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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Este Caderno de Debates é resultado da 34ª edição do Fórum de TIC Dataprev, 
realizado no dia 21 de junho de 2012, em Brasília.
Durante a atividade, foi abordado o tema Mineração de Dados, englobando 
experiências exitosas na área de na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul 
(Sefaz) e no Banco do Brasil.

Boa leitura!
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Eu e o Jairo trabalhamos na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul 
que, basicamente, tem três subsecretarias. A da Receita, que é a parte da 
arrecadação a subsecretaria da Contadoria, que é a parte contábil, a parte de 
auditoria, a subsecretaria do Tesouro, em que nós trabalhamos que, é mais voltada 
ao gasto público e à dívida pública. É a parte de mineração orçamentária. Hoje 
falaremos sobre folha de pagamento.

Uma das nossas áreas de atuação é tentar racionalizar o gasto público, reduzir 
custos, aumentar receita ou ter melhor gestão. São estas três frentes que tentamos 
abordar em projetos de Data Mining. Por isso, temos relacionamento com outros 
órgãos, outras secretarias. Aqui estão alguns sistemas com que trabalhamos. 
Vamos falar hoje do Recursos Humanos de Estado (RHE), que faz, especificamente, a 
folha de pagamento do estado do Rio Grande do Sul.

Esta apresentação será dividida em duas partes. Falarei sobre os três primeiros tópicos, 
que são questões mais gerais da nossa experiência de Data Mining. Os outros três tópicos 
serão abordados pelo Jairo, cuja exposição será de modelos de folha de pagamento. 

Sou da época dos relatórios impressos, acompanhei essa evolução. Hoje, estamos 
falando de Data Mining. Vamos pensar em uma caixa de ferramentas na qual existe o 
Data Mining. Vamos usar essa ferramenta conforme o caso. Vamos falar do caminho 
que a Sefaz encontrou e que pode ser bom para nós e não ser bom para vocês, mas 
depende do contexto das variáveis. Mudança de cultura é um fator importante em 
qualquer projeto, e não só de Data Mining. 

Temos feito workshops para um tipo de público e temos feito treinamento para outro 
tipo de público na Secretaria de Fazenda. Lançamos um programa chamado “Tenham 
Estatística para Chamar de Sua”. Fizemos um convênio com a empresa fornecedora 
do software. O interessado que quiser o software no seu laptop fica com a licença por 
um ano. Tivemos 15 interessados e já treinamos de 30 a 40 pessoas nesse ambiente. 

Qual é a nossa pretensão com as ferramentas? Em primeiro lugar, que as pessoas 
comecem a dominar a linguagem que a estatística utiliza. Então, se eu falar em 
cluster e em análise de regressão, haverá 40 pessoas que sabem o que é, e estamos 
capacitando as nossas equipes para, diante de um problema de negócio, o Data 
Mining poder ajudar. Concluímos uma turma de treinamento com 7 ou 8 pessoas na 
terça-feira. Na próxima semana, teremos uma reunião para elencar projetos de Data 
Mining. São tentativas de disseminação de cultura. 

Coloquei esta tela aqui com o que o Data Warehouse (DW) e o que o Data Mining 

¹Servidor de carreira da Sefaz-RS desde 1991, exerce o cargo de chefe da Seção de Informa-
ções Gerenciais e Sistemas Preditivos. Graduado em Administração de Empresas; Pós-
graduado em Sistemas de Informação, ambos pela UFRGS. Instrutor de cursos de Data Ware-
house  e Cubos OLAP.

O Data Mining na Sefaz

Fórum de TIC Dataprev 6Mineração de Dados

Agenor Canal ¹
Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz)



podem atender. A Secretaria de Fazenda trabalha com o DW há mais de doze anos. 
Temos uma boa experiência com ele. No ambiente de Data Mining, estamos há dois 
ou três anos. 

O que nos motivou a buscar o Data Mining? Os nossos gestores perceberam que não 
conseguíamos fazer predição e, muito menos, correlação. Então, começamos a ver 
oportunidades de melhoria no gasto ou economia, mesmo que não tivéssemos 
ferramenta para fazer isso. Acho que essa foi a principal motivação.

Temos dois casos importantes no estado do Rio Grande do Sul. O primeiro é o  
Instituto de Previdência do Estado (IPE). Além da parte previdenciária, é responsável 
pelos planos de saúde. O IPE paga todas as contas hospitalares dos beneficiados, 
dos funcionários públicos. 

Tínhamos um problema muito grande de pagamentos indevidos, de muito papel na 
auditoria. Os auditores não conseguiam auditar as contas dos hospitais. Uma das 
soluções indicadas era transformar esse processo de manual a eletrônico. Fizemos 
um processo de auditoria de conta hospitalar, em que foram criados modelos 
estatísticos para validar essas contas. O hospital mandava a conta, que era 
submetida aos 80 modelos de estatística, e o modelo dizia se pagava ou não pagava. 

Esse é o primeiro case do estado do Rio Grande do Sul mais efetivo em Data Mining. 
Ele foi feito de 2008 a 2010. É um case de ganho financeiro muito substancial. O 
pessoal do IPE afirma que o ganho foi acima de R$ 160 milhões. Esse valor pagou o 
investimento na ferramenta, na consultoria e nos permitiu criar um fundo de reserva 
para a parte de saúde do IPE. Outra coisa importante é esclarecer que o IPE não tinha 
Data Warehouse, diferentemente da Sefaz, mas, mesmo sem Data Warehouse, 
conseguimos fazer os modelos com ótimo resultado.

Começamos o trabalho na Sefaz em 2009. Temos o modelo de folha de pagamento e já 
fizemos análise descritiva, análise cluster, séries temporais. Estamos trabalhando com a 
nota fiscal eletrônica. Começamos pela área de medicamentos, pois o estado gasta muito 
com medicamento. Então, estamos nessa análise há um mês e meio ou dois meses.

Quanto ao case de insucesso, ele também é uma fonte de aprendizagem. Fizemos 
uma modelagem de previsão de ingresso de Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS ), uma informação básica para as Secretarias 
de Fazenda. Fizemos a modelagem em um ou dois meses. Seguimos a metodologia 
apropriada e os modelos tiveram um resultado igual ou superior ao método 
tradicional feito pelas áreas de planejamento. O nosso problema foi na hora da 
implementação. Não conseguimos que a área de negócio entendesse a nova cultura: 
mudasse a sua planilha Excel e migrasse para um sistema mais automatizado, 
apesar das vantagens de padronização oferecidas pelo Data Mining. 

Notamos que os projetos de Data Mining mais bem-sucedidos são aqueles em que 
não temos uma alternativa e encontramos certa resistência dos clientes nos 
projetos em que há uma alternativa mais simples e conhecida pelas áreas de 
negócio. Analisamos 400 variáveis nos modelos de folha de pagamento. Não existe 
ferramenta com que o usuário faça isso. Então, o Data Mining é a solução. 

Como a Sefaz se organizou para trabalhar nos projetos de Data Mining? Temos uma 

Agenor Canal
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empresa terceirizada contratada, como é no serviço público. Houve o pregão entre 
várias empresas e uma foi escolhida pelos requisitos atendidos. É constituída por um 
gerente de projeto e 2 técnicos de estatística. Adquirimos 4 licenças do software de 
estatística Data Mining da empresa State Software. O contrato é o permitido pelo 
serviço público: de um ano e renovável por mais quatro. São cinco anos, e temos um 
banco de horas de consultoria de 3000 horas/ano.

Funciona da seguinte forma: tenho um projeto de Data Mining, chamo a consultoria, 
faço o planejamento, estimo tudo o que é necessário. Como os nossos projetos têm 
sido mais ou menos encadeados, essa consultoria está instalada numa sala 
específica da Secretaria de Fazenda. Já se falou da metodologia e o que posso 
acrescentar é que, às vezes, o gestor quer passar por cima das três fases iniciais. 
Caberá aos gerentes do projeto, tanto da empresa quanto ao gerente da área de Data 
Mining, fazer o controle. Porque se todas as etapas não forem cumpridas, poderá 
ocorrer um problema, ou pior, podemos nem perceber que houve o problema. 

O IPE tem 80 modelos e demoramos seis meses entre o início e a implantação. Neste 
caso, os modelos foram implantados no sistema de grande porte, na IBM. 
Colocamos os modelos para rodarem lá dentro, até porque não tínhamos DW. 
Conseguimos que ele rodasse junto ao sistema operacional. O sistema recebe as 
contas do hospital, há um modelo lá dentro e o próprio sistema gera para o médico-
auditor quais contas ele terá que auditar.

Vou falar do projeto de folha de pagamento superficialmente. A equipe tem dois 
analistas de estatística contratados, servidores da área de negócios. Há várias 
pessoas porque depende do tipo de análise e a folha de pagamento do estado é 
muito complexa, são muitos cargos, muita legislação. Às vezes, o especialista na 
área de magistério ou na área de segurança era chamado para a discussão dos 
modelos. Acredito que tenhamos envolvido mais de 10 pessoas da área de negócios. 
Solicitamos auxílio à Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) para participar 
do desenvolvimento. A Cage também audita folha de pagamento. Então, seria 
interessante a controladoria participar do processo. Pensamos que, ao agregarmos 
valores humanos e de conhecimento na dose certa, sairemos ganhando.

A base de dados utilizada foram três anos de folhas de contracheques. Utilizamos 
400 variáveis, isso dá um total de 12 milhões de registros. Por que esse número tão 
alto de variáveis? Porque o sistema de RH do Rio Grande do Sul é muito complexo. 
São adicionais, vantagens, todas as verbas salariais, o que resulta nessas 400 
variáveis. Não todas em um modelo, mas há modelos com 20 variáveis, com 30 
variáveis. O prazo total foi de sete meses do início ao fim. O melhor resultado obtido 
foi na análise de regressão multivariável. E, por incrível que pareça, os percentuais de 
determinação estão em 98 e 99%.

Em que ambiente os modelos da folha de pagamento são processados? No IPE, 
colocamos todos os modelos no sistema operacional. Na Sefaz, optamos por colocá-
los no ambiente de DW. Acredito que vocês já conheçam o processo de DW, as bases 
de dados, Extrat Transform Load  (ETL), que cria o armazém cube até chegar ao usuário 
final. Aqui está o software estatístico. Criamos um processo de ida e volta. O Data 
Warehouse gera dados, o software recebe esses dados, aplica os modelos e devolve o 
resultado para o DW, ou seja, devolve todos os servidores selecionados para 
auditoria ou não. De que modo o usuário final faz a auditoria? O analista entra no 

Agenor Canal
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DEBATE

afetado. Pensei que fosse o mesmo sistema. Se eles AES Sul: A ferramenta de mineração de dados de vocês 
não o utilizassem, não alimentariam o Data Mining.fica dentro do sistema legado? Ou é uma ferramenta 

externa? Sefaz-RS: Achamos mais flexível utilizar o ambiente do 
DW. Uma vez que o DW gerar dados, nós só Sefaz-RS: No caso do IPE, o software estatístico gerou 
integraremos o Data Mining a ele. O DW serve de fonte os modelos. Implementamos só os modelos no 
de dados e serve de interface para o usuário final. E, sistema operacional. No caso da Sefaz, a ferramenta 
além disso, criamos um cubo específico para estatística, onde estão os modelos, processa os dados. 
acompanhar as auditorias. Porque temos uma meta O Data Warehouse  transmite a base de dados daquele 
mensal de auditar n matrículas. Assim, o cubo tem uma mês para eles. 
interface mais amigável para saber quantas foram AES Sul: Remeto-me à questão cultural exemplificada auditadas e quem as auditou.por você. A princípio, deveriam ser processos separa-

dos. Não entendi em que ponto o Data Mining era 

Share Point, que tem uma interface e clica o botão. Se ele quiser analisar três pessoas, 

clicará três vezes no botão + (mais) e o sistema, aleatoriamente, selecionará três 

servidores para a auditoria. Essa é uma visão sistêmica.

Agenor Canal
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Trabalho na área de negócios da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do 
Sul desde 2003. Fiquei uns cinco ou seis anos fazendo folha de pagamento, mexendo 
no contracheque. Descobriram minha formação em matemática e acharam que eu 
seria mais bem aproveitado no suporte aos usuários. Ajudaria o Agenor na interface e 
a Procergs nos sistemas. Não que eu tivesse algum conhecimento de sistema, mas 
era mais fácil lidar com o pessoal da TI e os demais usuários.

A folha de pagamento atende a cerca de duzentos e sessenta mil vínculos. Cada 
servidor pode ter mais de um vínculo quando há acúmulo de cargo. Não vamos falar 
em servidores. O nosso foco é cada contracheque e, então, seriam duzentos e 
sessenta e três mil contracheques mensais por pagamento normal, fora os 
pagamentos excepcionais. Um custo que já se aproxima de R$ 1 bilhão. Por mais que 
a folha de pagamento esteja automatizada, enquanto houver criação, extinção de 
cargo, mudança de legislação e juízes pensando, sempre temos o que fazer. Existe 
alteração manual na folha todos os meses. Até que essas alterações sejam 
automatizadas, levará um bom tempo e bastante demanda de pessoal.

O objetivo da folha de pagamento é obvio. Todo servidor tem que estar com o dinheiro 
na conta em todo último dia do mês. Uma das metas é evitar gastos impróprios para 
que alcancemos esse objetivo. Então, pontuou-se como meta a identificação e a 
eliminação de eventuais pagamentos indevidos. Nós não tínhamos nem ideia, e ainda 
não temos, se existe um prejuízo realmente, e se ele é grande ou não.

A estratégia era eliminar pagamentos indevidos. Uma que continua dando dores de 
cabeça: a arrecadação de inativos através de controle de óbitos. A análise das matrículas. 
E a análise de contracheques, tanto no aspecto funcional quanto no financeiro. 

Até pouco tempo, essas análises eram das matrículas selecionadas e eram 
escolhidas por critérios: aquelas com defasagem de cadastro, com falta de 
documentação, com alguma lacuna a ser preenchida no cadastro. Pegava-se aquela 
matrícula e, como tínhamos que mexer no cadastro dela, fazíamos um exame 
rigoroso.  A outra análise reconhecia eventuais erros identificados pelos técnicos na 
manutenção individual: implantação de pensão alimentícia ou inclusão de 
pagamento excepcional devido a causa judicial. 

No caso de erro proposital ou acidental, isso funciona; mas, se for má-fé, não 
funciona. Se o servidor sabe de algum erro e não procura acertar sua folha, fica 
impossível garimpar esse erro. Havia necessidade de uma ferramenta com critério 
financeiro que apontasse erros prováveis e que fosse mensurável. Aí entrou a 
modelagem dos cargos. Escolheram-se somente trinta cargos para modelar. A folha 
é muito heterogênea e complexa, não funcionaria se fosse toda modelada. Das 
quatrocentas variáveis de que o Agenor falou, a maioria dos cargos utiliza trezentas. 
Por exemplo, uma vantagem que o professor recebe e que o brigadista não recebe, 
mas o campo da variável está lá. 

Um Modelo de Folha de Pagamento
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Esses trinta cargos modelados representam em torno de 80% do valor pago por mês 
e em torno de 86%  dos vínculos. Uma parcela considerável foi atendida aí. Além 
disso, esses modelos, também, foram segmentados entre ativos e inativos. Diferen-
ciaram-se pagamento normal e retroativo. Assim, duzentos e vinte e seis mil 
vínculos ficaram modelados. E apontaram doze mil vínculos por mês, quase treze 
mil, do que chamamos outliers, no mês de abril. 

No nosso caso, os modelos compararam cada um dos vínculos com seus pares. Ou 
seja, aqueles que trabalham naquele cargo, levando em conta as variáveis relevantes 
para aquele cargo, como lotação, vantagens temporais, nível de promoção etc. Se 
alguém receber alguma vantagem imprevista, o sistema acusa o erro. Os casos que 
estiverem fora da normalidade são apontados como outliers. Quatrocentos e 
cinquenta servidores (outliers e cargos não modelados) são separados mensalmente 
para serem passíveis de análise. Na prática, só mesmo cento e cinquenta servidores 
serão analisados porque isso demanda tempo. É feita uma análise criteriosa do 
servidor. Existe uma regra que proporcionaliza esses quatrocentos e cinquenta de 
forma que serão disponibilizados os realmente problemáticos.

Dos quatrocentos e cinquenta servidores, as matrículas analisadas há menos de um ano 
são descartadas. Se for constatado que o outlier do mês está correto, ele deverá ter 
acertado seu pagamento a fim de sair dessa classificação. Não haveria sentido ser 
analisado todo mês. Se, depois de um ano, ele continuar como outlier, poderá ser 
realmente um problema por outro motivo. Ele volta a ser passível de análise. Cada 
integrante do corpo técnico daqueles setenta é incumbido de sortear os servidores. 
Existe uma rotina, citada pelo Agenor, que escolhe uma matrícula para o técnico analisar. 

Há tempos, quando se pedia a análise de um técnico, ele escolhia a mais fácil. Às 
vezes, a análise ficava para um técnico acostumado a analisar a folha de 
determinadas funções. Para tanto, é necessário que saia da sala dele, procure os 
colegas a fim de ver o que pode estar errado. A análise é feita segundo alguns 
aspectos funcionais e financeiros. É feito um check-up completo no contracheque do 
servidor, na sua vida funcional, tendo como referência o valor apontado no modelo 
como fora da normalidade. A base de escolha é esse valor exagerado, mas pode ser 
também um valor menor.

Erros simples podem ser reparados na própria Divisão do Pagamento de Pessoal 
(DPP). Se forem mais complexos, falta de publicação, por exemplo, o servidor recebe 
uma vantagem mas nada a comprova, remete-se à origem para justificativa. Se esta 
não convencer, segue para eventual processo em órgão superior ou outros órgãos.

Depois de dois anos da utilização do ferramental, vêm os questionamentos. Nós não 
sabíamos o que haveria de errado e, muito menos, como seria o retorno. Até agora, 
não mensuramos o retorno, muito pouco foi apontado como erro. Encontramos os 
outliers, que foram analisados, e concluímos que a grande maioria está correta. 
Descobrimos vantagens excepcionais para um determinado cargo, mas a que o 
servidor faz jus. Provavelmente, esse trabalho todo não se pagou e, talvez, nunca se 
pague. Na verdade, torcemos para que não ocorra. 

É uma garantia de que não ocorrerá problemas maiores ou, se ocorrerem, estamos 
preparados para enfrentá-los. Há casos que, se não fossem os modelos, poderíamos 
levar anos até nos darmos conta. Os modelos continuam a ser utilizados de forma 

Jairo Perez Sorzato
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preventiva. Acredito que dos doze mil outliers apontados mês a mês  cerca de quatro 
mil já foram analisados. A tendência é que, daqui a alguns anos, todos ou a maioria 
dos outliers já terão passado por algum tipo de análise. E a preocupação será só com 
os novos casos.

Alguns anexos seriam os formulários de checklist. Este, aqui, era usado 
anteriormente: garimpávamos aquele que não tinha um RG ou CPF cadastrado. 
Examinávamos se a lotação estava correta e se estava sinalizada como ‘ok’.  Se 
pendente, remeteríamos o cadastro a quem tivesse a competência de acerto, ou a 
própria DPP corrigiria. Quando disseram que utilizariam ferramentas estatísticas na 
DPP, nós provamos a atitude. 

Se um determinado valor é considerado alto, a matrícula irá para análise e a vida 
desse servidor será analisada pelo técnico, desde o ingresso no estado. Ainda, se 
cada vantagem percebida foi originada por um ato publicado. Se esse valor for 
justificado, não se consegue nem achar onde está a diferença. Às vezes, não há erro 
no valor, mas é só uma pista. Neste caso, era um completivo, uma parcela autônoma, 
que não é tão rara, mas foi um pouco maior que os seus semelhantes. Por isso, o 
modelo o apontou. 

Aqui, são alguns casos em que o modelo funcionou e apontou problemas. E, ainda, 
tivemos sorte. Esse é o caso de um major que recebia parcela autônoma, o que não é 
normal para brigada militar. Percebeu-se isso na análise de maio, correspondente à 
folha de março. Que deveria ter sido feita em abril, mas é um exemplo da resistência. 
O mais importante é fazer os processos. Esse tipo de coisa é feita quando dá tempo, 
depois de fechar a folha. Percebeu-se em maio. Por sorte, o servidor se deu conta e 
reclamou o erro, que foi acertado já na folha de abril. Não foi o sistema que remeteu à 
DPP, porém, se houvesse má-fé ou se o servidor não tivesse percebido, o modelo 
acusaria (como acusou).  Então, seria consertado, ainda que com defasagem de um 
mês. Outra situação poderia ter ocorrido: essa matrícula não ter sido sorteada nesse 
mês. Poderia levar de três a quatro meses para ser sorteada. Levaria um tempo, mas 
seria descoberta em algum momento. Pode ocorrer, também, de o servidor receber 
menos e não perceber. Essa servidora estava aposentada desde 2003. Em agosto de 
2011, foi feita uma análise e percebeu-se o erro. O modelo acusou um valor a menos. 
O analista verificou que, no ato de aposentadoria, constavam os avanços, os triênios, 
cinco por cento sobre o salário básico, mas só estavam registrados nove avanços no 
sistema. Com uma defasagem de oito anos, foi acertada a sua função com a 
prescrição correspondente. A servidora perdeu uns três anos de um direito. Não 
havia como retroceder, e ela continuaria perdendo esse valor. Na minha visão, o 
sistema já se justificou só por este exemplo. Apesar de a ferramenta ser cara, o 
objetivo da folha foi atingido, que é o pagamento correto ao servidor. 

Aqui, outro caso: o modelo apontou como outlier em novembro de 2011. A 
aposentadoria ocorreu em 1987 e vem discutindo o risco de vida que o servidor 
recebe. Por várias vezes, foi aumentado, diminuído, extinto, reposto. Mas, o modelo 
entendeu que estava normal, selecionou-o e o enviou para análise. Esse servidor 
faleceu este mês. Mas, esta situação tem que ser regularizada para a pensionista.

Jairo Perez Sorzato
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

verdade, pelo menos, dois modelos para cada cargo. Banco do Brasil: Você mencionou esses casos da 
Um para pagamento normal, pagamento mensal e monitoração e dos sinais de alerta. Como se dá esse 
outro modelo para pagamentos retroativos - que são reporte? Um participante abordou a questão da 
eventuais. A do cargo normal funciona muito bem consultoria: ela ajuda apenas no software ou também 
porque deve ser igual todo mês. O retroativo é que, às auxilia na construção dos modelos?  Sobre o tempo de 
vezes, apresenta valores um pouco distorcidos, mas já implementação dos modelos (seis meses). Este é o 
identificamos os casos. Alguns cargos, como o de tempo de construção e desenvolvimento do modelo ou 
professor, são numerosos e muito variáveis. Então, inclui a implementação no ambiente da IBM?
optou-se por dois modelos para professores. Outros Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul: Quanto à cargos têm mais de dois modelos. monitoração, cada técnico abre uma ferramenta, 
Há, também, modelos para aposentados. O salário é aquela que mostrei, uma vez por mês. O formulário 
calculado pela média das contribuições, o que diferencia checklist é um programa que faz a seleção. Essa 
totalmente porque ele sai da média do cargo. É outra ferramenta escolhe as quatrocentas e cinquenta 
rubrica. Um só modelo, nesse caso também não faria matrículas e as deixa disponíveis para o analista. É ele 
sentido. Alguns cargos nem chegaram a ser modelados que toma a iniciativa e baixa uma matrícula para 
porque eram muito poucos. Eram dois ou três analisar. Ou seja, não tem um alerta que avisa a entrada 
servidores. A única maneira é o sorteio para a análise.de um estranho e indica a análise. Ainda não chegamos 

a isso. Dataprev: Gostaria que você falasse mais do 
processamento do modelo. Vocês rodam a folha prévia  Na verdade, o ideal seria que o fechamento prévio da 
e depois rodam os modelos?folha acusasse os outliers e que acertássemos o erro 

até o fechamento definitivo, em um prazo de dois a três Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul: Esse dias. Não conseguimos isso ainda, porque, primeiro, seria o ideal. Por enquanto, rodamos a folha definitiva temos que fazer um garimpo nas matrículas. com o banco de dados disponibilizado pelo Agenor. Os 
modelos apontam os outliers, os doze mil e setecentos Banco do Brasil: A consultoria também atua na 
do último mês. Infelizmente saiu a tela que mostrava a modelagem de negócios?
proporc ional ização da nossa escolha.  São Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul: A quatrocentos e cinquenta matrículas, com noventa por consultoria é parceira na modelagem. A própria cento de cargos modelados e dez por cento dos não Secretaria da Fazenda (Sefaz) tem uma equipe de modelados, por serem pequenos ou não terem uma Business Intelligence (BI) que cuida do ambiente Data regra fixa. Esses também são passíveis de análise, mas Warehouse (DW). Temos a consultoria de estatística, por outras regras mais específicas.que participa no processo inteiro; temos o objetivo de 
O modelo aponta os outliers. Mas em quanto? identificar outliers de folha. Chamamos o gerente da 
Pensamos no que seria mais importante: o valor consultoria e a estatística para fazerem o projeto 
absoluto do que ele recebe a mais ou a menos; ou o inteiro: qual é a minha base, qual é o tempo? 
percentual sobre o salário dele? Concluímos pelos dois Banco do Brasil: E o prazo de seis meses para a valores. Então, fizemos uma média harmônica entre os implementação do modelo? dois. No teste, percebemos que ele pega, mais ou 

Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul: Os seis menos, alternadamente. Ora escolhe pelo valor 
meses representam o ciclo completo. absoluto muito grande ou muito pequeno, Ora escolhe 

o percentual muito grande do seu ganho. Dataprev: Entendi que aquela tela seja para validação 
das regras de negócios do pagamento. E esta outra tela Isso estava proporcionalizado. A grande massa estava 
seja dos analistas do RH. Quanto à geração dos na folha normal, com outliers expressivos, porque é a 
modelos, vocês geraram um para cargo? mais importante. A segmentada estava em folha 

normal e folha retroativa; por último, estavam os Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul: Na cargos não modelados.
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Dataprev: Vocês avaliaram também algum tipo de DMSS Software: Em alguns projetos que se iniciam 
variável relacionada a algum tipo de mudança de com a mineração de dados tem-se a fase de maturação 
cadastro ou de promoção, a fim de identificarem outros do que você tem lá atrás, do que estão executando para 
tipos de mudança? começarmos a interpretar os padrões de comporta-

mento. Os critérios são chamados de modelos. Um Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul: Não entendi modelo para cada cargo. Eu entendo as particulari-bem. Se há variável da mudança, se ele for promovido? dades salariais de cada cargo como um critério de cada 
Dataprev: Variável da mudança: por exemplo, mudança cargo, que seria aplicado na mineração de dados. As 
de legislação, que criou uma gratificação diferente. variáveis de influência seriam pesadas e, a partir daí, 
Essa incorporação no modelo. teríamos a pontuação, ou seja, o valor que se deveria 

receber de salário para a validação da auditoria. E ainda, Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul: Não sei identificaria se a indicação do modelo foi real ou não. como fizeram, mas funciona bem. Aconteceu quando 
validávamos os modelos. Uma categoria teve um Existe a mineração de dados, mas, também, existem os 
aumento expressivo e o modelo acusou isso. Se muitos alertas, tanto para a auditoria quanto para o 
servidores começam a ganhar aquela vantagem na cadastramento. 
justiça e o Estado a incorpora aos demais, o modelo o No Mining preditivo, as informações são colocadas no acusa e, inclusive, desaparece a figura do outlier neste sistema e, a partir daí, já é gerado um escore. Por caso. Se um servidor recebe um reajuste diferenciado, o exemplo, esse benefício tem noventa por cento de modelo também acusa. chance de ser indevido para o perfil do funcionário. 
DMSS Software: Na mineração, temos duas frentes. Talvez até mesmo a aprovação do benefício para 
Uma é a mineração de processar os dados para entender inclusão no sistema da folha de pagamento devesse 
o que aconteceu lá atrás e a outra frente é, como o caso constar do projeto. Acho bem interessante a 
de vocês, de identificação de benefício indevido. Quanto identificação do benefício indevido antes da auditoria. 
à proposta do alarme, existe a modelagem preditiva de Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul: O seu mineração de dado, que possibilita a identificação do entendimento está correto, resta convencer o pessoal.benefício indevido na entrada.

Quando o servidor passa a receber um benefício 
adicional, devido a uma normativa ou a um prêmio de 
merecimento, o que acontece no momento da entrada 
do benefício no sistema? É o mesmo sistema da folha 
ou há um sistema externo?

Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul: As 
vantagens inerentes ao cargo são comandadas pela 
secretaria de origem e não temos muito o que fazer por 
conta de travas da própria regra. Outras vantagens, por 
exemplo, a parcela autônoma recebida pelo major, 
provavelmente, não vai mais acontecer. Após 
percebida como não pertinente ao cargo, o próprio RHE 
deve colocar um gatilho para não haver a incorporação. 
São as quatrocentas variáveis disponíveis a todos os 
cargos. Porém, quando uma vantagem não pertinente 
ao cargo não é percebida, principalmente, se ela é nova, 
às vezes, entra no processamento. O servidor a recebe 
indevidamente. Um alerta ajudará a dar parâmetros ao 
próprio RH para que não aconteça mais. Quando é uma 
implantação manual na DPP, por exemplo, o alerta na 
hora seria o ideal. Neste caso, serão eles os analistas 
dos outliers que lhes aparecerem. 

DEBATE
Jairo Perez Sorzato
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Sistema de informação e ambiente de risco
para basiléia II e análise do risco de crédito no
Banco do Brasil
Iran Alves de Souza ¹
Banco do Brasil

Trabalho no Banco do Brasil há vinte e cinco anos. Nos últimos 15 anos, na área de 
crédito. Estou vinculado ao projeto Basiléia, sou responsável pela implemen-tação 
das métricas de risco de crédito para avaliação de risco e capital. 

Falarei rapidamente do tema um e dois. O primeiro mostrará a dimensão de números 
do banco, e o segundo tema abordará o funcionamento da estrutura de gestão de 
riscos. No primeiro trimestre de 2012, o BB fechou com um lucro de 12,7 bilhões de 
reais, correspondente a 19,7% do retorno sobre o patrimônio líquido. Nós tivemos 
uma quedinha desse retorno, muito em função da redução das taxas que está 
ocorrendo. 

O Banco do Brasil é o maior banco da América Latina em ativos totais. Nós estamos 
com ativos da ordem de 1 trilhão de reais. A medida de referência de bancos no Banco 
Central do Brasil (Bacen ) é por ativo total. Temos um conceito de carteira de crédito 
ampliada, em que estão incluídas as operações que envolvem títulos imobiliários e 
prestação de garantias. E a carteira de crédito do banco está na ordem de 473 bilhões 
de reais.  A segmentação em crédito: Unidade Pessoa Jurídica (UPJ) - 211 bilhões de 
reais. UPS - 133 bilhões de reais. Agronegócio - 92 bilhões de reais. Exterior - 36 
bilhões de reais.

Nós tivemos um incremento de 19% na nossa carteira de crédito ao longo dos últimos 
doze meses. 

Quanto à Basileia II, nós estamos três pontos percentuais acima, o índice de Basileia 
no Brasil é de 11%. Esses 3% equivalem, mais ou menos, a uma expansão da ordem de 
cento e oitenta a duzentos bilhões de créditos. 

O conceito cliente no BB, hoje, é normalmente quem tem conta-corrente ou quem 
tem algum tipo de relacionamento com o banco. Por exemplo, um poupador que não 
tem conta-corrente, mas possui um relacionamento. 

Nós estamos na ordem de 56 milhões de clientes. A base de clientes do BB é em números 
de registros. Estamos com, aproximadamente, cento e vinte milhões de registros. E veja o 
potencial de expansão em que se pode oferecer produtos. Temos diversas frentes 
trabalhando essa base, enriquecendo dados e fazendo oferta de créditos. 

Falarei da estrutura de gerenciamento de riscos. Por que isso é tão importante? 
Porque vou falar de todo o processo de aprovação de modelos no BB. Todos são as 
estruturas de comitês. Nada no BB é aprovado se não passar na instância que deve 
dar a aprovação. A estrutura organizacional do Banco: o presidente, as nove vice-
presidências e as três diretorias de gerenciamento de crédito. A estrutura de crédito, 
que é responsável pela análise e desenvolvimento dos modelos de créditos, são os 
famosos Credit scoring, Behaving scoring. E, também, o desenvolvimento das 
metodologias de limite do crédito. 

A gestão de risco é responsável por todo o processo de avaliação de carteira e, 
também, pela mensuração de capital. A reestruturação de ativos é responsável por 
todos os modelos de Collection scoring e Recovery scoring. Tudo relacionado ao 
processo de cobrança e operação está com eles. 
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Como funciona a estrutura de comitês? Para você aprovar, o BB tem um Conselho de 
Administração, que é a mais alta instância do banco. O representante do governo é o 
Secretário do Ministério da Fazenda, Nelson Chaves. E o Presidente do Banco é o Aldemir 
Bendine. Os conselheiros são indicados pelo governo e alguns deles são técnicos e já 
foram gestores. O Comitê de Auditoria dá suporte ao Conselho de Administração. O 
Conselho Diretor é composto pelo Presidente e mais os nove Vice-Presidentes.

Um modelo de crédito é aprovado na instância chamada Comitê de Risco Global 
(CRG). Esse CRG é composto pelo Presidente e pelos Vice-Presidentes do Banco. 
Toda vez que temos que aprovar um novo modelo de análise de risco de claim, 
fazemos modelo, preparamos uma nota técnica e o encaminhamos aos escalões 
deferidores. Estes aprovam o modelo e depois começam os processos de 
implementação. No caso de crédito, ele tem que passar por um subcomitê de risco de 
crédito. Esse subcomitê tem a participação dos diretores, que encaminham o modelo 
ao CRG, a instância de aprovação. 

Abaixo do subcomitê, há uma área nova chamada Fórum Técnico de Modelagem. Em 
todos os modelos de risco de crédito existem áreas representadas pelos técnicos. 
Nestas áreas é que se começa a debater os modelos. 

Quanto tempo leva para aprovar um modelo no Banco? Depois que está tudo feito, a 
aprovação leva de um a dois meses. Há debate em foro técnico, acerto do relatório, 
ajustes, envia-se ao comitê e, aí, temos as agendas. Até por isso, só ocorre uma vez 
por mês. O risco operacional tem um comitê e um subcomitê. O risco de mercado 
também, e assim vai.

Como é o processo? Os três principais riscos, que são medidos pela avaliação de 
capital, são: o risco de mercado e liquidez; o risco de crédito e o risco operacional. A 
maior parte de alocação de capital nos bancos brasileiros têm a ver com o risco de 
crédito. Então, esse risco de crédito representa 80%. O restante corresponde ao risco 
de mercado e ao risco operacional. 

No processo, partimos da base de dados. Aqui, você tem as informações mais 
granuladas de comportamento de clientes, dados de clientes e seus registros de 
operações. Os métodos são os quantitativos e os qualitativos. No caso do BB, todos 
os modelos são segmentados por carteira. Nas carteiras massificadas, o foco é no 
modelo estatístico, em que se tem critérios qualitativos e quantitativos, os quais 
levam o cliente a determinar o default. 

E há uma carteira pequena que não envolve tanto a base de dados, mas envolve a 
modelagem estatística intensamente. É a carteira de Low Default Portfolio. 
Normalmente, está associada a clientes corporate, em que há baixos eventos de default. 
Então, fazemos modelos julgamentais, ou fazemos simulação de Monte Carlo e uma 
série de técnicas, porque não há dados. É um tipo de modelo bastante complexo.

Em Simulações, estamos falando um pouco de testes de stress e sensibilidade. Feito 
isso, como fazemos a gestão do seu risco e do seu portfólio de crédito, de toda a sua 
carteira segmental? É verificada alguma coisa de aprovação ou algum sinal de alerta, 
que são submetidos aos subcomitês e ao CRG para ciência. E segue o ciclo normal.

E as camadas de controle? Essa primeira camada é de quem está no Data Mining. É o 
funcionário que extrai os dados, trabalha a informação e faz o modelo. Aqui está toda 
a parte de tratamento da informação e modelagem estatística. 

Iran Alves de Souza
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A segunda camada foi exigida pelo Bacen para implementação de Basileia II. O Bacen 
quis enxergar isso dentro do banco. É uma camada chamada validação indepen-
dente. Essas áreas do banco costumam estar com a parte de complaints e de controles 
internos. Então, eles procuram desafiar os modeleiros. Será que ele usou a melhor 
técnica de modelagem? Será que os critérios de validação e os critérios de modelagem 
estão suficientes? Na verdade, existem seis âmbitos de validação. Mas, os dois mais 
praticados são o âmbito de validação de dados e o âmbito de validação de modelo.

A terceira camada é a auditoria. Quem entrega o caderno de candidatura ao Bacen é a 
auditoria. Ela recebe da área de validação independente um relatório de todo o 
processo de validação.  A auditoria escreve o relatório de auditoria, que é apresen-
tado ao regulador num processo de candidatura ao Basileia II. 

Daquelas três áreas que fazem parte do processo de gestão de risco de créditos, a 
área de Gestão de Riscos é responsável pela gestão da carteira, diversificação, 
mensuração de risco da carteira. A diretoria de Crédito é responsável pela avaliação 
de risco de clientes e operações, cadastros, limites de operações e a parte de 
reestruturação de ativos, que são os modelos de Collection scoring e Recovery scoring. 

Vamos falar da abordagem em Internal Rating Based (IRB). O que é essa abordagem e 
qual a solução usada para rodarmos esses modelos? É a utilização de modelos 
internos. Todos esses modelos são propriedades do BB. Esses modelos têm umas 
letrinhas Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) e Exposure at Default 
(EAD). Eles procuram mensurar a  perda esperada, que nada mais é que a provisão do 
banco. É aquela perda que já sabemos de quanto será. A regra de provisio-namento 
está na Resolução 2.682, de 21/12/ 99, do Bacen. Agora, temos modelos baseados 
nos dados internos, na modelagem interna, que calcula essa provisão. 

A parte de capital, na verdade, é para cobrir as perdas inesperadas, que são, 
normalmente, os modelos de VAR. Para medir essas perdas inesperadas, temos um 
lado com os parâmetros definidos pelo regulador, por isso é capital regulatório. E 
temos outro lado com os parâmetros definidos a partir das métricas de gestão. Esse 
é o capital econômico. 

Trabalhamos com o intervalo de confiança de 99,7%. Para perdas inesperadas 
extremas, por exemplo, um terremoto, existem modelos, mas esses, não ficamos 
medindo. O ponto é até aqui, em 99,7% dessa curva de perdas.

A fórmula de medir o capital é simples. Ela é a exposição ponderada ao risco. 
Consideramos a probabilidade e o descumprimento, a perda no descumprimento, a 
maturidade e exposição no momento do descumprimento. Estas letras são modelos 
estatísticos. 

O PD é: fiz um empréstimo a uma pessoa. Mas, já estou prevendo que ela em x% vai 
entrar em default daqui um tempo. Então, é uma probabilidade de zero a um. O LGD é: 
coloquei um empréstimo na mão de uma pessoa. Ela entrou em default. Quanto 
consegui recuperar desse empréstimo? Então, ela é um menos a taxa de 
recuperação. O EAD é: qual é a exposição que esse cliente tinha no momento do 
default? No cenário mundial é 8% daquela régua. No Brasil, é 11%. 

Maturidade da carteira: maturidade é o prazo médio da sua carteira. Há fórmulas 
para medir esse prazo. Na verdade, medimos o prazo da operação em tempo médio. 
Há uma conta para isso: numa operação de quatro anos, verificamos seus fluxos, e é 
dado o valor e já temos uma ideia de prazo médio. Quais são os benefícios estimados 
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quando um banco vai à Basileia II? Temos um benefício na locação de capital, nas 
melhores práticas de gestão, na redução do custo de captação, melhoria no rating. 
Nem sempre vamos para o Basileia II; os bancos estão fazendo algumas contas junto 
com o Bacen. Por que o Conselho de Decisão vai investir? Haverá uma redução na 
locação de capital. Nem sempre é assim. Se você tiver aumento de capital, você vai 
ter um custo enorme para desenvolver isso e não vai ter benefício. Mas haverá um 
ganho enorme no processo de gestão de risco. É nisso que os bancos têm apostado. 

O Bacen tem exigido dos bancos que toda essa parte de tecnologia esteja num 
ambiente de TI controlado, com os modelos revisados anualmente e monitorados. É 
uma cobrança ostensiva do regulador. Não é só em valores numéricos. A primeira 
pergunta é se houve redução de capital. Se houve, muito bem, já passamos pela 
primeira régua. Se não, temos que arrumar artifícios para o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) sustentar o nosso projeto. Um projeto 
desses, se não tiver patrocínio, não anda. Para bancar um projeto de quatro, cinco 
anos numa instituição grande como o BB, tem que ter patrocínio. 

Vamos falar um pouco de modelagem, os quatro tipos dos principais modelos para 
risco de crédito no Basileia II, chamados modelos para risco de scoring. Esses mode-
los, no caso do BB, é uma visão cliente. Toda vez que um cliente chega ao BB, ele tem 
um score por trás. Esse score mede a frequência recuperada de inadimplência dele. 
Nos modelos, como deste caso usamos a técnica de regressão logística, pois o que 
nos interessa, é saber se ele é um bom ou mau pagador. 

APD: está fortemente associada ao modelo de scoring. A APD já é uma taxa. Ela traz 
uma taxa de descumprimento. É lógico que ela considera o risco do cliente. Esse score 
do cliente é uma variável principal nos modelos de APD. Temos uma figura nova que 
chamamos pool. O que são pools? São segmentações da sua carteira por 
características de clientes e produtos que sejam homogêneos. Nós pegamos esse 
score do cliente que é a visão cliente. Fazemos um processo de criação de grupos 
associados a esses clientes e formamos os grupos homogêneos. Vou dar um 
exemplo do BB: temos um cliente estipulado (os clientes estipulados têm uma taxa 
de perda de 0,3%, mas todos trabalham com produtos rotativos) então, a 
combinação clientes-grupo de produto rotativo é o seu pool. Para esse cliente você 
dá um APD. Depois, isso se aplica no negócio. Nesses modelos, já não prevemos se o 
cliente é bom ou mau pagador. Se quisermos fazer uma taxa e uma segmentação, 
iremos à árvore de decisão. 

LGD: aqui, nós fazemos um processo de modelagem de dois passos. O primeiro 
passo é determinar a segmentação. Nesse caso, fazemos a árvore de decisão. 
Depois, fazemos a conta da LGD e fazemos outro modelo de regressão. É o modelo 
chamado dois passos. 

FCC: é um componente que mede, em valores numéricos, o que o cliente ainda pode 
levar do banco num momento de default. Vou dar um exemplo: a EAD é a sua 
exposição no momento do default. Eu lhe dei um crédito de mil reais. O seu rating 
começou a piorar. Você teve um aumento de limite para dois mil reais, mas você 
entrou em default de setecentos. Qual o potencial de exposição que você ainda tem 
aqui? Isso é mensurado a partir do modelo FCC.

Vamos abordar sobre escopo. O Bacen emitiu a Circular nº6.581, que estabelece 
todos os requerimentos mínimos para um banco ir à Basileia II. Tudo relativo aos 
seus modelos, base de dados e histórico, as métricas e motores de cálculos. O que 
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chamamos de integração da gestão, é uma vez eu tendo feito meus modelos, como 
eu aplico na gestão e nos processos de concessão, de precipitação, de retorno? Em 
alguns itens, o Bacen exige a provar do uso de meus processos; além da parte de 
gestão documental, meus modelos têm que ser documentados e validados. E tudo 
tem que passar pela auditoria. 

As bases de dados têm que ser históricas na visão de sete anos, no mínimo. Eu tenho 
cinquenta milhões de clientes, cento e oitenta milhões de operações, sete anos. 
Como processo esses dados? No meu modelo, eu levo seis meses para modelar esse 
projeto. Não é simples. 

Isso aqui é o conceitual. E todo processo de TI tem que suportar esse conceitual. No 
BB, temos mais de setecentos legados, nos quais pelos menos cem legados são de 
créditos. Então, eu tenho que mexer em cerca de cem sistemas legados: sistema de 
contas-correntes, sistemas de cartão, de provisão, sistema de análises de limites. 
Tenho as minhas entradas e as minhas saídas. O que está nesse meio aqui? Está todo 
o meu processo analítico. Precisamos de um ferramental de documentação, um 
entorno tecnológico robusto para suportar esse processamento. 

Qual a mensuração de esforço de TI para fazer isso? Chegamos a quase setecentos e 
cinquenta mil horas de TI. Isso equivale a quatrocentas mil horas de negócios. Vale 
dizer que trabalhamos, mais ou menos, um milhão e duzentas mil horas. Eram mais 
de duzentas pessoas. 

Quais foram as premissas adotadas com esse cliente? Como criaria um ambiente 
analítico robusto que atendesse a todos os requerimentos do Bacen no ambiente de 
TI do banco? Tivemos que fazer um processo seletivo de escolhas de empresas. 

Nada no Banco é feito sem orçamento. Tenho que prever um orçamento hoje, para 
comprar no próximo ano. Em 2009, alocamos quase quarenta milhões de reais para a 
compra de uma solução de ferramenta. Em 2010, alocamos outro substancial para 
essa mesma compra. E, de 2012 a 2015, nós solicitamos outro substancial para 
fazer todo o processo de implementação. 

O primeiro ponto é dinheiro. O segundo ponto é sistema. No BB, em especial na área 
de crédito, todos os modelos são desenvolvidos com o Business Analytics software 
(SAS) há mais de dez anos. Já usávamos o Microsoft Small Basic (Basic) desde a versão 
6. Chegamos a usar o Software Subscription and Support (SPCS) há muito tempo, mas 
o volume da base não permitiu.  

Aproveitamos o conhecimento adquirido há mais de 10 anos. Se usássemos outra 
solução, todo o pessoal teria que ser treinado de novo. 

Precisávamos agilizar a criação de controle de processos automatizados e agilizar as 
funcionalidades. Tivemos que fazer algumas pesquisas de provedores. Usamos 
Gartner, Shartys e uma série de outros. Ainda precisávamos atender aos requeri-
mentos de tamanho de base do BB. Pegamos os quadrantes mágicos: completude e 
funcionalidade. Quais são os players? Risco de crédito. Chamamos os técnicos e 
fizemos uma Request for Information (RFI). O objetivo da solução era gerar e monitorar 
os componentes de risco, monitorar os modelos de classificação de risco de clientes 
e estabelecer um processo automatizado de promoção dos modelos preditivos.

Hoje, nos modelos scoring eu faço, na ferramenta. O Deploying, e, depois, desen-
volvido no processo corporativo da TI no mainframe. São seis meses na elaboração do 
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modelo. Um a dois meses na aprovação do modelo e nove meses na implementação 
do modelo. Quando eu vou usar o modelo, ele já está caducando. É uma coisa que 
temos que mudar.

No caso de modelo de scoring, é um pouco mais difícil, porque ele está muito 
arraigado no processo do Banco. Para os novos modelos de Perl Data Language (PDL) 
e PGED, vamos mudar isso. De scoring, não. Ele vai ao cliente. Eu calculo online, existe 
um ambiente analítico. Há uma grande distância ainda, mas chegamos lá.

Estamos trabalhando em um processo automatizado para a modelagem, validação, 
escoragem e monitoramento, em um ambiente de produção robusto. Estou tratando 
de risco de crédito, uma parte muito importante na locação de capital. O Bacen não 
admite planilha Excel. Colocamos todos os nossos processos em ambiente de TI. Daí 
resultaram um milhão e tantas mil horas de TI. 

As soluções utilizadas visam a uma gestão integrada das métricas, a mensuração do  
Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) e disponibilização de relatórios. 

Como vocês sabem, o BB é uma empresa pública  que trabalha com a Lei 8.666/93, a 
qual normatiza as licitações e contratos da administração pública. Eu não sei se isso 
ajuda ou atrapalha. 

Colocamos trinta milhões de dólares. Fizemos esse processo em três estágios: 
prospecção, aquisição, homologação e instalação.

Chamamos SAS, International Business Machines (IBM) Teradata Corporation 
(Teradata), Oracle, SAP, Algorithimys e Expirian. Conversamos com todos eles. 

Assim ficou a nossa solução: no miolo, o motor de cálculo, é tudo SAS exceto essa 
parte do modelo físico, que é Oracle, porque o BB já tem licenças Oracle e de modelos 
que, por uma questão de alta disponibilidade, preferimos usar o Oracle. 

A modelagem, o monitoramento e todos os motores de cálculo são SAS conversan-
do com o Oracle.

Tivemos que criar, também, um sistema interno chamado Sistema GAB, sistema do 
acordo Basileia. Ele faz a tradução dos legados para o SAS, e do SAS para os legados. 
Isso é interno, é do provedor. E fizemos um contrato com a SAS de cinco anos, no 
mínimo. Eles vão trabalhar conosco. Na verdade, já temos dois anos, faltam três.

Quantos modelos temos no BB hoje? Vamos a trezentos modelos. Todos rodando e 
sendo monitorados ao mesmo tempo. Modelos de PDL e PGED na visão grupo de 
produtos e visão cliente, modelos de scoring na visão cliente.

Eu tenho os legados, o extrator, que é um programa mainframe. Nesse meio, tem um 
DataStage, da IBM, que traduz isso e manda para base, um modelo  Data Distribuition 
Service for Real-Time Systems (DDS), que é o modelo relacionado ao SAS em Oracle 
físico. Lógico é um modelo SAS. Físico é um modelo Oracle trabalhando sob a gestão 
de administração de dados do banco. Os dados relacionais estão aqui e os Data Mining 
também. Entram as calculadoras. O processo de modelagem é feito no Mining. Hoje, o 
Mining que estamos usando do SAS é o 9.2, passando para o 9.3. E usando o Mining 7.1.

Ciclo de vida: existe uma solução da SAS, que é o Model Manager (SAS Model Manager). 
Ele faz o processo de todo o cadastramento do modelo. Quando você faz no Mining, 
ele já gera um projeto. O Model Manager gera para, depois, fazer o Deploying. Eu faço o 
processo de escoragem, que é uma solução chamada SAS Credit Scoring for Banking 
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para fazer os componentes, e o SAS Credit Risk Management for Banking, que é a parte 
de calculadora de capital. E o Credit Scoring também, faz a monitoração. Lembram que 
eu falei da monitoração e sinais de alertas? É mensal. Você vai começar a pontuar sua 
base inteira. Você tem os seus modelos preditivos e o que você está observando. A 
monitoração acompanha, item a item, se esse modelo está saindo ou não da curva. Se 
estiver saindo, faz-se um ajuste melhor e, dependendo do caso, volta o comando ágil. 

As métricas mandam os preditivos prontos e eu pego toda a matriz, os números e 
coloco no sistema GAB (GAP Networks). Por quê? É um ambiente analítico, um 
ambiente transacional puro. É aqui que eu tenho que fazer a operação, dar cartão, 
fazer análise. Eu tenho que conversar no meu ambiente transacional puro, 
mainframe com o ambiente analítico high-end. A pessoa quer fazer uma operação, 
há o risco e a taxa. É on line. Eu não posso pegar o dado, fazer o cálculo e disponibilizar 
a saída. Se colocar isso no banco, ele para de rodar no dia seguinte. Por isso, nós 
criamos essa camada aqui, cuja visão é histórica. Tem no mínimo sete anos de dados. 
Eu não preciso ter isso no transacional. 

Como está o organograma do projeto? Esse projeto tem um comitê patrocinador. Esse 
comitê patrocinador é composto pelos Vice-Presidentes de tecnologia e da área de 
risco. Depois, são os executivos do projeto e os gerentes. Eu sou um desses gerentes.

Eu interajo entre a área de crédito e a área de TI. Numa parte do dia fico com a área de 
crédito e noutra, eu fico na TI e digo como deve funcionar. 

Fico, constantemente, entre Sede no SBS, SIA e Sede 4, que é a área de TI da 
infraestrutura. No SAI, fica o desenvolvimento de TI. No SBS, fica a modelagem e 
estatística. Temos, ainda, o pessoal da SAS. As frentes de trabalho são a funcional, a 
carga histórica, a infra e a modelagem. 

Aqui, entramos no mundo SAS. Aqui é o Stage, até aqui é banco DBD. As nossas bases 
transacionais do BB (95% delas são DBD no mainframe). Outras fontes de dados são 
coisas pequenas. O ETL da alta para a baixa é o IBM Data Stage. Modelo físico Oracle. 
Modelo lógico da SAS. Esse DDS é um modelo totalmente relacional. A partir daqui eu 
começo a fazer uma série de Data Marks para soltar os dados para as variáveis de 
modelagem, a qual se está chamando de ADP.

Só para dar um exemplo básico do esquema. Tabela de cheques devolvidos. Qual a 
granularidade de cheques devolvidos? Agência, conta, número do cheque, 
sequencial, número do banco. Isso registro a registro está aqui, normalizado. Quando 
eu vou para cá, não me interessa mais saber cheque a cheque. Interessa-me a quan-
tidade de cheques devolvidos no mês. 

O ADP de modelagem quer saber a quantidade de cheques devolvidos nos últimos 
doze meses. A média de cheques devolvidos nos últimos seis meses. E monta N 
variáveis a partir dessa fonte. 

Aqui começa a base de modelagem de fato. Colocamos essas tabelas numa visão de 
safra. É safrada. Alguns a chamam estoque mas, normalmente, chama-se safra.

Vamos para as ferramentas de modelagem. Todos os modelos são feitos pelo Mining 
ou fazemos via programação GAID no Basic. Estamos migrando tudo isso para o 
Mining, que está fazendo o processo de modelagem para nós. Não é fácil: nós 
passamos de dois a três anos treinando o pessoal. 

A área de validação usa o mesmo processo da modelagem. Aqui devemos ter a DT de 

Iran Alves de Souza

Sistema de informação e ambiente de risco para basiléia II
do risco de crédito no Banco do Brasil

Fórum de TIC Dataprev 21Mineração de Dados



modelagem e a DT de validação. Uma vez feito o modelo, pego a função final, que tem 
as variáveis explicativas daquele modelo, e mando fazer o scoring na base. 

Nós fazemos cinquenta e seis milhões de clientes, cento e oitenta milhões de 
operações, sete anos. Estamos com quase três mil variáveis. A nossa parte de ABTE. 
Aqui é o macro fluxo. Legado, instrução, Stage, carga, LDS, ETL é da ferramenta do 
SAS. Na parte do designer é integration study. Crio os Data marks e vou para as 
amostras. E monto isso na ADTE. Fazemos com amostras os modelos de credit 
scoring de Behavior. Eu pego amostras representativas da população. Quando estou 
fazendo pessoa física, tenho mais de trinta milhões de clientes pessoa física. Pego, 
normalmente, de três a sete milhões de clientes na amostra que representa a 
população. E faço a modelagem com escala. Quando for de componente DDL, GDED, 
calibragem não dá. Eu tenho que fazer com a base toda.

Aquele DDS lógico é dividido por temática. Exposições são os contratos. Eu clico aqui 
e vem uma série de informações a respeito de contratos. A análise de crédito e todo o 
processo de risco e limite de créditos. As partes são os clientes. Mitigadores, todo o 
processo de garantias. E default são os processos de marcação e recuperação.

Como é o processo de homologação? Esse aqui me dá trabalho, porque, hoje, a 
garantia de homologação fica com o gestor. Estamos vendo uma maneira de fazer 
um processo automatizado. Estamos criando alguns critérios para isso. Existem, 
basicamente, três pontos de homologação para nos certificarmos de que a solução 
está boa. O primeiro é o dado que saiu daqui e veio por DDS. Esse é o dado do legado. 
Aqui eu homologo. Aqui é do relacional do DDS que vai para o Data Marks, outra 
homologação. Do Data Marks para as minhas tabelas de modelagem, outra 
homologação. Tem que garantir que isso está ok para que, quando chegar ao 
modeleiro, ele esteja com a variável correta, com o dado correto, com o jeito que ele 
quer para fazer a modelagem. 

Aí entra o conceito de granular. E aqui o trabalho de modelagem final. Eu conhecia 
muito a curva ROC, a GINI e KS. Era o meu mundinho de validação. Vem o regulador e 
diz que eu tenho trabalhar com Work PB 14. Com as métricas do Work PB 14, tenho 
que provar se o modelo está acurado ou não. É uma série de métricas: para 
desempenho, para medir estabilidades, para verificar a calibragem do modelo.

Isso só se consegue fazer se tiver ferramental. Não dá para fazer trezentos modelos 
manualmente. Tem que ser automatizado e haver um processo. Aqui é um pouco da 
infra. É o mundo SAS: você tem um data dados que está ligado ao sistema de acesso 
do banco. Ninguém consegue entrar no sistema se não tiver uma chave do BB. 

Aqui são as máquinas. São cento e cinquenta e três terabytes de modelagem que 
colocamos para rodar.

Como foram feitos os integrados desse projeto? Já concluímos a parte de Mainers e 
model manager. Hoje, já temos ambientes segregados de modelagem, validação e 
uma pequena parte de monitoração, que são os índices primários KS, GINI ROC, IEP 
de estabilidade da população. Já fizemos a instalação do físico. Estamos na parte de 
desenvolvimento de credit scoring. E estamos fazendo a parte de PD e EAD. Aqui, já 
acabamos os requisitos. Estou começando a receber os dados para homologação e, 
depois, faremos a migração dos modelos e colocaremos em andamento. Vamos 
começar a fazer requisitos em LGD.

Compramos, também, a solução de calculadora de capital e a estamos 
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implementando. Vocês vão me perguntar se eu não fazia conta de capital no banco. Já 
faço isso hoje. Só que eu faço num ambiente chamado ambiente departamental. Eu 
escrevo o programa, eu faço a conta. E o regulador não aceita isso. Isso tem que ser 
num ambiente de TI controlado. Tenho que pegar o processo inteiro e levar ao 
ambiente de TI sob a gestão de governança. Esta é a fase em que estamos agora.

Desafios. A equipe tem que estar dedicada ao projeto. Dizemos que todo projeto é 
maratona. É o dia a dia de cem metros com barreiras. 

Qualidade de dados. Esse é um problema histórico. Garanto a qualidade de dados 
pelas etapas de homologação. Você tem que saber se o problema é qualidade do 
dado, ou um problema de melhoria do sistema ou do processo do banco. Vou contar 
um exemplo clássico: eu tinha na base uns clientes em que a renda era mais de 
cinquenta milhões de reais. Do ponto de vista de homologação do dado, ele está 
conforme o sistema. Entra a área de validação: não faz sentido esse cliente ter 
cinquenta milhões de reais na base. Manda uma notificação para a área de cadastro 
do banco, pede para acertar o sistema e criar controles para esse cliente porque a 
renda está errada. É assim que estamos montando o processo.

Era isso que eu queria apresentar a vocês. É um projeto muito gratificante. Só que é  
um projeto de gasto. Você tem que convencer as áreas. Um projeto de 
convencimento não é tão simples. 
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Segundo ponto: Eu tenho aqui o modelo que me gera Mônica: Como você consegue manter a motivação de 
uma função. Então, eu tenho bins, as minhas variáveis um número tão grande de pessoas num projeto de uma 
explicativas. Dava para fazer PMML? Para cá ele faz, estrutura pública?  
que é pegar da modelagem do Mainers e jogar para Iran:  Eu vou falar do meu caso e do time que está escoragem. Aqui, é tudo ambiente SAS. Então, está no comigo. Você tem que acreditar que aquilo vai dar certo próprio metadata do SAS. Montamos isso aqui e todos e vai trazer um benefício ao banco. Se você está fazen- os modelos que estão aqui com as suas variáveis, do uma quantidade enorme de coisas e percebe que binagem e tudo, criamos um layout padrão de saída de isso não vai trazer benefício para a instituição, é melhor resultado. Imagina que eu tenho um modelo novo; eu já sair e procurar outra coisa. Então, primeiro é acreditar. tenho a variável aqui. No final do dia, eu pego um 

Segundo, existe um patrocínio forte na visibilidade da arquivo daqui e mando para o mainframe e, no dia 
instituição. As pessoas envolvidas no projeto verificam seguinte, já está rodando. É assim que fazemos.
que isso é importante para o banco. No banco, não há Sávio: Isso é uma ferramenta residente da transição do tanta rotatividade. A maioria dos modeleiros tem de SAS ou é uma DBC?cinco a dez anos de experiência. 

Iran: Hoje, ela tem uma programação SAS. O Connect Estamos trazendo muitas pessoas novas. Existe um Direct  manda para a parte de cima, onde tem uma processo de conscientização. Na medida do possível, rotina diária que verifica se tem um modelo novo. Se quando há orçamento, procuramos dar treinamento tiver, ele põe para rodar.para o pessoal. Investimos bastante em capacitação. 
Terceiro ponto: Sobre os sistemas transacionais: Tenho Sávio:  Gostaria que você falasse do perfil da equipe. O o ambiente de desenvolvimento que é só da TI. Ela segundo ponto é um maior detalhamento do sistema desenvolve e faz todos os testes. Depois, ela manda GAP, sobre a abordagem da geração dos modelos. para o ambiente de homologação. Existe um processo Como você passa esses modelos pelos sistemas de homologação no banco. Uma vez homologado, transacionais. O terceiro ponto é sobre os sistemas quarenta e oito horas depois a TI manda para a produ-transacionais. Na Dataprev, trabalhamos em três am- ção. Isso no mainframe. No ambiente high-end, nós não bientes: um ambiente de desenvolvimento, um de temos um ambiente de homologação para isso ainda. homologação e um de produção. Como funciona o de- Até porque como vou colocar homologação para quase senvolvimento e a implementação nos projetos do BB? cem terabytes de dados? Então, há o ambiente de 

Iran:  O perfil do pessoal é, na maioria, de engenharia, desenvolvimento que é da TI e há o ambiente de produ-
física, estatística. São técnicos da área de exatas. O ção. Neste, eu acesso os dados, verifico e só não acesso 
tempo médio da equipe de modelagem é de cinco anos; a base. Eu homologo na produção. Hoje, não tenho 
alguns mais velhos e outros mais novos. Trabalhamos ambiente de homologação.
em duplas. O mais velho fica com o mais novo e é res- Alexandre:  Eu tenho uma base de dados fora do siste-ponsável em passar conhecimento. E, normalmente, ma operacional. Basicamente, faz a coleta de dados temos um funcionário com conhecimento do processo para geração de estatísticas, que está modelado em de crédito. Não basta saber estatística. Não basta ser cima dessa base. Aqui no ministério, nós não temos um matemático ou estatístico que nunca tenha visto pacote estatístico. Pensamos em adquirir o SPCS crédito na vida. (software). Na sua apresentação, você se referiu a ele 
Como funciona o cartão de crédito? Como eu vou fazer como insucesso. Eu queria saber o que aconteceu e por 
um modelo de scoring para rotativo? Se o técnico não que vocês optaram pelo SAS?
sabe como funciona um cartão, como vai modelar? Iran: O SPCS como modelagem em estatística é uma 
Colocamos um técnico que conheça os produtos do ferramenta boa. O problema é os grandes volumes de 
banco razoavelmente. Se ele tiver dúvidas, vai à área dados. Quando eu tinha que colocar sete anos de dados 
gestora para entender como funciona. históricos, trabalhar com cinquenta milhões de 
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clientes, cento e oitenta milhões de operações, juntar Os testes funcionais são em cima da homologação 
tudo e mandar fazer modelo, a performance caía muito. funcional do sistema inteiro. Por exemplo, tenho que 
Há dez anos, a base do banco já era grande e o SAS fazer o processo de homologação para cada parte. O dia 
rodava bem. O SAS é potente em modelagem estatís- D vai publicar? Tenho que homologar. Tem que colocar 
tica, em modelo analítico, em fazer modelo. informação nova na base? Tenho que homologar. Esse 

sistema conversa com esse? Tenho que homologar. En-Participante não identificado: Duas questões: a tão, esse funcional é muito recorrente no processo de primeira é como vocês fizeram a negociação de crono- homologação. Quanto ao não funcional, existe um ciclo grama. A segunda é como a qualidade dos testes fun- de todo processo de software na TI. São eles que cionais e não funcionais atuaram na hora de implemen- controlam mais essa parte de não funcional. Mas existe tação de um projeto desse porte? um padrão de desenvolvimento de aplicativos do BB: 
Iran:  Iniciamos esse projeto em 2009 e já estouramos uma série de regras, as etapas de construção, de 
umas duas vezes o cronograma. Tivemos que pedir requisitos, de testes. 
repactuação. Na nossa TI e no nosso Conselho de 

Alexandre: Eu estou falando é do controle de qualidade. Administração existe um programa Basileia II. Ele ma-
Existe um processo de controle de qualidade no banco, peia todas as atividades da TI e as suas entregas são 
independente de ter um pessoal de TI que faça o negócio.controladas mensalmente. No começo não era assim. 

Hoje, temos um comitê técnico dos gerentes execu- Iran: Talvez seja um pouco atendido pelo processo de 
tivos, que se reúne bimestralmente para fazer o acom- validação. Após a validação, é feito um relatório de 
panhamento das atividades dos projetos. Existe um conformidade. Ele descreve a qualidade das entregas. 
comitê patrocinador de diretores, que se reúne trimes- Acho que a validação e a auditoria, naquele processo de 
tralmente. E nós damos reporte à alta administração camadas a que me referi, atendem ao controle. É o 
sobre a evolução do projeto. Se a atividade começa com técnico que faz, o técnico que valida e o técnico que 
algum desalinhamento no cronograma proposto, você audita. Quando o processo passa pelos três estágios, 
tem que se recuperar ou se submeter à aprovação de você pode crer que ele está com qualidade.
um novo marco. 
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