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(57) Re~umo: SISITEMA DE DETECÇÃOCEGA E 
AUTOMATICA DE FRAUDES EM INDICADORES 
MODELADOS COMO SÉRIE TEMPORAIS USANDO 
TÉCNICAS DE ANÁLISE PREDITIVA. A presente 
patente de invenção, de caráter inovador e inédito, tem 
por finalidade detectar automaticamente (sem 
intervenção humana) indícios de irregulares em séries 
temporais de forma cega, isto é, sem informações sobre 
ataques anteriores. Este sistema se baseia no uso de 
algoritmos de predição para estimar os valores futuros 
de uma série temporal. Uma vez que os valores futuros 
sejam estimados, estes serão usados como referência 
de comportamento padrão ou regular. Este resultado 
será comparado com o valor real dos dados obtidos no 
final do período de estudo de forma que, se as duas 
series foram similares considera-se o comportamento 
como normal e se as duas series apresentam resultados 
diferentes considera-se que os valores reais contém 
indícios de fraude. Para realizar a comparação entre as 
duas séries temporais propõe-se o uso de dois 
indicadores: o Erro Quadrático Médio Normalizado 
(NRMSE) e o Coeficiente de Determinação (COO). O 
sistema proposto, ao realizar a predição dos dados e 
comparar essa predição com os valores reais, será 
capaz de determinanar se a série temporal analisada 
deve ser estudada e revisada por conter indícios de 
fraude. Este sistema pode ser utilizado como único 
mecanismo detector de fraude o de forma 
complementária com outros sistemas de controle e 
auditoria 
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"SISTEMA DE DETEcÇÃO CEGA E AUTOMÁTICA DE FRAUDES EM INDICADORES MODELADOS COMO 

SÉRIES TEMPORAIS USANDO TÉCNICAS DE ANALISE PREDITIVA" 

A presente patente de invenção, de caráter inovador e inédito, tem por 

5 finalidade detectar automaticamente (sem intervenção humana) indícios de 

irregularidades em séries temporais de forma cega, isto é, sem informações sobre 

fraudes anteriores. 

Este sistema se baseia no uso de algoritmos de predição para estimar os 

valores futuros de uma série temporal. Uma vez que os valores futuros sejam 

10 estimados, estes serão usados como referência de comportamento padrão ou regular. 

Este resultado será comparado com o valor real dos dados obtidos no final do período 

de estudo de forma que, se as duas series foram similares considera-se o 

comportamento como normal e se as duas ser 1es apresentam resultados diferentes 

considera-se que os valores reais contém indícios de fraude. 

15 Para realizar a comparação entre as duas séries temporais propõe-se o uso de 

dois indicadores: o Erro Quadrático Médio Normalizado (NRMSE) e o Coeficiente de 

Determinação (COO). 

O sistema proposto, ao realizar a predição dos dados e comparar essa predição 

com os valores reais, será capaz de determinar se a série temporal analisada deve ser 

20 estudada e revisada por conter indícios de fraude. Este sistema pode ser utilizado 

como único mecanismo detector de fraude o de forma complementária com outros sistemas 

de controle e auditoria. 

25 

DESCRIÇÃO DO ESTADO DA TÉCNICA 

Fraudes sempre foram mui to comuns na nossa sociedade. Porém, a forma de 

cometer fraudes tem evoluído juntamente com as novas tecnologias nos últimos anos, 

criando a necessidade de desenvolver novas técnicas de detecção de fraude. 

Atualmente existem diversas técnicas de detecção de fraude. Uma possibilidade 

30 é usar métodos de classificação estatística tradicionais, baseados na criação de 

regras estáticas que modelem os comportamentos fraudulentos. Estas técnicas têm 

limitações porque devem ser criadas manualmente e precisam de exemplos de 

comportamentos fraudulentos para serem configuradas. 
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Outra possibilidade muito explorada recentemente é o uso de RNA como 

classificador. Esses sistemas são capazes de classificar novas amostras de dados como 

fraudulentas ou não fraudulentas. Porém, da mesma forma que no caso anterior, a RNA 

precisa ser treinada com amostras de comportamento fraudulento e não fraudulento, o 

5 que dificulta a detecção de novos casos de fraude que não tenham acontecido 

anteriormente. 

Logo, é crucial o desenvolvimento de técnicas cegas, automáticas e 

adaptativas para a detecção de fraudes, isto é, de técnicas que permitam a detecção 

de trãfego malicioso apenas utilizando propriedades estatísticas dos dados e que 

10 sejam capazes de detectar novas fraudes sem precisar de treinamento prévio. 

OBJETIVO DA PRESENTE PATENTE 

A presente Patente de Invenção "SISTEMA DE DETECÇÃO CEGA E AUTOMÁTICA DE FRAUDES EM 

15 INDICADORES MODELADOS COMO SÉRIES TEMPORAIS USANDO TÉCNICAS DE ANALISE PREDITIVA" 

considera um sistema composto de duas partes: uma de técnicas de predição de séries 

temporais e comparação dos resultados com os dados reais. 

20 

25 

1. No que tange a parte de análise preditiva considera-se a aplicação de 

algoritmos de predição para realizar a predição de uma série temporal. Alguns 

algoritmos de predição que apresentam bons resultados são Redes Neurais 

Artificiais CRNA), Algoritmos Genéticos, Regressão Linear, Algoritmos não

lineares, Regressão Exponencial ou Algoritmo Complexo. Estudos realizados 

durante a pesquisa apresentam resultados muito precisos inclusive em séries 

temporais curtas com poucas amostras para treinar a rede e, portanto, essas 

predições poderão ser utilizadas como referência. 

1. 1 Escolha do algoritmo de predição e configuração do mesmo usando amostras 

anteriores da série temporal. 

1.2 Predição de valores futuros. 

2. Os valores da predição serão comparados com os valores reais usando dois 

30 indicadores: o NRMSE e o COO. Dependendo dos valores obtidos no NRMSE e no 

COO será indicada a possível presença de fraudes. 
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DESCRIÇÃO RESUMIDA OOS DESENHOS 

A presente patente de invenção será, a seguir, detalhada no exemplo mostrado no 
5 desenho. A figura exibe: 

Figura 1 - Descreve o processo para a seleção e configuração do algoritmo de 

predição. 

Figura 2 - O algoritmo selecionado no passo 1 será utilizado no sistema alvo da 

10 presente patente de invenção. 

15 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

Tendo em vista as soluções atualmente existentes no mercado e seus 

respectivos problemas, tanto na dependência de dados de ataques anteriores como 

também de intervenção humana, e após inúmeras pesquisas e repetidos estudos, os 

inventores criaram e desenvolveram o objeto da patente descrita neste documento, 

buscando sanar tais problemas e proporcionar um conjunto de soluções viáveis do ponto 

20 de vista técnico e prático. O "SISTEMA DE DETECÇÃO CEGA E AUTOMÁTICA DE FRAUDES EM 

INDICAOORES MODELAOOS CXJMO SÉRIES TEMPORAIS USANOO ri::cNICAS DE ANALISE PREDITIVA" ' 

objeto desta invenção, consiste essencialmente no uso de técnicas de análise 

preditiva para a detecção de fraudes em indicadores modelados como séries temporais. 

Esta proposta é baseada na ideia de que é possível realizar predições muito precisas 

25 e, portanto, essas predições poderão ser utilizadas como referência de comportamento 

normal. 

A técnica ótima de análise preditiva poderá variar em cada caso, sendo as RNA 

às que apresentam os melhores resultados em muitos casos. Por isso, um primeiro passo 

deverá ser a escolha e configuração do algoritmo que será utilizado. Isto é feito 

30 automaticamente, testando todos os algoritmos para fazer predições de dados 

anteriores e conhecidos. O algoritmo que apresentar o melhor desempenho será 

utilizado para a predição de dados futuros. 

Uma vez que o algoritmo foi escolhido e configurado, se realiza a predição 

dos dados futuros que são objeto de estudo. Quando os dados reais estiverem 

35 disponíveis, estes serão comparados aos dados da predição. Se o resultado for 

parecido, considera-se o comportamento como normal. Da mesma forma, se os valores 
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reais e preditos foram muito diferentes, considera-se que existe um indício de 

fraude. 

Tanto na escolha do algoritmo como na avaliação dos dados reais comparados às 

predições, dois indicadores serão utilizados: o Erro Quadrático Médio Normalizado 

5 (NRMSE), que tem um valor ótimo de O; e o Coeficiente de Determinação (COD), que tem 

um valor ótimo de 1. 

Por exemplo, se o objetivo é analisar a arrecadação mensal de uma determinada 

empresa ou organização para o ano 2012, o primeiro passo será testar os algoritmos 

realizando predições do ano 2011. O algoritmo que apresentar melhores resultados em 

10 termos de NRMSE e COD será escolhido para realizar a predição de 2012. 

Posteriormente, essa predição será comparada aos valores reais obtidos em 2012 

utilizando novamente o NRMSE e o COD. Se o valor de algum dos dois indicadores for 

claramente pior do resultado obtido em 2011, considera-se a possibilidade da 

existência de fraude no ano 2012. 

15 Os diagramas em anexo (Figura 1 e 2) mostram as etapas para a detecção cega e 

automática de fraudes ou irregularidades. 

Um dos principais objetivos da presente patente é permitir a detecção de 

fraudes às empresas e órgãos governamentais. O método proposto não requer informações 

de fraudes anteriores já que é baseado apenas no histórico dos indicadores 

20 disponíveis nos bancos de dados da empresa ou organização. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. "SISTEMA DE DETECÇÃO CEGA E AUTOMÁTICA DE FRAUDES EM INDICADORES MODELADOS COMO 

SÉRIES TEMPORAIS USANDO TÉCNICAS DE ANALISE PREDITIVA" é um sistema caracterizado 

5 pelas seguintes etapas: 

- Inicialmente, os dados conhecidos dos indicadores de interesse são usados para 

treinar e configurar os algoritmos de predição com o objetivo de realizar uma 

predição do ultimo período conhecido. 

- A predição é feita utilizando diferentes algoritmos e configurações dos mesmos. 

10 Para cada predição são cálculos o NRMSE e o COO. A partir dos valores do NRMSE e 

do COO, é selecionado o melhor algoritmo com a melhor configuração. 

- Em segui da, os va 1 ores de NRMSE e COO do me 1 hor caso ser ão u ti 1 i zados como 

referência de comportamento não fraudulento. 

- O resultado da predição do melhor algoritmo com a melhor configuração é comparado 

15 com os novos dados reais usando novamente o NRMSE e o COO. Caso estes indicadores 

apresentem valores claramente piores do que na simulação do período anterior, 

considera-se que existe a possibilidade de existência de fraude no período de 

observação. 

20 2. "SISTEMA DE DETECÇÃO CEGA E AUTOMÁTICA DE FRAUDES EM INDICADORES MODELADOS COMO 

SÉRIES TEMPORAIS USANDO TÉCNICAS DE ANALISE PREDITIVA" , de acordo com a 

reivindicação 1, é caracterizado por ser cego, isto é, não requer informações sobre 

fraudes realizadas anteriormente. 

25 3. "SISTEMA DE DETECÇÃO CEGA E AUTOMÁTICA DE FRAUDES EM INDICADORES MODELADOS COMO 

SÉRIES TEMPORAIS USANDO TÉCNICAS DE ANALISE PREDITIVA" , de acordo com a 

reivindicação 1, é caracterizado por ser automático e por ser capaz de escolher o 

melhor algoritmo e a melhor configuração para cada algoritmo usando os indicadores do 

NRMSE e o COO que determinam a similar idade de duas séries de dados de forma 

30 objetiva. Portanto, o sistema não requer a intervenção humana para a escolha e 

configuração dos algoritmos nem para avaliar se existe a possibilidade de fraude no 

período de interesse. 



DESENHOS 

Fig. 1 - Avaliação do desempenho dos algoritmos de análise preditiva usando dados 
passados . 
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Fig. 2 - Predição de dados e avaliação dos resultados usando NRMSE e COD. 
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RESUMO 

"SISTEMA DE DETECÇÃO CEGA E AUTOMÁTICA DE FRAUDES EM INDICAOORES MODELADOS COMO 

Sf:RIES TEMPORAIS USANDO IBCNICAS DE ANALISE PREDITIVA" 

A presente patente de invenção, de caráter inovador e inédito, tem por 

finalidade detectar automaticamente (sem intervenção humana) indícios de 

irregularidades em séries temporais de forma cega, isto é, sem informações sobre 

ataques anteriores. 

Este sistema se baseia no uso de algoritmos de predição para estimar os 

valores futuros de uma série temporal. Uma vez que os valores futuros sejam 

estimados, estes serão usados como referência de comportamento padrão ou regular. 

Este resultado será comparado com o valor real dos dados obtidos no final do período 

de estudo de forma que, se as duas series foram similares considera-se o 

comportamento como normal e se as duas series apresentam resultados diferentes 

considera-se que os valores reais contém indícios de fraude. 

Para realizar a comparação entre as duas séries temporais propõe-se o uso de 

dois indicadores: o Erro Quadrático Médio Normalizado (NRMSE) e o Coeficiente de 

Determinação (COO). 

O sistema proposto, ao realizar a predição dos dados e comparar essa predição 

com os valores reais, será capaz de determinar se a série temporal analisada deve ser 

estudada e revisada por conter indícios de fraude. Este sistema pode ser utilizado 

como único mecanismo detector de fraude o de forma complementária com outros sistemas 

de controle e auditoria. 
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