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RESUMO
A mensuração de diversas fontes de riscos para instituições financeiras se encontra diante de uma
situação favorável, tanto pelo avanço computacional e consequentemente dos mais variados modelos,
quanto pelo grande número de variáveis disponíveis. Especialmente dentro do universo das
seguradoras, a classificação de clientes propensos a obterem sinistro é uma tarefa essencial para o
processo de precificação e no controle econômico e financeiro da instituição. Além disso, para
atender a demanda de agilidade e eficácia no mercado de seguros, é essencial o desenvolvimento de
classificadores automáticos para realizar tal classificação. Porém, técnicas de predições tradicionais
possuem baixo poder preditivo quando o conjunto de dados são desbalanceados, ou seja, uma classe é
predominante em relação a outra. Portanto, este trabalho tem por objetivo utilizar seis modelos de
classificação (regressão logística, ridge, lasso, árvore de classificação, florestas aleatórias e boosting),
que levam em conta o desbalanceamento dos dados por meio das metodologias de mudança de corte e
de sobreamostragem e compará-los com os métodos usuais no processo de classificação de clientes
que obtiveram sinistros (Y = 1) e os que não obtiveram (Y = 0). Foram utilizadas diversas métricas
para a comparação da qualidade preditiva dos métodos. Assim, este trabalho caracteriza-se como
descritivo-exploratório com abordagem quantitativa, onde busca-se atingir o objetivo proposto
através de vários métodos e critérios pré-estabelecidos. Como resultado, confirma-se empiricamente a
necessidade da inclusão de metodologias que levam em consideração o desbalanceamento presente
nos dados, onde neste estudo ficou evidente que a metodologia de mudança de corte trouxe melhores
resultados do que a metodologia de sobreamostragem. Além disso, as metodologias concordaram na
maioria das vezes em suas predições e em quais variáveis que impactam a ocorrência de sinistro ou
não.
Palavras-chave: Classificação. Dados Desbalanceados. Machine Learning. Seguro.

ABSTRACT
The measurement of several sources of risks for financial institutions is facing a favorable situation, both
due to the computational progress and consequently of the most varied models, as well as the large
number of variables available. Especially within the universe of insurers, the classification of clients prone
to claim is an essential task for the pricing process and the institution's economic and financial control. In
addition, in order to meet the demand for agility and effectiveness in the insurance market, it is essential to
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develop automatic classifiers to carry out such classification. However, traditional prediction techniques
have low predictive power when the data set is unbalanced, that is, one class is predominant in relation to
another. Therefore, the objective of this work is to use six classification models (logistic regression, ridge,
lasso, classification tree, random forests and boosting), which take into account the imbalance of the data
through cut-off and oversampling methodologies and (Y = 1) and those who did not obtain (Y = 0).
Several metrics were used to compare the predictive quality of the methods. Thus, this work is
characterized as descriptive-exploratory with quantitative approach, where it is sought to reach the
proposed goal through several methods and pre-established criteria. As a result, empirically confirms the
need for the inclusion of methodologies that take into account the imbalance present in the data, where in
this study it was evident that the methodology of cutting change brought better results than the
methodology of oversampling. In addition, methodologies have mostly agreed on their predictions and on
which variables impact the occurrence of a claim or not.
Key-words: Classification. Imbalanced Data. Machine Learning. Insurance.

1. INTRODUÇÃO
Uma das principais tarefas das seguradoras e resseguradoras é a previsão da quantidade de
sinistros que irá ocorrer no próximo período, com o objetivo de manter uma reserva adequada
para cumprir com seus compromissos financeiros. Através dessa e de outras necessidades surge a
modelagem preditiva. Esta modalidade de gestão de riscos é comumente utilizada na área de
precificação e subscrição dentro das empresas de seguros, onde as equipes responsáveis realizam
o processo de precificação através das estimativas da frequência de sinistros (FRESS; DERRIG;
MEYERS, 2014)
Os modelos preditivos são baseados em dados históricos da empresa, onde é possível extrair
informações que mostram o real estado da natureza do problema, ou seja, os dados extraídos do
meio em que a seguradora está exposta mostra a natureza do problema em questão. Então,
utilizando eventos passados, os modelos preditivos é um processo no qual utiliza-se de
ferramentas estatísticas com o objetivo de prever com um certo nível de acurácia alguns eventos e
comportamentos futuros (LENTZ, 2013; JOSHI, 2002).
A tarefa de realizar a estimava da quantidade de sinistros que virão a ocorrer está intimamente
ligada ao saber se um cliente da base de dados da seguradora irá ou não obter sinistro no próximo
período. Assim, nota-se que é um problema de classificação, onde um cliente será classificado
como Y = 1 caso ele seja propenso a obter sinistro no próximo período e Y = 0 caso contrário.
O modelo pioneiro e mais utilizado na prática por instituições para analisar se um cliente irá
ser rotulado como 0 ou 1 é a regressão logística (ANDREW; JORDAN, 2002; PRESS; WILSON,
1978). Porém, com o avanço computacional e a gestão da quantidade de dados que são possíveis
de se extrair de uma base de informações de uma seguradora, outros modelos mais flexíveis e
elaborados foram surgindo, tais como árvores de classificação, boosting e florestas aleatórias, que
são técnicas comumente conhecidas como statistical machine learning (IZBICKI, 2017). O termo
statistical machine learning emerge da junção do campo de estudos da estatística e da ciência da
computação, onde há o desenvolvimento de algoritmos e técnicas que aprendem a partir de dados
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observados através da construção de modelos que podem ser usados para fazer previsões e
decisões.
Outro ponto a se destacar é que, em seguradoras, especificamente lidando com a variável da
ocorrência ou não de sinistro, observa-se o desbalanceamento dos dados, i.e., a classe “0 – não
ocorrência de sinistro” é predominante sobre a classe “1 – ocorrência de sinistro”, o que é
considerado bom, devido a pulverização dos riscos. Porém, a aplicação de modelos que não
levam em consideração este desbalanceamento dos dados, muitas vezes levam a resultados
insatisfatórios (CHAWLA; JAPKOWICZ; KOLCZ, 2004; FAWCETT; PROVOST, 1997). Por
exemplo, os classificadores conhecidos como plugin classifier consideram para fazer a
classificação 𝑔(𝑥) = 𝐼 𝑃 (𝑌 = 1 |𝑿 ≥ 1/2), ou seja, dado as covariáveis X o classificador irá
classificar Y = 1 se a probabilidade estimada for maior do que ½. Assim, quando Y = 1 tem
probabilidade muito pequena (dados desbalanceados), em geral temos que 𝑃(𝑌 = 1 |𝒙) também
terá valor muito baixo, qualquer que seja o valor de 𝑿 ∈ 𝑅 , o que consequentemente leva a
𝑔(𝑥 ) = 0.
O problema supracitado ocorre, pois, os métodos usuais de classificação usam o fato de que o
risco 𝑅 (𝑔) = 𝐼(𝑔(𝑿) ≠ 𝑌) muitas vezes não é adequado nestas situações. Uma explicação é que,
para 𝑔(𝑥 ) = 0, o risco da função 𝑔(𝑥) será baixo se Y = 1 ocorre com frequência muito pequena,
mas nenhuma nova observação será classificada como sendo da classe minoritária (IZBICKI,
2017). E este fato traz um problema enorme para instituições como seguradoras, pois há um
grande interesse em classificar quem é propenso a obter o sinistro (Y=1).
Este problema está intrínseco em bancos de dados financeiros, especialmente em seguradoras.
Nota-se, principalmente no problema de classificar os clientes como “0 – não sinistro” e “1 –
sinistro” para o próximo período, é comum a taxa de 1’s nos bancos de dados serem igual ou
menor do que 10% (DE JONG; HELLER, 2008). Portanto, modelar esse problema com técnicas
que não levam em questão o desbalanceamento pode trazer consequências negativas (econômicas
e financeiras) para a instituição. Ou seja, considerando técnicas que não levam o
desbalanceamento dos dados, é provável que o processo de precificação e manutenção financeira
e econômica das seguradoras possam ser afetados negativamente.
A importância da obtenção de quem e quantos dos clientes irão ser classificados na categoria
Y = 1 fica mais evidente quando o foco é o índice de sinistralidade das seguradoras. Este índice
mede a sinistralidade da empresa de seguros, isto é, o quanto representaram os sinistros retidos
pela seguradora, em termos percentuais, em relação aos prêmios. Dados levantados pelo Valor
Data desde 2010 mostram que, em 2016, a sinistralidade da Porto Seguro foi de 86,2% e da
SulAmérica de 82,1%, sendo estas duas das grandes seguradoras no Brasil. Logo, o
gerenciamento da previsão de futuros sinistros e, consequentemente, do planejamento de reservas
por parte das seguradoras encontra-se entrelaçado com a modelagem preditiva.
Portanto, este trabalho tem por objetivo classificar se um cliente teve ou não sinistro em um
determinado tempo com modelos já consolidados na literatura (regressão logística, regressão
ridge e regressão LASSO) e outros modelos como árvore de classificação, boosting e florestas
aleatórias e, além disso, comparar o que acontece quando não consideramos e consideramos para
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estas mesmas técnicas metodologias para lidar de maneira efetiva com dados desbalanceados
(mudança de corte e sobreamostragem). Para a realização da comparação dos métodos serão
adotados critérios de qualidade de ajustes de modelos com o objetivo de classifica-los em relação
ao seu poder preditivo.
2. BREVE REFERENCIAL TEÓRICO E JUSTIFICATIVA CIENTÍFICA
Como visto, a mensuração do risco que um cliente oferece a seguradora é um desafio central
para o gerenciamento de riscos e de futuras perdas e, por isso, a modelagem preditiva tem um
papel importante para a manutenção da situação financeira e econômica das organizações. Os
modelos de classificação são empregados no ramo de seguros nos mais variados temas, os quais
são brevemente discutidos na próxima subseção. Assim, esta seção como um todo tem por
objetivo expor brevemente o estado da arte dos trabalhos da literatura com o tema de
classificação em seguros e a justificativa científica deste trabalho.
2.1. Abordagens do Problema de Classificação no Ramo de Seguros
Bhowmik (2010) teve como propósito identificar se um pedido de sinistro era honesto ou
fraudulento por meio das técnicas Naive Bayes e Árvore de decisão. Como resultado, o autor
obteve uma acurácia de 78%, porém mostrou uma alta frequência de falso positivos, indicando
que a metodologia adotada pelo autor não consegue identificar bem os casos de “dos clientes com
sinistros fraudulentos, quantos foram corretamente identificados”. Este resultado é típico em
problemas de desbalanceamento de dados, presente no trabalho do referido autor.
O trabalho de Huangfu (2015) teve como objetivo a classificação de clientes (sinistrados ou
não) de uma seguradora através das técnicas de regressão logística, análise de componentes
principais, regressão e árvore de decisão. O banco de dados do autor contém menos de 1% de
não-zeros, mostrando o desbalanceamento dos dados, porém os autores não utilizaram nenhuma
estratégia para lidar com essas características. Como resultado, todas as técnicas obtiveram
muitos falsos positivos, mostrando que a não adoção de metodologias para lidar com o
desbalanceamento torna a modelagem preditiva ruim.
Os autores Li, Liu e Peng (2015), aplicaram a metodologia de regressão logística no mercado
de seguros de Taiwan com o objetivo de identificar quais variáveis podem ser utilizadas para
predizer a ocorrência de sinistro. Como resultado, os autores mostraram que a idade do veículo e
o modelo são duas principais variáveis para classificar se um cliente é propenso a obter sinistro
ou não naquela realidade. Além disso, as métricas de sensibilidade e especificidade dos modelos
ajustados deram, em média, 65%.
Durbin e Borba (2008) utilizaram dados de 1982 das cidades de Massachusetts e Illinios para
fazer a classificação de clientes sobre a propensão de obterem sinistros com o auxílio de
covariáveis e o modelo de regressão logística. Os autores adotaram a metodologia de mudança de
corte para fazer a classificação e obteve o resultado (com a aplicação desta metodologia) de
69,6% de especificidade e 41,7% de sensibilidade, onde antes da aplicação da metodologia em
questão os autores obtiveram índices de 97,3% e 7,8%, respetivamente.
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2.2. Justificativa científica
Destaca-se a importância e relevância deste trabalho por utilizar seis modelos de
classificação, comparando-os em entre si sobre o poder preditivo e, além disso, utilizar a
metodologia de mudança de corte e sobreamostragem para lidar com o desbalanceamento com o
objetivo de identificar se há uma melhora no poder preditivo dos modelos. Portanto, além do
objetivo comum de classificação no ramo de seguros com os trabalhos na subseção anterior, este
trabalho compara metodologias de desbalanceamento de dados através de critérios que serão
expostos nas próximas seções.
Outro ponto a se destacar, é a aplicação de metodologias que estão ganhando cada vez mais
força dentro do mundo corporativo, tais como florestas aleatórias, árvore de classificação e
boosting (IBM, 2012). Assim, este trabalho tem por contribuição a junção da parte teórica do
desbalanceamento dos dados na área de seguros com a parte prática de métodos inovadores
(computacionalmente) para fazer classificação. Além de que, o assunto pode ser bastante
explorado no mercado, mas devido seu valor, não há muitos trabalhos em formas de artigo,
especialmente em revistas brasileiras.

3. METODOLOGIA E DADOS
Esta seção tem por objetivo descrever o banco de dados utilizado e qual foi o procedimento
para análise dos dados. Todo o trabalho foi realizado utilizando-se o programa R, que é um
software livre para análise de dados, conjuntamente com os pacotes insuranceData, dplyr,
glment, rpart, xgboost, ggplot2, randomForest, caret, bst e mboost.
A fim de atender aos objetivos propostos, realizamos um estudo empírico e exploratório, de
abordagem quantitativa, uma vez que esta abordagem se caracteriza por ser um processo
sistemático de colheita e análise de dados com o objetivo de descrever o fenômeno em estudo
(FORTIN, 2003). Além disso, o método de investigação concentra-se na abordagem comparativa,
onde queremos, a partir da definição do problema, comparar métodos em relação aos seus
poderes preditivos. Para prosseguir na análise, serão descritos os dados e toda metodologia
adotada.
3.1. Dados
Os dados utilizados neste trabalho são informações de uma seguradora contendo 67.856
apólices de automóveis do ano de 2005. A justificativa da utilização desse banco de dados é
baseada em sua larga utilização em trabalhos na literatura, tais como Tan (2016), Sarabia, et al.,
(2016), Gómez-Déniz, Hernández-Bastida e Fernández-Sanches (2004) e Kafková (2014). Além
disso, ressalta-se a diferença de 13 anos entre a obtenção dos dados e sua utilização neste
trabalho, porém, dada sua disponibilidade, larga utilização na literatura e que o principal objetivo
deste trabalho é comparar metodologias em relação ao poder preditivo com métodos não
utilizados antes, considera-se este conjunto de dados apropriado para esta análise empírica. Os
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dados encontram-se no site da Macquarie University – Sydney, onde o mesmo foi utilizado no
livro Generalized Linear Models for Insurance Data (DE JONG; HELLER, 2008).
As variáveis utilizadas estão na Tabela (1). Além disso, para as metodologias propostas, não
houve ajustes de variáveis por meio de transformações.
Tabela 1 – Descrição das variáveis.
Variável
Ocorrência de sinistro (sinistro)
Valor do veículo
Exposição

Idade do veículo
Categoria de idade do condutor
Tipo do veículo

Sexo do motorista
Área de residência do motorista

Descrição
0 = não ocorreu sinistro e 1 = ocorreu sinistro.
V1 - valor do veículo em US$ 10,000.
V2 - variável que mostra o quão propenso o condutor é a ter sinistro,
variando de 0 a 1. Este índice é fornecido pela equipe de subscrição
dentro da seguradora, obtido e calculado através de padrões expostos
na ficha de cadastro do cliente.
V3 - quanto tempo está na seguradora.
V4 - dividida em seis faixas.
Fator 1 - variável categórica, contendo 13 tipos de veículos, tais
como ônibus, conversível, coupé, hatch, hardtop, caravana, miniônibus, van, roadster, sedan, perua, caminhão e utility.
Fator 2 - Masculino ou Feminino.
Fator 3 - Contendo 6 áreas, sendo elas A, B, C, D, E e F.

As Figuras (1) e (2) mostram o comportamento dos dados.
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Figura 1 – Comportamento das variáveis.

A variável de interesse neste trabalho é a ocorrência de sinistro. Nota-se pela Figura (1) o
desbalanceamento dos dados, ou seja, há predominantemente mais 0’s do que 1’s, o que
corrobora com a proposta de técnica de balanceamento dos dados. A segunda imagem da Figura
(1) mostra o comportamento do variável valor do veículo, notando-se que há uma assimetria a
direita. Já a variável exposição mostra que não há uma alta concentração desta variável,
mostrando que, há uma homogeneidade entre os clientes do banco de dados em relação a
exposição. E por último, a Figura (1) mostra que há a predominância de três tipos de veículos,
sendo eles hatch, sedan e perua (os maiores picos da esquerda para a direita).

Revista de Finanças e Contabilidade da UNIMEP– REFICONT – v. 5, n. 2, Jul/Dez – 2018

Página 94

ISSN: 2358-2693

Figura 2 – Comportamento das variáveis

.

Já a Figura (2) mostra o comportamento das outras quatro variáveis, sendo a primeira
delas a idade do veículo desde que entrou na seguradora. Nota-se que esta variável varia entre 1 a
4 anos, sendo a sua maioria entre 3 a 4 anos. A segunda variável, gênero do motorista, mostra que
a maioria dos motoristas nesse banco de dados são mulheres. A terceira variável mostra a
distribuição da área de residência do motorista, evidenciando que a maioria dos motoristas
moram nas áreas A, B e C. A última variável é a categoria de idade que o motorista se encaixa,
mostrando que a maioria dos motoristas estão nas faixas centrais, evidenciando que não são tão
jovens e nem tão idosos.
Assim, seja (𝑋 , 𝑌 ), … , (𝑋 , 𝑌 ) a amostra observada, onde 𝑋 é o vetor de covariáveis valor
do veículo (V1), exposição (V2), idade do veículo (V3), faixa etária do motorista (V4), tipo de
veículo (Fator 1), sexo (Fato 2), área do condutor (Fator 3) e Y a variável de interesse (sinistro),
onde 𝑌 ∈ {0,1}. Para realizar a comparação entre os modelos, os dados foram divididos
aleatoriamente em dois conjuntos de dados, um para treinamento (70% dos dados) e outro para
teste (30%). Este procedimento foi realizado para evitar o overfitting (quando o modelo se ajusta
muito bem aos dados de treinamento, porém possui baixo poder preditivo no conjunto de teste) e
o underfitting (quando o modelo não se ajusta bem nem mesmo no conjunto de treinamento)
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(IANISHI; IZBICKI, 2017), onde de acordo com essa metodologia escolheu os melhores tuning
parameters para cada técnica através de cross-validation, com o objetivo de minimizar o risco
estimado.
A próxima subseção mostra quais serão os modelos adotados para fazer as classificações dos
clientes que sofreram e não sofreram sinistro.
3.2. Modelos utilizados para a classificação
Antes de descrever os modelos utilizados neste trabalho, vamos descrever a metodologia
utilizada para classificação. Seja 𝑌 ∈ {0,1} e estamos interessados em fazer classificação neste
problema binário, ou seja, predizer se Y é 0 ou 1. Para realizar tal tarefa, será utilizado a
metodologia plugin classifier, onde estimamos 𝑃(𝑌 = 𝑐|𝑿) para cada categoria 𝑐 ∈ 𝐶, onde c no
nosso trabalho é 0 ou 1. Estimada essas probabilidades, temos que o nosso classificador é 𝑔(𝑥) =
arg max 𝑃(𝑌 = 𝑐|𝑿), i.e., nosso classificador será a classe que maximizar a probabilidade
∈

condicional estimada.
Para classificar os clientes que obtiveram sinistro (Y = 1) e os que não sofreram (Y = 0) serão
utilizados seis modelos de classificação, sendo eles: Regressão Logística, Regressão Ridge,
Regressão LASSO, Árvore de Classificação, Boosting e Florestas Aleatórias. A justificativa para
utilizar a regressão ridge e a lasso é a seguinte: note que, para todo 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑃(𝑌 = 𝑐|𝑿) =
𝐸[𝐼(𝑌 = 𝑐)|𝑿], seja 𝑍 = 𝐼(𝑌 = 𝑐), temos que estamos interessados em uma função de regressão
comumente conhecida como 𝐸[𝑍|𝑿].
Segundo Izbicki (2017), estimar a probabilidade de interesse resume-se a ajustar qualquer
técnica de regressão conhecida, por exemplo neste trabalho a regressão logística, ridge e LASSO.
Mesmo que as estimativas de 𝑃(𝑌 = 𝑐|𝑿) possam ser menores do que zero e maiores do que um
(no caso da regressão ridge e LASSO), essas podem ser usadas para definir o classificador
𝑔(𝑥 ) = arg max 𝑃(𝑌 = 𝑐|𝑥). Então, neste trabalho segue-se a lógica de algorithmic modeling
∈

culture definida por Breiman (2001), onde o autor expõe as duas culturas no uso de modelos
estatísticos. Ou seja, nosso principal interesse é a predição, não a busca inferencial dos modelos.
3.2.1. Regressão Logística
Seja 𝐶 = {0,1}, a regressão logística assume que 𝑃(𝑌 = 1 |𝑿) =

∑
∑

. Note que

não estamos assumindo que a relação entre as variáveis é válida, mas apenas que a mesma
obtenha um bom classificador. Para estimar os coeficientes utiliza-se o método de maximização
de verossimilhança através de algoritmos numéricos.
3.2.2. Regressão Ridge
Desenvolvida por Hoerl e Kennard (1970), a regressão ridge é comumente utilizada e
estudada no universo de métodos paramétricos em altas dimensões. Essa metodologia é utilizada
quando há muitas covariáveis, pois os estimadores de mínimos quadrados em geral possuem
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performance ruim devido ao overfitting (há muitos parâmetros a serem estimados e,
consequentemente, a função de regressão estimada possui, em geral, baixo poder preditivo, o que
leva a uma alta variância e um baixo viés).
A ideia da regressão ridge é buscar o modelo que minimize a soma do erro quadrático médio
do classificador com uma medida de esparsidade. Ou seja, buscamos por
𝛽

,

= arg min ∑

𝑦 − 𝛽 − ∑

𝛽 𝑥

,

+ 𝜆∑

𝛽 ²,

onde 𝐿 é para indicar que a esparsidadade do vetor 𝛽 está sendo medido pela norma 𝐿 . A
vantagem da regressão ridge em relação a outros métodos de regressão é que a mesma diminui a
variância dos estimadores 𝛽, o que, em geral, aumenta o viés do estimador. O parâmetro 𝜆 foi
escolhido por cross-validation neste trabalho.
3.2.3. Regressão LASSO
Desenvolvida por Tibshirani (1996) a regressão LASSO tem duas principais vantagens em
relação a outros métodos de regressão: sua solução é mais rápida e possui mais garantias teóricas
(no sentido de convergência do risco do estimador para o risco do oráculo) (GREENSHTEIN;
RITOV, 2004).
Portanto, no LASSO, a busca é por
𝛽

,

= arg min ∑

𝑦 − 𝛽 − ∑

𝛽 𝑥

,

+𝜆∑

|𝛽 |,

onde 𝐿 mostra que estamos utilizando a norma 𝐿 para medir a esparsidade do vetor 𝛽. O
parâmetro 𝜆 foi escolhido por cross-validation neste trabalho.
3.2.4. Árvore de Classificação
Formalmente, uma árvore de classificação é uma metodologia não paramétrica que cria uma
partição no espaço das covariáveis em regiões distintas e disjuntas, ou seja, 𝑅 , … , 𝑅 . A predição
para a variável resposta Y de uma observação com covariáveis X que estão na 𝑅 região é dada
por
𝑔(𝑥 ) = 𝑚𝑜𝑑𝑎{𝑦 : 𝑥 ∈ 𝑅 },
assim, para prever o valor da resposta de X, observamos a região a qual a observação X pertence
e, então, calculamos a moda dos valores da variável resposta das amostras do conjunto de
treinamento pertencentes àquela região em questão (SAFAVIAN; LANDGREBE, 1991).
O processo de criação de uma árvore de classificação é dividido em duas etapas, onde (I)
é realizado a criação de uma árvore completa e complexa e (II) a poda da árvore criada, com o
objetivo de evitar o overfitting. No passo (I) busca-se por partições nas quais os valores de Y nas
observações no conjunto de treinamento em cada uma das folhas sejam homogêneos (cada

Revista de Finanças e Contabilidade da UNIMEP– REFICONT – v. 5, n. 2, Jul/Dez – 2018

Página 97

ISSN: 2358-2693

particionamento recebe o nome de nó e cada resultado final recebe o nome de folha no processo
recursivo no espaço das covariáveis).
O critério para buscar a melhor partição em cada etapa do processo (I) é dado pela
minimização do índice de Gini, dado por
∑ ∑

∈

𝑃

,

(1 − 𝑃

,

),

onde R representa uma das regiões induzidas pela árvore e 𝑃 , é a proporção de observações que
caem na região R e são classificadas como sendo da categoria c.
3.2.5. Boosting
Métodos conhecidos como boosting são técnicas que agregam classificadores fracos de forma
a construir um classificador mais poderoso. A técnica utilizada neste trabalho será o adaboost
(FREUND; SHCAPIRE, 1995). De acordo com James et al., (2013), para descrever este método,
assume que 𝑌 ∈ {−1,1}. Assim, o algoritmo para a estimação do adaboost é inicializada com
pesos 𝑤 = ⋯ = 𝑤 = , e para b = 1,...,B ajustamos um classificador 𝑔 (𝑥 ) para a amostra de
treinamento usando os pesos 𝑤 , … , 𝑤 . Os próximos passos é a obtenção do erro e sua
atualização através de novos pesos, dados por: a) calcule 𝑒𝑟𝑟𝑜 =
𝛼 = log

, c) atualize 𝑤 = 𝑤 exp 𝛼 𝐼 𝑦 ≠ 𝑔 (𝑥 )

o modelo final dado por 𝑔(𝑥 ) = 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙(∑

∑

(
∑

( ))

, b) calcule

, 𝑖 = 1, … , 𝑛. Por fim, retornamos

𝛼 𝑔 (𝑥)).

3.2.6. Florestas Aleatórias
Segundo Breiman (2001), o método de florestas aleatórias consiste em criar B árvores
distintas (obtidas de B amostras boostrap da amostra original) e combinar seus resultados para
melhorar o poder preditivo de cada árvore individual. A principal ideia é modificar o método de
criação das árvores para que as mesmas se tornem diferentes umas das outras, com objetivo de
criar árvores não correlacionadas. Em cada árvore criada, escolhe-se aleatoriamente entre m
covariáveis qual será utilizada nos nós das árvores, onde m < d, m pode ser escolhido por crossvalidation, mas em geral utiliza-se 𝑚 ≈ √𝑑 e a cada nó criado, um novo conjunto de covariáveis
é sorteado. Assim, dado 𝑔 (𝑥) é a função de predição obtida segundo a b-ésima árvore. De
acordo com James et al., (2013), o algoritmo para estimação é dado por 1) para b = 1 até B, faça
a) selecione uma amostra boostrap Z* de tamanho N dos dados de treinamento; b) para cada
amostra bootstrap, crie uma árvore de regressão sem realizar a poda com a seguinte modificação:
em cada nó, escolha aleatoriamente uma entre 𝑚 < 𝑑 covariáveis de maneira que essa seja a
melhor combinação (no sentido do EQM) dentre as m covariáveis; 2) guarde as saídas {𝑔 } ; 3)
para fazer a predição para um novo ponto x: 𝑔(𝑥) = 𝑚𝑜𝑑𝑎 𝑔 (𝑥 ).
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3.3. Dados desbalanceados
Para lidar com o problema de desbalanceamento presente no nosso banco de dados, iremos
utilizar duas metodologias, sendo elas: sobreamostragem e mudança no corte, que são descritos a
seguir.
O método de sobreamostragem tem por essência balancear nosso conjunto de dados de
maneira que não haja mais classe predominante no nosso conjunto de treinamento. Ou seja, é a
criação artificial de um conjunto de dados balanceado (SUN; WONG; KAMEL, 2009). Este
processo se baseia no acréscimo de réplicas com reposição da amostra da classe menos frequente
até o momento em que o conjunto de treinamento contenha o mesmo número de observações de
cada classe. Como o interesse está no conjunto de teste, o mesmo foi mantido.
Já o método de mudança de corte foi exposto na introdução do trabalho e baseia-se em Ianishi
e Izbicki (2017). Comumente utiliza-se o a função de risco 𝑅 (𝑔) = 𝐼(𝑔(𝑿) ≠ 𝑌) em métodos
clássicos de classificação, que significa a variável indicadora do nosso modelo 𝑔(𝑿) errar a
classificação, porém essa medida de risco não é adequada para dados desbalanceados. Na prática,
se 𝑔(𝑿) = 0, o risco da função 𝑔(𝑿) será baixo se Y = 1 ocorrer com uma baixa frequência,
porém, nenhuma nova observação será classificada como sendo da classe com menor frequência
no banco de dados.
Portanto, uma maneira (e não única) de resolver esse problema é definir outra função risco da
seguinte maneira:
𝑅 (𝑔) = 𝐸 𝜋 𝐼 (𝑔(𝑋 ) ≠ 𝑌 𝑒 𝑌 = 0) + 𝜋 𝐼(𝑔(𝑋) ≠ 𝑌 𝑒 𝑌 = 1)] =
𝜋 𝑃 (𝑔(𝑋) ≠ 𝑌 𝑒 𝑌 = 0) + 𝜋 𝑃(𝑔(𝑋) ≠ 𝑌 𝑒 𝑌 = 1),
onde 𝜋 é a probabilidade de uma observação pertencer à classe Y = i, i = 0 ou 1. Essa função
perda proposta dá maior importância ao erro de uma observação da classe 1 ser classificada como
pertencente à classe 0 e menor importância ao erro de uma observação da classe 0 ser classificada
à classe 1, o que sanaria o principal problema exposto.
Logo, a função 𝑔(𝑋) que minimiza a esperança acima é dada por 𝑔(𝑋) =
𝐼(𝑃(𝑌 = 1|𝑥 ) > 𝜋 ). O que levaria 𝑔(𝑋) = 1 a uma decisão ótima se, e somente se,
𝜋 𝑃 (𝑌 = 0 |𝑥) ≥ 𝜋 𝑃(𝑌 = 1 |𝑥) ⇔ 𝑃(𝑌 = 1 |𝑥) ≥ 𝜋 . Este resultado leva ao classificador
𝐼 𝑃(𝑌 = 1 |𝑥 ≥ 𝑃(𝑌 = 1)), onde 𝑃 (𝑌 = 1|𝑥) é estimada pelos métodos da seção anterior e
𝑃(𝑌 = 1) é a proporção amostral da classe que estamos interessados.
3.4. Avaliação da qualidade de ajuste dos modelos
Para avaliar os modelos ajustados serão adotadas as seguintes métricas: seja V verdadeiro, F
falso, P positivo e N negativo, então temos: Sensibilidade (S) = VP/(VP+FN) (dos clientes
sinistrados, quantos foram corretamente identificados?), quanto mais próximo de 1 melhor o
modelo e mais próximo de 0 pior o modelo ; Especificidade (E) = VN/(VN+FP) (dos clientes não
sinistrados, quantos foram corretamente identificados?), quanto mais próximo de 1 melhor o
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modelo e mais próximo de 0 pior o modelo; Acurácia, onde 1 significa que o modelo está
acertando todos os casos e 0 caso contrário; Erro Quadrático Médio (Risco Estimado), indicando
a probabilidade de erro, e Área sob a Curva - AUC (métrica comumente utilizada na análise da
curva ROC em método de classificação), onde quanto mais próxima de 1 melhor.
Essas métricas utilizadas ajudam no problema do classificador que não considera dados
desbalanceados, pois 𝑔(𝑥 ) = 0 temos sensibilidade zero e especificidade um, mostrando que
apesar de obter uma alta especificidade obteve sensibilidade igual a zero. E na prática, isso indica
que o classificador em questão é ruim.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Esta seção tem por objetivo mostrar os resultados das técnicas de classificação adotadas neste
trabalho através das métricas de avaliação propostas. Primeiro, será realizada a análise para os
modelos sem a metodologia de dados desbalanceados. Depois, será feito a análise para os dados
considerando a natureza dos dados desbalanceados. Em terceiro, será realizado uma comparação
entre todas as metodologias. Depois uma análise de concordância entre os três classificadores e
por último, analisar os melhores classificadores.
4.1. Medidas de qualidade desconsiderando os dados desbalanceados
A Tabela (2) mostra as medidas de qualidade para os seis modelos propostos
desconsiderando que os dados são desbalanceados. Os resultados em destaque são os que
obtiveram os melhores resultados em cada métrica de avaliação.

Tabela 2 – Medidas de qualidade desconsiderando os dados desbalanceados.
Modelo

Sensibilidade

Especificidade

Acurácia

EQM

AUC

Logística

-

-

0,9319

0,0680

0,5000

Ridge

-

-

0,9319

0,0680

0,5000

LASSO

-

-

0,9319

0,0680

0,5000

Árvore

-

-

0,9319

0,0680

0,5000

Boosting

-

-

0,9319

0,0680

0,5000

Florestas

-

-

0,9318

0,0681

0,4999

- não pode ser calculado pois o numerador era 0.

Como resultado, nota-se que, desconsiderando a natureza dos dados, os métodos
obtiveram praticamente os mesmos resultados. Este fato pode ser explicado pois o corte que os
algoritmos utilizam para fazer a classificação são tão altos (para esses dados desbalanceados) que
somente os dados muitos discrepantes serão classificados como Y = 1. Este resultado evidencia a
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necessidade de considerar os dados desbalanceados. Portanto, desconsiderando que os dados são
desbalanceados os métodos obtiveram uma alta acurácia, porém como a probabilidade de Y = 1 é
pequena, nenhuma observação foi classificada como Y = 1 quando realmente havia acontecido o
sinistro. Nota-se que a métrica área sobre a curva (AUC) concentra-se perto de 0,5, evidenciando
o mal ajuste para esses dados. Este resultado evidencia a necessidade de métodos que consideram
os dados desbalanceados.
4.2. Medidas de qualidade considerando os dados balanceados
A Tabela (3) traz os resultados dos modelos quando consideramos os dados pela
abordagem de sobreamostragem para lidar com o desbalanceamento. Nota-se que esta
metodologia permite o cálculo da sensibilidade e especificidade para a maioria das técnicas, pois
os algoritmos conseguem classificar mais eficientemente quando Y = 1.
Tabela 3 – Medidas de qualidade considerando o desbalanceamento pelo método de sobreamostragem.
Modelo

Sensibilidade

Especificidade

Acurácia

EQM

AUC

Logística

0,6429

0,6005

0,6033

0,3966

0,6217

Ridge

0,6429

0,6000

0,6031

0,3969

0,6215

LASSO

0,6396

0,6031

0,6056

0,3944

0,6238

Árvore

0,7088

0,5335

0,5454

0,4546

0,6219

Boosting

-

-

0,9319

0,0609

0,5

Florestas

0,4166

0,4331

0,4320

0,1432

0,5751

Ainda de acordo com a Tabela (2), verifica-se que o método Boosting foi o que obteve
maior acurácia, porém retoma o caso anterior quando não consideramos classificar corretamente
Y = 1, ou seja, não foi possível capturar a sensibilidade e especificidade do algoritmo, mostrando
um desempenho ruim para esse tipo de dados. O algoritmo LASSO foi o que obteve maiores
valores (em sua maioria) para as métricas de qualidade, sendo evidenciada pela maior AUC.
Já a tabela (4) mostra os resultados considerando a abordagem de mudança de corte.
Verifica-se que a melhor técnica em relação a sensibilidade foi a árvore de classificação,
enquanto que para a especificidade foi o modelo de floretas aleatórias. É interessante notar que,
mesmo a técnica de florestas aleatórias obtendo altos valores para especificidade e acurácia e o
menor valor para o EQM, sua sensibilidade foi muito baixa, mostrando que o algoritmo não
responde adequadamente para a seguinte questão “dos clientes sinistrados, quantos foram
corretamente identificados?”. Com base nisso, considerando a abordagem de mudança de corte,
os métodos que obtiveram resultados mais satisfatórios foram a regressão logística, ridge e
LASSO.
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Tabela 4 – Medidas de qualidade considerando o desbalanceamento pelo método de mudança de corte.
Modelo

Sensibilidade

Especificidade

Acurácia

EQM

AUC

Logística

0,6353

0,6020

0,6043

0,3957

0,6187

Ridge

0,6353

0,6019

0,6042

0,3958

0,6186

LASSO

0,6364

0,6025

0,6048

0,3952

0,6194

Árvore

0,8171

0,4078

0,4357

0,5643

0,6125

Boosting

0,6981

0,5401

0,5509

0,4491

0,6191

Florestas

0,1374

0,9094

0,8568

0,1432

0,5234

A próxima subseção mostra uma comparação gráfica das principais métricas de qualidade
considerando a abordagem de dados desbalanceados.
4.3. Comparando as metodologias
Devido a natureza do desbalanceamento dos dados, nota-se que as abordagens de
sobreamostragem e mudança de corte trouxe um contexto mais realista para a modelagem. A
Figura (3) mostra as duas principais métricas (sensibilidade e especificidade) aqui utilizadas para
medir a qualidade do ajuste quando se trata de classificação para dados desbalanceados. A linha
tracejada na vertical mostra a sensibilidade e especificidade igual a 0,5. Nota-se que a
metodologia de árvores de classificação e boosting realizaram melhor as predições com a
metodologia de mudança de corte. Adotando o mínimo de 0.5 como referência, o método de
florestas aleatórias não obteve resultados satisfatórios nessas métricas. A abordagem LASSO,
logística e Ridge mostrou resultados muito próximos para as duas metodologias.
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Figura 3 – Sensibilidade e Especificidade para as técnicas escolhidas.

Até então notamos que a metodologia de sobreamostragem e de mudança de corte
trouxeram resultados melhores do que considerando os classificadores usuais e que, os modelos
apresentados mostram melhores desempenhos, em média, utilizando a metodologia de mudança
de corte do que a metodologia de sobreamostragem.
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4.4. Concordância entre os classificadores
Esta seção tem por objetivo mostrar o nível de concordância entre as predições feitas
pelos modelos escolhidos através das métricas analisadas das subseções anteriores. Assim, Figura
(4) mostra a concordância dos melhores modelos escolhidos na seção 3.3.
Figura (4) – Concordância entre as predições dos modelos escolhidos.

Apesar dos métodos serem diferentes em sua construção, os melhores métodos mostram
resultados semelhantes nas suas predições, exceto o método de florestas aleatórias, mostrando
uma correlação linear de Pearson negativa e fraca com as demais.
4.5. Detalhe dos melhores classificadores obtidos
Esta subseção tem por principal objetivo explorar os melhores métodos até aqui obtidos a fim
de conhecer quais covariáveis que mais influenciam seu comportamento e notar se há uma
parcimônia entre eles. Os parâmetros da regressão logística, ridge e LASSO considerando a
metodologia de mudança de corte estão nas Tabelas (5).
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Tabela 5 – Coeficientes da regressão logística com abordagem de mudança de corte.
Coeficiente Regressão Logística Regressão Ridge Regressão LASSO
Intercepto

-3,1438

-2,9831

-3,2232

V1

0,0446

0,0341

0,0397

V2

1,7520

1,2669

1,8231

V3

-0,0271

-0,0210

-0,0262

V4

-0,0798

-0,0548

-0,0795

Fator1

-0,0081

-0,0052

-0,0064

Fator2

-0,0315

-0,0218

-0,0200

Fator3

-0,0086

-0,0052

-0,0043

De acordo com a Tabela (5) a covariável que mais impacta na decisão de Y = 0 ou 1 é a
variável exposição (V2). A Figura (5) mostra a árvore de classificação ajustada para esses dados.
Nota-se que a variável que influencia mais a classificação para este modelo foi também a
exposição (V2), indicando que um valor menor do que 0,46 para esta variável a resposta seria 0
(não sinistro) e caso contrário seria 1 (sinistro).
Figura 5 – Classificação pela metodologia de árvore de classificação.
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Para a metodologia boosting, não temos parâmetros e nem medida de importância para as
variáveis. A Figura (6) mostra as variáveis mais importante para a metodologia de florestas
aleatórias.
Figura 6 – Importância de cada variável para o modelo de Florestas Aleatórias.

A Figura (6) mostra que as duas principais variáveis que impactam mais fortemente o
processo de predição é a exposição (V2) e preço do veículo (V1), respectivamente.
Em suma, é notório o destaque da variável exposição (V2) em todos os métodos, tendo um
grande peso nos modelos de regressão e representando com destaque nos métodos de árvore e
florestas. Essa variável é elaborada no processo de subscrição e precificação de um seguro, ou
seja, a equipe de analistas, com base em seus dados históricos e atuais dos clientes montam o
perfil de risco do cliente e, esse estudo reforça a importância de uma boa elaboração desse
indicador. E além da variável exposição, a variável valor do veículo mostrou influente nos
modelos de regressão e no modelo de florestas aleatórias, evidenciando uma variável importante
para estudar no processo de classificação de clientes quanto a ocorrência ou não de sinistro para
este estudo em específico.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado ao avanço computacional e a gestão da quantidade de dados disponíveis em seguradoras
fica evidente que a área de gerência de risco tem em mãos um potencial enorme para desenvolver
seus modelos preditivos. Assim, este trabalho teve por objetivo estudar o comportamento de
alguns modelos considerando a natureza de dados desbalanceados dentro das seguradoras,
especialmente se tratando da ocorrência ou não de sinistro por parte dos clientes.
Portanto, neste trabalho foi ajustado os modelos de regressão logística, ridge, LASSO, árvore
de classificação, boosting e florestas aleatórias considerando a abordagem tradicional de corte e a
abordagem de dados desbalanceados utilizando as metodologias de sobreamostragem e mudança
de corte. As medidas de qualidade indicaram que para este caso, onde a variável resposta possuía,
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em média, 7% de 1’s (sinistro) é importante considerar metodologias que lidam com dados
desbalanceados, mostrando que ao não considerar os dados desbalanceados os algoritmos
possuem poderes preditivos ruins e, ficou evidente que o método mudança de corte obteve
melhores resultados sob o método de sobreamotragem.
Este resultado encontrado de que a metodologia de mudança de corte foi superior em relação
ao método de sobreamostragem na avaliação dos poderes preditivos dos modelos, corrobora com
o resultado de Durbin e Borba (2008), onde os autores obtiveram melhoras em seus modelos
considerando esta metodologia. Além disso, este resultado evidência e dá suporte para adotar o
procedimento em trabalhos que obtiveram resultados insatisfatórios considerando a abordagem
tradicional de corte, tais como em Bhownik (2010) e Huangfu (2015).
Ademais, verificou-se que, os métodos propostos concordaram entre si sobre as predições e
sobre as variáveis que mais possam influenciar a variável resposta, salientando que, é de suma
importância para os gestores de risco conhecerem de onde vem a maior proporção do seu risco.
Como propostas futuras incluem-se a utilização de técnicas que fazem uso de amostras não
classificadas (semi-supervisionadas) para melhorar as predições, outras técnicas de classificação
como K-NN, SVM e ensemble, outras abordagens para dados desbalanceados (como a atribuição
de pesos para as variáveis), e a inclusão de mais variáveis e a utilização de outras medidas
resumos para a qualidade de ajustes.
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