 0 7 0 0 11 3 0 8 0 5 0 0 0 -2 0 0 0
38 4 -2 0 7 5 0 11 0 0 8 0 0 0 0 0 -2 0 5 0
39 4 0 0 7 0 4 11 3 0 8 0 5 0 0 0 -2 0 -5 0
40 4 0 0 0 0 4 11 0 0 8 0 5 0 0 0 -2 0 5 0
41 4 0 0 0 0 0 11 0 -7 0 0 5 14 0 0 0 2 0 6
42 4 -2 0 0 0 0 11 3 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 6
43 4 0 0 7 0 0 11 0 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0
44 4 0 0 7 0 4 11 3 0 0 0 5 14 0 -11 -2 0 0 0
45 4 0 0 7 0 0 -2 0 0 8 0 0 14 0 0 -2 0 0 6
46 4 0 0 7 0 0 -2 0 0 8 0 0 14 0 0 -2 0 0 6
47 4 0 0 7 0 4 11 3 0 8 -2 5 0 0 -11 0 0 0 6
48 4 0 0 7 0 0 11 3 -7 8 0 5 0 0 0 -2 0 0 6
49 4 0 0 7 0 4 0 3 0 8 0 5 0 0 0 -2 0 0 6
50 4 0 0 7 0 4 0 3 0 8 0 5 0 0 0 -2 0 0 6
51 4 0 0 0 0 4 11 0 0 8 0 5 0 0 0 0 2 0 0
52 4 0 0 0 0 0 11 0 0 8 -2 5 0 0 0 0 2 0 6
53 4 0 0 7 0 0 -2 0 0 8 0 5 14 0 0 -2 0 0 0
54 4 -2 5 7 0 0 11 0 0 0 -2 5 0 0 0 0 0 0 6
55 4 -2 5 7 0 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 -2 0 5 6
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56 0 0 -6 11 0 -2 14 0 0 0
57 -2 0 -6 11 0 0 14 0 -2 0
58 -2 0 -6 0 0 0 23 0 0 6
59 -2 0 -2 0 0 0 14 0 -2 0 6
60 0 0 11 3 0 -2 0 0 -11 0 0 6
61 -2 5 11 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
62 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 5 0
63 -2 0 7 11 0 -7 0 0 0 0 0 0 6
64 0 0 7 11 0 -7 14 0 0 -2 0 0
65 0 7 11 0 -7 0 0 0 -2 0 6
66 0 7 11 0 -7 0 0 0 -2 0 6
67 0 0 11 0 0 14 0 0 -2 -5 0
68 0 -6 11 0 0 0 0 0 0 5 0
69 -2 0 11 3 0 14 0 -11 -2 0 0
70 0 11 3 0 0 0 -11 -2 0 6
71 -2 11 3 0 0 0 0 -11 -2 0 6
72 -2 -2 0 -2 14 0 0 -2 0 0
73 -2 11 0 0 14 0 0 -2 0 0
74 0 0 0 0 14 0 0 -2 0 6
75 0 0 0 0 14 0 -2 0 6
76 0 11 3 0 -2 0 -2 0 0
77 0 11 3 0 -2 0 -2 0 0
78 0 11 3 0 0 5 0 -2 0 0
79 -2 5 0 0 3 0 0 5 14 -11 -2 -5 0
80 0 0 0 -2 0 -7 -2 0 23 0 -2 0 0
81 0 0 0 11 3 0 0 5 0 0 0 0 6
82 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
83 -2 0 -6 0 11 0 0 5 0 -2 0 6
84 0 0 0 -2 0 0 14 -2 0 6
85 0 0 0 11 0 5 0 0 0 6
86 0 0 0 0 5 14 -2 0 0
87 0 -2 3 0 0 0 -2 0 6
88 0 0 11 0 -2 0 14 0 0 0
89 -2 0 -2 0 0 0 14 -2 0
90 0 0 11 0 -7 0 5 0 0 0
91 0 0 11 0 0 0 5 14 -11 -2 0
92 0 7 0 -2 3 0 5 0 0 -2 0
93 0 7 0 11 3 -2 5 0 -11 0 0
94 0 7 0 11 3 -2 5 0 -11 0 0
95 4 0 7 0 11 3 0 -2 5 0 -11 0 0
96 4 7 0 11 3 0 0 5 0 -11 0
97 4 7 0 11 3 0 0 5 0 -11 -2
98 4 -6 0 11 0 0 -2 5 0 0 0
99 4 0 -2 0 0 -2 14 -2
100 -5 0 -2 0 0 0 0 -25 -2

Abaixo, na Tabela 5, as variaveis e suas respectivas caracterfsticas.
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TABELA 5: REPRESENTAQAO DAS CARACTERisTICAS

VARIAVEL I CARACTERISTICA
X1 CEP
X2 CLASSEIR
X3 ESTADO CIVIL
X4 IDADE
X5 NIVEL EDUCACIONAL
X6 OCUPAQAO
X7 PAYROLL
X8 QUANTI DADE DE IMOVEL
X9 RENDA
X10 SALDO INVESTIMENTO
X11 SALDO MEDIO DIAS UTEIS
X12 SEXO
X13 TEMPO DE CONTA CORRENTE
X14 USO DO CANAL AGENCIA
X15 USO DO CANAL ATM
X16 USO DO CANAL IB
X17 USO DO CANAL TELEBANCO
X18 VALOR CREDOR
X19 VALOR FINANCIADO DO CARTAO

As bases para testes. e treinamentos fcram segmentadas proporcionalmente

em rela<fao ao tamanho da base total e em relac;ao ao total de registros referente a

cad a Titulo de Capitalizayao. Portanto foram utilizados 886 dados para testes, onde

550 sao referentes aos clientes do TC Super Sorle, representando 62% e 335 sao

clientes referentes ao TC Super Data, representando 38%. Para as dados de

treinamento, fcram utilizados 114, anda 70 sao referentes aos clientes do TC Super

Sorte, representando 62% e 44 sao clientes referentes ao TC Super Data,

representando 38%.

5.2.1 Testes Utilizando Programa em Linguagem C++

Com a amostra de clientes do TC Super Sorle e TC Super Data, que sao

linearmente separaveis, mostrado at raves do teste T 2 de Hotteling, 0 algoritmo

utilizado nesse trabalho, foi 8ackpropagation de uma unica camada, programado em
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Linguagem c++. Para uliliza<tao do programa, dave S8 criar urn arquivo do tipo lexto,

inciado urn pseudo c6digo contendo as seguintes informa'toes: numera de clientes,

quantidade de caracteristicas, pesos inicias do vetor linha, teta, taxa de

aprendizayao e quantidade de clientes pre·definidos, apes estas informayoes 0

arquivo deve conter uma matriz m x n, ende m e 0 numera de clientes e n e 0

numera de caracterfsticas destes clientes.

Ap6s a importa<;ao do arquivo com os dados para treinamento, 0 sistema vai

ler 0 arquivo e vai ratornar urn novo arquivo de texto que e a safda do treinamento. 0

arquivo de saida conlem as informac;6es referentes a valores dos pesos, valor do

erro, teta e quantidade de iterayoes feitas ate alcanyar a erro satisfatorio, conforme

ilustrado na figura 14.

FIGURA 12: ITERA<;;OES

o procedimento para teste e ° mesmo utilizado para ° treinamento, porem e

necessario a criayao de novos arquivos e com dados distintos aos utilizados para

treinamento.
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Apes 0 treinamento, e criado um novo arquivo de teste. 0 arquivo de teste ira

reeeber os valores de peso e teta do arquivo de sarda do treinamento da rede, al8m

dos novas dados referentes aos valores das caracterfsticas. Para realizagao do

teste, 0 sistema vai carregar ests arquivo criado e ira gerar um novo arquivo de

saida com as inlorma90es de valores dos pesos, valor do erro, teta e quantidade de

itera90es leitas, conlorrne ilustrado na Fligura 15.

FIGURA 13: TESTE DA REDE (C++)

A aplicagao da tecnica de Redes Neurais chegou aos seguintes resultados,

conforme Tabela 5, Tabela 6 e Tabela 7. Em todos os cinco testes com 0 conjunto

de 886 clientes, foram utilizados 786 para 0 conjunto de treinamento, escolhidos

aleatoriamente, e as 100 restantes para 0 conjunto de teste. Ja considerando-se as

1000 clientes, foram utilizados 886 para ° conjunto de treinamento, tambem

escolhidos aleatoriamente, e 114 para 0 conjunto de teste. Por ultimo, dos 931

clientes, foram utilizados 886 para 0 conjunto de treinamento, escolhidos

aleatoriamente, e 45 para 0 conjunto de teste.
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TABELA 6: PORCENTAGEM DE ERRO NA AVALIAGAO DOS 886 CLiENTES

Testes Conjunto de Conjunto de
treinamento teste

Teste 1 0/786 = 0% 0/100 = 0 %
Teste 2 0/786 - 0 % 0/100 - 0 %
Teste 3 0/786 = 0 % 0/100 =0%
Teste 4 0/786 - 0 % 0/100 -0%
Teste 5 0/786- 0 % 0/100 -0%
Media 0% 0%

TABELA 7: PORCENTAGEM DE ERRO NA AVALIAGAO DOS 1000 CLiENTES

0/886 = 0%

Conjunto de
treinamento

TABELA 8: PORCENTAGEM DE ERRO NA AVALIAGAO DOS 931 CLiENTES

0/886 - 0%

Conjunto de
treinamento

5.2.2 Testes Utilizando NNtools do Programa MatLab

Utilizou~se para as testes a interface NNtools do Matlab, criando uma rede do

tipo Perceptron, conforme passos descritos abaixo.

· Definir os Padr6es

· Criar a Rede

· Inicializar a Rede

- Definir as Parametres de Treinamento

- Treinar a Rede

- Testar a Rede
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Para dar inicio aos treinamentos atraves do MatLab, e necessaria a cria(fao

de urn arquivo em Excel no formata de uma matriz m x n on de m e 0 numero de

clientes e n e 0 numero de variaveis.

Apos a gera~ao dos arquivos de entrada e peso, os mesmos sao carregados

atraves da ferramenta NNTools. Com os arquivos carregados, e criada a rede

selecionando 0 algoritirno de treinamento, que neste projeto e 0 Perceptron, e 0

arquivo de entrada.

Criada a rede, pode-s8 observar seu modele, conforme ilustrado na Figura 23.

FIGURA 14: REDE FORMADA

~4:J;;:L
I~.. ,

Ap6s a cria9ao da rede, a mesma e inicializada selecionando os padr6es de

Ireinamento definindos e quantidade de epocas para 0 treinamento, tambem e
necessaria a sele9ao dos arquivos de entrada e 0 arquivo de peso para treinar a

rede.

Com 0 treinamento da rede sao gerados os resultados, 0 erro, valores de

safda da rede, pesos de safda e gerando um grafico de quantas itera«oes feitas,

conforme ilustrado na Figura 28.
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FIGURA 15: GRAFICOS DE ERROS

FIGURA 16: VALORES DE SAiDA DA REDE

I 11111111111111111111111111111'100000000000000000000000OOOOOOOOOOOJ~ 'I

• ---.!.

FIGURA 17: VALORES DE ERRO DE TREINAMENTO

Oepois de treinada a rede, e necessaria a inclusao dos arquivos para teste,

tanto 0 arquivo com novas entradas para teste e arquivo alva para 0 teste, com 0

valor dos pesos do treinamento. Sera simulada a rede selecionando as arquivos de
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teste, gerando arquivos com 0 erro, valor da saida da rede, novas pesos, e urn

grafico mostrando a quantidade de itera'ioes feitas, conforme ilustrado na Ffigura 34.

FIGURA 18: GRAFICO DO TESTE DA REDE

I "'

IfI"~
I~010406oa2f~I'to'·2

Ap6s a realizayao dos mesmas testes realizados com 0 programa em c++,

tambem utilizando as mesmas quantidades de clientes para treinamentos e testes, a

aplica9ao da tecnica de Redes Neurais chegou aos seguintes resultados, conforme

Tabela 8, Tabela 9 e Tabela 10. Em tados os cinco testes com a conjunta de 886

clientes, fcram utilizados 786 para 0 conjunto de treinamento, escolhidos

aleatoriamente, e os 100 restantes para 0 conjunto de teste. Jei. considerando-se as

1000 clientes, fcram utilizados 886 para 0 conjunto de treinamento, tambem

escolhidos aleatariamente, e 114 para ° conjunto de teste. Par ultimo, dos 931

clientes, faram utilizados 886 para ° conjunto de treinamento, escolhidos

aleatoriamente, e 45 para 0 conjunto de teste.
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TABELA 9: PORCENTAGEM DE ERRO NA AVALlAQJiO DOS 886 CLiENTES

Teste I Treinamento I Testes
Testel 0(786 - 0% 0/100 - 0%

Teste2 0(786 = 0% 0/100 = 0%

Teste3 0(786 = 0% 0/100 = 0%

Teste4 0(786 = 0% 0/100 = 0%

TesteS 0/786 = 0% 0/100 = 0%

Media 0% 0%

TABELA 10: PORCENTAGEM DE ERRO NA AVALlAQJiO DOS 1000 CLiENTES

Teste Treinamento Testes

Testel 0/886 - 0% 0/114-0%

TABELA 11: PORCENTAGEM DE ERRO NA AVALlAQJiO DOS 931 CLiENTES

Teste Treinamento Testes

Testel 0/886 = 0% 0/45 - 0%
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CAPiTULO VI

6.1 CONCLUSOES

Para a confirma<;ao dos resultados, fcram utilizadas quantidades variadas de

clientes, realizando testes com diferentes quantidades e diferentes clientes, com 0

intuito que lodos os testes realizados chegassem aos mesmas resultados. as testes

fcram realizados atraves de duas ferramentas, NNtools do MatLab e urn programa

em Linguagem C++. Em ambas as ferramentas fcram realizados testes com

diferentes quantidades e diferentes clientes, sendo as mesmas para as duas

ferramentas.

Em todos os treinamentos e testes, a taxa de erro decrescia conforme as

entradas eram realimentadas, portanto nao foi necessaria a utilizagao de Overiiting,

pais 0 erro nao aumentava.

o objetivo inicial do projeto era a utilizac;ao da ferramenta NNTOOLS. Atraves

do Matlab fcram feitos testes necessarios para valida9ao, treinamento e analise dos

resultados, porem devido ao conhecimento insuficiente da ferramenta, nao foi

passivel uma conclusaa afirmando que a resultado estava totalmente correto. 0 fato

da incerteza dos resultados, acarretou na utiliza<;ao de um programa em C++, ja

utilizado anteriormente, para 0 treinamento, testes e analise de resultados.

o pragrama desenvolvido pela professora Elizabeth Cristina Adamowicz, foi

utilizado para sua defesa do mestrado em Reconhecimento de Padr6es na Analise

Econ6mico·Financeira de Empresas. 0 programa foi remodelado conforme 0 cenario

do projeto em desenvolvimento e obteve um resultado esperado e confiavel.
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Logo, sen do 0 objetivo do trabalho utilizar a t8cnica de Redes Neurais para a

escolha de melhor ofer1a de produtos e servi~os bancarios para um determinado

cliente, este projeto alcangou os objetivos a que S8 destinava.

Em rela<;ao a oportunidades para aprofundamentos au conferencia dos

resultados, existem algumas OP90es para futuros projetos. Uma das sugestoes e a

utiliza9ao de um algoritmo envolvendo uma tecnica de inteligencia artificial para

seleyao aleatoria de dad os, 0 que tornaria as informa90es das bases utilizadas mais

diversificadas, pais nao sera mais necessaria uma selegao continua de dados.

Outra op9ao e utilizagao de arvore de decisao para trabalhar em paralelo com

a tecnica de Redes Neurais, para a identificagao de produtos ou servigos mais

indicados para determinados clientes, assim pode se fazer uma comparagao dos

resultados obtidos com ambos os metodos.

E como forma de aprimoramento do projeto realizado, outra solugao que pode

ser desenvolvida com os mesmos propositos, e a utilizagao de Redes Neurais com

multiplas camadas. Assim pod en do identificar casos mais complexos.
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HSBCID

AUTORIZACAo DO USO DE INFORMAC6ES

Venho por meio desta, permitir 0 usa das informayoes, para
realizayao do projeto academico Redes Neurais Aplicadas il Oferta de
Produtos e Serviyos de Instituiyoes Financeiras, do curso de
Bacharelado em Sistemas de Informayao, da Universidade Tuiuti do
Parana, dos alunos Albino Jose Oliveira e Vinicius Lafuente, a qual
nao trara prejuizo algum tanto para instituiy80 financeira quanto para
clientes.

Curitiba, 13 de novembro de 2006.


