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Esse E-book foi criado na intenção de lhe mostrar
de uma forma bem simples e direta como
funciona o processo “adivinhação” de um
algoritmo de inteligência artificial e, a partir desse
conhecimento, você possa entender como essa
tecnologia pode ser uma graaaande aliada na
redução da inadimplência nas empresas de
recebíveis.
 
Meu nome é Marcelo Pereira. 
Sou CEO da empresa DEEPIA que nasceu com a
missão de resolver os desafios (como a
inadimplência, por exemplo) das empresas de
recebíveis utilizando tecnologias como
inteligência artificial e business Intelligence.
 
Saiba mais sobre nós aqui:
https://www.deepia.com/ia-fidc

Prezado Leitor
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INTRODUÇÃO



Antes de mais nada, é importante salientar que
não existe nada de “adivinhação” em inteligência
artificial. E nem mesmo “feitiçaria”.
Isso é pura tecnologia! 😊  (e principalmente
muita matemática!).
 
Algoritmos de inteligência artificial não surgiram
agora.  Eles são cálculos realizados com base em
conceitos estatísticos que já existem há muitos e
muitos anos.
 
Por exemplo, você certamente já ouviu falar em
regressão linear. Não estou certo? Aquelas coisas
que a gente aprende na faculdade e não sabe
nem porquê.... Pois é, um dos métodos da
inteligência artificial é justamente baseado nos
cálculos de regressão linear. Existem vários
outros e nós vamos ver alguns por aqui.

INTRODUÇÃO
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VAMOS 
COMEÇAR 

SIMPLES



Imagine a seguinte situação: Você é o dono de uma imobiliária e possui um banco de dados com 10 imóveis que
você já vendeu. O seu banco de dados (nesse exemplo) é bem simples é possui apenas 3 informações: CÓDIGO DO
IMÓVEL, METRO QUADRADO E VALOR DE VENDA.

Seu banco de dados é algo assim:

VAMOS COMEÇAR SIMPLES

05

Sem utilizar nenhum cálculo estatístico, olhando
apenas para esse banco de dados, me responda a
seguinte pergunta: 

AO SURGIR UM NOVO IMÓVEL DE 200 M2 PARA
EU VENDER, SERIA POSSÍVEL EU “PREVER” QUAL
SERIA O MEU PROVAVEL PREÇO DE VENDA?



Para esse exemplo que é bem simples, você deve ter “previsto” que o preço de venda desse novo imóvel de 200 M2
seria de R$ 2.000,00. Certo?

Isso porque eu consigo “a olho nú” saber que existe uma relação forte entre VALOR DE VENDA e M2. E que nessa
relação, cada M2 representa R$ 10,00 no VALOR DE VENDA.

Seria algo mais ou menos assim:
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Por tanto, antes de realizar a venda desse
novo imóvel bastaria eu multiplicar       
 200 * 10 que eu já teria o provável preço
de venda desse novo imóvel.

Isso foi possível porque eu já tinha um
banco de dados com histórico que me
permitia identificar que nos imóveis
anteriores cada M2 representou R$
10,00 no meu valor de venda.



Até aí tudo bem!

Se fosse tão simples assim nem precisaríamos de inteligência artificial não é mesmo?
 

Imagine agora se meu banco de dados fosse assim:
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Concorda que já começa a
ficar muitíssimo complicado
de prever “a olho nú” qual
será o valor de venda do
novo imóvel agora?

Mas sim, é possível prever. 

Mas precisaremos utilizar
cálculos estatísticos para
nos ajudar nessa missão
agora.



COMO SERIA 
EM UMA ANÁLISE 

DE CRÉDITO



Em todo modelo estatístico, a seleção das
variáveis é o ponto chave para que o seu
algoritmo lhe dê boas respostas.  

Você deve montar um modelo estatístico
alinhado como o que você deseja saber. 

Se você tiver um modelo inadequado ou estiver
utilizando variáveis que não estejam
relacionados aos seu tema, você certamente terá
as respostas erradas e consequentemente as
decisões tomadas em função disso também
serão erradas.

COMO SERIA EM

UMA ANÁLISE DE

CRÉDITO

09



Falando em análise de crédito, podemos organizar nossas variáveis seguindo
basicamente três modelos diferentes:
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CREDIT SCORE: Você monta esse modelo utilizando apenas variáveis externas como bureau de
crédito, serasa, protestos, variáveis macro econômicas etc. São utilizados normalmente quando
se trata de um cliente novo na sua carteira e não possui nenhum relacionamento com sua
empresa ainda.

FRAUD SCORE: Você utiliza determinados modelos e algoritmos para identificar padrões de
comportamento nas operações do seu cliente para medir a probabilidade das operações dele
serem “operações fake”. Ou seja, são fraudadores profissionais que simulam boas operações e
que no fundo estão apenas esperando a hora certa para darem um “bote”. Esses costumam ser
os piores prejuízos quando acontecem.

BEHAVIOUR SCORE: Esse é o tipo de modelo mais completo. Nele são utilizadas todas as
variáveis do CREDIT SCORE, bem como variáveis macro econômicas, mas principalmente o
próprio histórico de operações do seu cliente. Ou seja, modelos estatísticos baseados em
BEHAVIOUR SCORE são determinados para identificar o comportamento padrão dos clientes
quando ele começa a apresentar um risco de inadimplência. São utilizados normalmente quando
se já possui um histórico de liquidez anterior do cliente.

  

 



Legal, mas qual desses é o mais adequado para a
minha empresa? TODOS
 
Isso mesmo. Não existe melhor e nem pior,
existe o modelo certo para o momento certo. 

Por exemplo: Se é um cliente novo, irei utilizar o
CREDIT SCORE. 

Se já possuo liquidez anterior com esses clientes
irei utilizar BAHAVIOUR SCORE + FRAUD SCORE.

É ASSIM QUE FAZEMOS EM NOSSOS PROJETOS.
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Imagine o seguinte modelo abaixo:

COMO É A PREVISÃO NO BEHAVIOUR SCORE
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Temos nesse exemplo uma lista com 17 títulos de operações já
realizadas. A segunda coluna (INADIMPLENTE) possui apenas a
informação 0 (TITULO QUITADO NORMAL) ou 1 (TITULO
INADIMPLENTE)
 
Da mesma forma como no exemplo da imobiliária, existem
centenas de variáveis referentes a cada título. E o que eu gostaria
de saber é: 

QUAL É A PROBABILIDADE DE UMA NOVA OPERAÇÃO VIR A SER
INADIMPLENTE BASEADO NOS MEUS DADOS ANTERIORES?
 
O conceito é o mesmo ao da imobiliária, porém, nesse caso como
os valores possíveis são apenas 0 ou 1, utilizaremos a técnica
estatística chamada REGRESSÃO LOGÍSTICA ou também
conhecida como REGRESSÃO BINÁRIA. Portanto, o resultado de
uma regressão logística será sempre algum valor entre 0 e 1. 

Exemplo: 1 representa 100% de probabilidade de inadimplência.
0,5 representa que a nova operação possui uma probabilidade de
50% de vir a ser inadimplente. 

E assim vai....



Existem muitas outras técnicas a serem utilizadas para aprofundar um
modelo estatístico para prever inadimplência em operações de crédito.
 
Mesmo que você ache que é impossível uma máquina prever a
probabilidade de uma operação ser inadimplente antes que ela aconteça,
acredite, você está PERDENDO MUITO DINHEIRO se não utiliza uma
solução dessas para apoiar no seu processo de decisão..

Existe sim um comportamento padrão onde é possível prever
antecipadamente grande parte de uma inadimplência futura. Estamos
falando aqui de PRESERVAR MILHÕES DE REAIS.
 
Os bancos tradicionais já utilizam isso há anos. Agora as empresas de
recebíveis de todo o Brasil também pode ter essa tecnologia a seu favor.
 
Estamos a disposição caso queiram saber mais sobre o tema!
 
Até mais!
 
MARCELO PEREIRA, CEO
www.deepia.com/ia-fidc

CONCLUSÃO
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QUERO CONHECER MAIS

https://www.deepia.com/ia-fidc/
https://calendly.com/grupoascent/agendar-demonstracao

