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DESCRIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
Contextualização A detecção de fraudes e atividades suspeitas no mercado financeiro são tarefas realizadas pelas entidades e órgãos
responsáveis pela manutenção e garantia da transparência, corretude, eficiência e, sobretudo, segurança dos
/ motivação
mercados existentes. Tais tarefas podem ser atingidas através do uso de técnicas baseadas em regras definidas e
amparadas em conhecimento especialista, como também existem outras soluções baseadas na modelagem do
problema através da utilização de inteligência artificial. Diferentes técnicas de modelagem têm surgido para a
solução do problema de detecção de fraudes e o presente trabalho pretende discorrer da utilização das técnicas de
inteligência artificial baseadas em diferentes abordagens de aprendizado de máquina e mineração de dados.
Problema de
pesquisa

Detecção de fraudes no mercado financeiro utilizando técnicas de modelagem de inteligência artificial com
múltiplas abordagens de aprendizado de máquina de mineração de dados.

Objetivo geral
da pesquisa

Desenvolver um arcabouço para detecção de fraudes e manipulação de mercado utilizando a técnica de ensemble
híbrido com múltiplas técnicas de modelagem com diferentes abordagens de aprendizado de máquina e mineração
de dados, de modo a identificar práticas suspeitas conhecidas e também descobrir e extrair novas modalidades de
fraudes a partir dos dados.
“Analysis of stock market manipulations using knowledge discovery techniques applied to intraday trade prices”,
neste trabalho é possível encontrar a utilização de técnicas de mineração de dados para identificar atividades de
manipulação de preços através da análise de preços intradiários de ações com base em casos conhecidos do órgão
regulador de mercado de capitais dos Estados Unidos da América, a SEC (U.S. Securities Exchange Commission)

Trabalhos
relacionados

“Detecting Stock Market Manipulation using Supervised Learning Algorithms”, neste trabalho vê-se a utilização
de técnicas supervisionadas de aprendizado de máquina.
“Stock fraud detection using peer group analysis”, este trabalho versa sobre a utilização da técnica de aprendizado
de máquina não-supervisionado chamada peer group analysis (PGA) para detecção de padrões suspeitos e/ou
anormais e atividades fraudulentas no mercado de ações coreano.
Proposta para
solução

Será avaliada a utilização da técnica de ensemble de modelos híbridos através do desenvolvimento de um
protótipo de arcabouço de detecção de fraudes e atividades suspeitas no mercado financeiro. Espera-se melhor
desempenho frente aos modelos e algoritmos existentes na literatura, assim como a descoberta de novas
modalidades de atividades irregulares a partir dos dados.

Dados

Utilização de dados públicos e privados de negociação da B3 (Brasil Bolsa Balcão)

Validação

Comparar o desempenho do protótipo desenvolvido e dos algoritmos e modelos presentes na literatura, utilizando
de métricas de qualidade como acurácia, precisão, revocação e f-score. Para as novas modalidades de fraudes
apontadas pelo protótipo, o conhecimento especialista será utilizado para fins de validação.

Limitações

Para as novas modalidade de fraudes descobertas, depende-se da validação de conhecimento especialista.
Por tratar de dados sensíveis, a publicação da base de dados e de parte dos resultados pode não ser autorizada pelas
partes envolvidas ou por motivos legais.
Contribuições científicas: validação da aplicabilidade de modelagem híbrida para a tarefa de detecção de fraudes e
anomalias em séries temporais; comparativo de desempenho entre algoritmos e modelos existentes através da
revisão sistemática da literatura; disponibilização de base de dados reais para estudos complementarem e/ou
relacionados.
Contribuições tecnológicas: desenvolvimento de um protótipo de arcabouço de detecção de fraudes com
modelagem de ensemble híbrido

MÉTODO DE PESQUISA
Gênero

[ ] Pesquisa teórica

[ ] Pesquisa prática

Natureza
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[X] Pesquisa aplicada
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Abordagem
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técnico principal
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[X] Pesquisa bibliográfica
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[ ] Pesquisa de levantamento

[ ] Pesquisa com survey
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[ ] Formulário
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[ ] Observação (direta / participante)
[ ] Diário de campo / notas de campo
[ ] Análise documental (ou de artefatos)
[X] Coleta de dados públicos e privados de
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[ ] Medição
[ ] Questionário
[ ] Entrevista
[ ] Grupos focais

Análise quantitativa:
[ ] Estatística descritiva
Técnica(s) de análise
[X] Estatística inferencial
de dados
[ ] [outro – escrever]

Análise qualitativa:
[X] Análise de conteúdo
[ ] Análise do discurso
[ ] [outro – escrever]
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