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RESUMO 

  

O objetivo deste trabalho é propor, com base nos modelos de escolha discreta, 

um algoritmo antifraude que considere as informações específicas da relação do usuário 

com a plataforma de vendas da internet, como, por exemplo, histórico de compras na 

loja, há quanto tempo o usuário utiliza determinado endereço e método de pagamento, 

dentre outras. Para isso foram analisados dados de uma empresa de e-commerce que 

atua no segmento de supermercado, farmácia e conveniências no Brasil. As transações 

desta base de dados são classificadas como legítimas ou fraudulentas, portanto, todo 

pedido aprovado pela instituição financeira que posteriormente foi aberto chargeback, 

está classificado como fraude, os demais pedidos estão classificados como legítimos. 

Utilizando os modelos de escolha discreta, identificou-se que as variáveis relacionadas 

ao valor total da compra, tempo de cadastro de endereço e método de pagamento, score 

de pagamento do usuário, histórico de compras anteriores, horário da transação, cidade 

e loja são estatisticamente significantes para detecção de transações fraudulentas.   

 

Palavras chaves: E-commerce, antifraude, fraude, chargeback, modelos de escolha 

discreta. 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to propose, based on discrete choice models, an 

anti-fraud algorithm that considers the specific information of the user's relationship 

with the internet sales platform, such as, for example, purchase history in the store, how 

long ago the user uses a certain address and payment method, among others. For this, 

data from an e-commerce company that operates in the supermarket, pharmacy and 

convenience segment of Brazil were analyzed. Transactions in this database are 

classified as legitimate or fraudulent, therefore, every order approved by the financial 

institution that was subsequently opened chargeback is classified as fraud, the other 

orders are classified as legitimate. Using the discrete choice models, it was identified 

that the variables related to the total purchase amount, address registration time and 

payment method, user payment score, previous purchase history, transaction time, city 

and store are statistically significant for detecting fraudulent transactions. 

Keywords: E-commerce, anti-fraud, fraud, chargeback, Discrete Choice Models  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento do e-commerce no Brasil, sobretudo durante o período de 

pandemia mundial de Covid-19, fez com que aumentasse não somente o faturamento 

dos lojistas, mas também a quantidade de transações fraudulentas. Entende-se por 

fraude qualquer crime de lucro que use o ato de enganar como seu principal modo de 

operação, empregando maneiras ilegais de tirar dinheiro da vítima pela força, truque ou 

roubo. (WELLS, 2017) 

 Devido à rápida expansão da tecnologia e da comunicação global, as fraudes 

também estão crescendo de forma acentuada, causando danos significativos aos 

negócios (Kou, Lu & Sinvongwattana, 2004). Segundo relatório da consultoria 

especializada em soluções antifraude, ClearSale, as tentativas de fraude no e-commerce 

aumentaram 83,7% no primeiro trimestre de 2021 em comparação com o mesmo 

período de 2020. Nesse universo, os principais alvos dos fraudadores foram produtos de 

fácil revenda como smartphones, respondendo por 8,63% do total de tentativas de 

compras ilícitas, ar-condicionado (6,31%), eletrônicos (5,48%), bebidas (5,27%) e 

alimentos (3,79%), aponta Omar Arouche, diretor de marketing da consultoria 

(ClearSale, 2021/ CNN Brasil Business).  

Quando aplicado ao contexto de cartões de crédito, o conceito de fraude ocorre 

no momento em que o portador do cartão informa ao emissor o não reconhecimento de 

transações descritas em sua fatura, iniciando o processo de disputa de chargeback. 

(BENZ, 2017) 

De acordo com Oliveira (2016), chargeback (ou estorno) é o instrumento criado 

pelas bandeiras de cartões para efetuar a reversão de transações financeiras que já foram 

realizadas, mas, por quaisquer motivos, não se concretizaram integralmente. 

Como, no comércio online brasileiro, a responsabilidade de detectar a fraude e a 

identidade do comprador é da loja, é ela que assume todo o prejuízo quando são gerados 

os chargebacks.  

Possuir uma boa estratégia preventiva em relação a fraude garante ao e-

commerce não só ganho financeiro, mas também credibilidade, visto que aos olhos dos 

bons consumidores a segurança com seus dados pessoais e de pagamento é fundamental 

ao realizar uma compra online. 

O objetivo deste trabalho é identificar quais características de um perfil de 

compra devem ser consideradas ao predizer a fraude. Para isso, é analisada uma amostra 
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de compras do e-commerce. Como não necessariamente o fraudador utiliza sua 

identidade verdadeira para realizar uma compra online, o objeto de estudo da pesquisa 

é o comportamento do usuário, visando encontrar padrões preditivos da fraude na 

estrutura de cada pedido. 

Este estudo torna-se relevante a partir do momento em que bons compradores e 

lojas de e-commerce, geradoras de emprego e renda, são prejudicados pela ação 

criminosa de indivíduos fraudulentos que tomam para si o que pertence a outrem por 

meio da invasão de contas e/ou falsificação de documentos de bons usuários. (Art. 155, 

§4º, II do Código Penal e Art. 298 da Lei 12.737) 

O comércio online é baseado numa relação de confiança mútua entre consumidor 

e lojista, de forma que o consumidor se sinta seguro sobre seus dados pessoais dentro 

da plataforma e do recebimento da compra, enquanto a loja, por sua vez, necessita de 

segurança em relação às capacidades de pagamento do usuário para enviar a sua 

mercadoria. Coelho et al. (2006) afirmam que, além da relação de confiança com o 

cliente, a loja ainda perde reputação no mercado em decorrência de ataques de fraude, 

o que lhe gera perdas futuras. Para além disso, os usuários de cartão de crédito - tanto 

os portadores de cartão como os comerciantes que recebem pagamentos via cartão - 

também acabam pagando por essa perda por meio de taxas e tarifas maiores e reduções 

de benefícios. (CHAN; STOLFO, 1998) Ou seja, também é do interesse das instituições 

financeiras a eficiência dos mecanismos antifraude.  

A função desta pesquisa é tornar robusto o elo de credibilidade entre cliente e 

vendedor, por intermédio de um modelo preditivo de fraude que proteja o e-commerce 

de perdas financeiras e os bons clientes de terem seus dados roubados e utilizados 

indevidamente. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nos anos 2000, o e-commerce surgiu no Brasil e desde então está em constante 

crescimento. O faturamento com a venda de produtos pela internet cresceu 41% em 

2020, com mais de 194 milhões de pedidos realizados por consumidores brasileiros, 

totalizando R$ 87,4 bilhões, segundo dados do estudo Webshoppers (Ebit/Nielsen & 

Bexs Banco).  

 Assim como o faturamento, as tentativas de fraude no setor aumentaram. No 

contexto do comércio eletrônico, esses atos podem estar relacionados com roubos de 

cartão de crédito, roubos de contas de usuários, não identificação de compras realizadas 

por parte dos usuários, utilização dos sites de maneira indevida, prática de cartel de 

preços feitos pelos comerciantes, entre outros. (BENZ, 2017)  

De acordo com o relatório da empresa Akamai, em 2020, o Brasil é o quarto na 

lista dos países que mais atacam em ‘roubo de credenciais’, que consiste na captura 

ilegal de informações das empresas ou, por meio de terceiros, na compra de informações 

vazadas de usuários. Os criminosos utilizam os dados em diversos sites, na esperança 

de conseguirem acesso a servidores de e-mail, conta bancária, entre outros.  

A edição de 2021 do “Raio X da fraude”, realizado pela empresa Konduto, 

mostra que o horário comercial é o período em que os fraudadores mais atuam: 

 

Tabela 1- Tentativas de Fraude por Horário 

Períodos Vendas Totais Tentativas de Fraude 

00h às 05h59 4,66% 11,31% 

06h às 11h59 22,91% 16,93% 

12h às 17h59 39,85% 37,12% 

18h às 23h59 32,58% 34,64% 

Fonte: Konduto 2021 https://content.konduto.com/lp-raioxdafraude-21 

 

Assim como os compradores legítimos, os fraudadores também atuam 

massivamente de segunda a sexta-feira, sendo que o ticket médio de uma compra 

legítima ficou 43% menor em relação às transações fraudulentas, conforme dados 

apurados pelo relatório. (KONDUTO, 2021) 

Os indicadores apresentados no “Raio X da fraude” apontam para uma direção: 

os fraudadores estão cada vez mais organizados e estratégicos. Ao contrário de outros 

tipos de crimes, muitas vezes cometidos por um único ou poucos infratores, crimes 
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organizados, como, por exemplo, fraudes, são realizados por múltiplos agressores 

colaboradores, que podem formar grupos e equipes que desempenham papéis diferentes. 

(Xu & Chen, 2005)  

Em suma, a fraude é um problema mais abrangente no e-commerce que no 

mundo físico, pois é mais fácil para os indivíduos permanecerem anônimos ou 

representarem outros. (SOUZA, 2013 p. 16) 

O sistema de segurança bancário exige senhas e assinaturas para verificação do 

usuário, porém estes processos são inviáveis nas vendas realizadas pela internet. Por 

este motivo, os bancos não assumem a perda financeira e ressarcem o titular do cartão. 

Dessa forma, quem arca com o prejuízo é a loja, que, habitualmente, já realizou a entrega 

da mercadoria quando tem ciência da disputa de chargeback. Sendo assim, a fraude 

potencializa-se no comércio online, tornando-se motivo de preocupação e alvo de 

combate para as lojas. 

 

 

Figura 1: O Fluxo da Fraude  

Fonte: 2016 Fraude no E-commerce: Uma abordagem com Redes Sociais 

 

As fraudes com cartões de crédito no e-commerce são apontadas como um dos 

principais motivos de fechamento de lojas virtuais no Brasil, principalmente em função 

do chargeback. (Hitmidia, 2012) 

Para evitar fraudes, as empresas de e-commerce investem uma quantidade 

significativa de dinheiro e tempo em soluções de terceiros que visam reduzir perdas. 

Comumente, por serem serviços de pagamento, essas soluções têm acesso apenas a um 

subconjunto reduzido de informações e tentam identificar transações fraudulentas 

analisando, por exemplo, o perfil do cliente e os dados de pagamento dos pedidos. 

(BENZ, 2017)   
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Dados da conta do usuário, como histórico de endereços, produtos comprados 

anteriormente, utilização de promoções, dados detalhados do perfil, dados de pagamento 

já utilizados, histórico de navegação, entre outros, deixam de ser explorados na análise 

terceirizada, pois são de domínio do próprio e-commerce.  

A necessidade de analisar uma grande quantidade de dados em um curto período, 

somada à mudança constante no padrão de identificação de fraude, torna a análise 

estritamente manual inviável, uma vez que alguns tipos de fraude só podem ser 

identificados por meio de análises que correlacionam diversas evidências. (SANTIAGO 

et al. 2015) 

O autor Benz (2017) categoriza os tipos de fraudes relacionadas a cartão de 

crédito em:  

i) fraudes de proposta: acontecem quando o fraudador tenta criar uma 

pessoa fictícia ou usa dados roubados de alguma pessoa para abrir uma 

conta de cartão de crédito. Na maioria das vezes, o endereço apresentado 

diverge do endereço do cliente honesto, que muitas vezes nunca entrou 

em contato com a instituição; (GADI, 2008)  

ii) perda ou roubo: são exemplificadas em casos em que o cliente perde 

seu cartão ou tem seu cartão roubado e alguma pessoa não autorizada 

tenta realizar transações com ele. Normalmente o fraudador desconhece 

o limite de crédito disponível do cliente, e o que se observa é uma 

sequência de transações de valores pequenos e algumas transações 

negadas de valores maiores que o disponível, até que se descubra alguma 

transação que caiba no limite de crédito; (JUNIOR et al, 2012) 

iii) aquisições de conta: segundo Bhatla et al. (2003), este tipo de fraude 

ocorre quando um fraudador obtém ilegalmente informações pessoais 

válidas dos clientes. Dessa forma, o fraudador assume o controle de uma 

conta legítima fornecendo o número da conta do cliente ou o número do 

cartão; e  

iv) cartões falsos: fraudadores estão constantemente encontrando meios 

novos e mais inovadores para criar cartões falsificados. Algumas das 

técnicas utilizadas para a criação de cartões falsos são: i) adulteração da 

faixa magnética do cartão; ii) clonagem (skimming); iii) sites e/ou 

algoritmos geradores de números de cartão de crédito. (FELIPE JUNIOR 

et al.,2012) 
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Para realizar uma transação com cartão de crédito, é necessária a participação do 

portador do cartão, do estabelecimento, da adquirente (empresa que realiza a 

comunicação entre estabelecimento e bandeira), da bandeira e do emissor (instituições 

financeiras).  

Portanto, no processo de compra online, o cliente (portador) informa os dados 

do cartão ao e-commerce (estabelecimento), que se comunica com um adquirente. O 

adquirente envia a transação para a bandeira, que, por fim, envia para a administradora 

do cartão (emissor). O emissor, então, decide se a transação será aprovada ou não. Essa 

informação será retornada por toda a cadeia até chegar ao estabelecimento, que repassa 

a informação para o cliente (FELIPE JUNIOR et al., 2012). 

 

 

                           Figura 2: Transação de Cartão de Crédito  

                  Fonte: 2017 Sistema De Apoio À Detecção De Fraudes Em E-Commerce 

 

Os sistemas de prevenção e detecção de fraudes agem como a primeira e a 

segunda camada de proteção das transações realizadas em lojas online, respectivamente. 

Enquanto o primeiro oferece segurança antifraude para as redes tecnológicas 

computacionais, pois sua função é impedir, por exemplo, ataques cibernéticos, o 

segundo descobre, identifica e reporta a um administrador de sistema atividades 

fraudulentas que estejam ocorrendo no ambiente computacional, por meio de dados 

históricos transacionais.  

A proposta do presente trabalho é sugerir um algoritmo abrangente de detecção 

de fraude, que atue como uma segunda camada de proteção aos sistemas antifraude 

fornecidos pelos processadores de pagamento, utilizando informações comportamentais 

do cliente e da compra para identificar padrões de movimentações criminosas. 
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3. DADOS E METODOLOGIA 

 

O algoritmo antifraude para e-commerce tem como objetivo identificar 

transações fraudulentas dentre as muitas transações legítimas num curto período de 

análise para minimizar perdas financeiras e esforço operacional.  

Os dados foram obtidos por meio de um player do e-commerce brasileiro que 

atua no segmento de supermercado, farmácia e conveniências. A empresa opera online 

com aplicativo e site e atua em dezenas de munícipios espalhados por todo o Brasil. A 

amostra cedida conta com 1012 transações que ocorreram no primeiro trimestre 2021.  

As transações desta base de dados são classificadas como legítimas ou 

fraudulentas. Portanto, todo pedido aprovado pela instituição financeira que 

posteriormente foi contestado, ou seja, houve abertura de chargeback, está classificado 

como fraude. Os demais pedidos estão classificados como legítimos. 

 

3.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

 

A tabela 2 apresenta os dados estatísticos descritivos das variáveis obtidas na 

amostra, como média, quantidade de observações e seus respectivos significados.  

 

Tabela 2 - Dados Estatísticos Descritivos 

variável  média Descrição 

cbk 0,0672 Chargeback: contestação bancária (fraude confirmada) 
amount 243 Valor total do pedido 
pay_age 89.073 Tempo de cadastro do método de pagamento (minutos)  
address_age 142.034 Tempo de cadastro do endereço (minutos)  

payment_score 16,83 
Score de pagamento calculado pela empresa sendo zero bom 
pagador e cem mau pagador 

previous_orders 13,65 Quantidade de pedidos anteriores  

period  Período do dia em que foram efetuadas as transações  
Madrugada 0,0227 Transações realizadas entre 00h e 05h59 
Manhã 0,2895 Transações realizadas entre 06h e 11h59 
Tarde 0,4447 Transações realizadas entre 12h e 17h59 
Noite 0,2431 Transações realizadas entre 18h e 23h59 

city*  Cidades de atuação do aplicativo 
São Paulo 0,513834  

Rio de Janeiro 0,1442688  

Porto Alegre 0,0612648  

Curitiba 0,0444664  

Brasilia 0,0424901   

store**  Lojas parceiras do aplicativo 
Carrefour.. 0,2905138  
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Atacadão 0,1897233  

Big 0,1729249  

Sam's Club 0,0662055  

Prezunic 0,0375494   

Nota: número de observações: 1.012 *foram omitidas mais nove categorias. **foram 
omitidas mais 63 categorias  

                         

Observa-se que o ticket médio de uma compra no APP é de R$ 243,00, que o 

maior fluxo de transações se dá nos períodos da manhã e da tarde e que os usuários 

costumam ter algum histórico de compras anteriores, em média 14 pedidos, conforme 

dados da amostra. As cidades que concentram o maior volume de compras são, 

respectivamente, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre; já as lojas mais procuradas 

pelos clientes são Carrefour, Atacadão e Big. 

A fraude é mensurada por meio do cbk (chargeback): se o usuário abre uma 

contestação bancária, a transação em questão é declarada fraude confirmada. Nota-se 

que, nesta plataforma de e-commerce, a frequência de cbk está em volta de 6,72%, o 

que corresponde ao total de 68 transações fraudulentas. Sendo assim, cbk (chargeback) 

é uma variável dummy, indicando se a compra é ou não fraude e, portanto, tornou-se a 

variável dependente dos modelos de escolha discreta utilizados para testar a hipótese 

deste trabalho. As variáveis explicavas são: amount, address age, pay age, payment 

score, previous orders, city e store, sendo que as duas últimas foram utilizadas como 

controle.  

  

Tabela 3 - Dados Comparativos 

Variável 
Fraude Não Fraude 

Média 

Amount 369,62 233,74 

pay_age 26.703 93.566 

address_age 37.644 149.553 

payment_score 26,24 16,15 

previous_orders 3,35 14,40 

Period    
Madrugada 0,0294 0,0222 

Manhã 0,2500 0,2924 

Tarde 0,5735 0,4354 

Noite 0,1471 0,2500 

Observações  68 944 
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Verifica-se, por meio da tabela 3, que o ticket médio de uma transação 

fraudulenta é em média 58% maior do ticket de uma transação legítima, além disso, 

contas fraudadoras não possuem um longo histórico de compras e de endereço. É 

possível observar também que, pelo menos, 57% das transações fraudulentas ocorreram 

em horário comercial.    

Conforme demonstrado na figura 3, as variáveis quantitativas possuem 

distribuição assimétrica causada pela presença de outliers, portanto foi necessária a 

adoção da escala logarítmica para os modelos que serão apresentados na tabela 3.  

 

 
Figura 3: Esta figura apresenta a distribuição das variáveis quantitativas do estudo em escala linear.   
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3.2 MODELOS DE ESCOLHA DISCRETA 

   

Os modelos de escolha discreta (Discrete Choice Models ou DCM) vêm sendo 

utilizados intensamente, desde a década de 1990, para caracterizar o comportamento do 

consumidor de produtos diferenciados. (FREITAS, 2013).  Train (2009) apresenta as 

propriedades de quatro grandes classes: Logit, Generalized Extreme Value (GEV), 

Probit e Mixed. Essas classes garantem flexibilidade na modelagem e nos permite 

analisar cada fator determinante para fraude individualmente, visto que a proposta é 

estimar parametricamente o efeito das variáveis que podem explicar o evento estudado.  

Para elaboração desta pesquisa, foram testados três métodos: Logit, probit e 

modelo de probabilidade linear. Os métodos mais aderentes a este trabalho são, 

respectivamente, os de logit e probit, pois diferente da regressão linear simples, onde a 

variável resposta é contínua, no probit e na regressão logística a variável resposta é 

binária (0 ou 1, sim ou não), ou seja, os modelos consideram a natureza ordinal ou 

nominal da variável dependente.  

Ao invés de modelar a variável resposta (Y) diretamente, a regressão logística 

vai modelar a probabilidade de Y pertencer a uma determinada classe, portanto os 

valores precisam estar contidos entre 0 e 1 e para isso utiliza-se a função de ligação logit 

dada por:   

𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑝(𝑥) = Pr(𝑌 = 1|𝑥) ; 𝑝(𝑥) =  
𝑒𝑔(𝑥)

(1+𝑒𝑔(𝑥))
  ; 𝑔(𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1 Χ1 + ⋯ + 𝛽𝑛 Χ𝑛  

     𝑝(𝑥) =  
𝑒𝛽0+𝛽1Χ

1 + 𝑒𝛽0+𝛽1Χ
 →

𝑝(𝑥)

1 − 𝑝(𝑥)
= 𝑒𝛽0+𝛽1Χ  →  log (

𝑝(𝑥)

1 − 𝑝(𝑥)
) = 𝛽0 + 𝛽1Χ 

 

Dada essa transformação, o modelo logit estima o log do odds ratio (chance de 

ocorrência) dado o aumento de uma unidade na variável de interesse.  

Para determinar a aderência do modelo logístico, pode-se olhar as seguintes 

métricas: a acurácia que indica a performance geral do modelo, ou seja, de todas as 

classificações, quantas o modelo classificou corretamente; a sensitividade este 

parâmetro mede a precisão do modelo, portanto, ele mede o acerto das classificações 

consideradas positivas e a especificidade que se trata do acerto das classificações 

consideradas negativas. 

 

 

 



 

 

 

14 

4.  RESULTADOS 

  

Foram testados 5 modelos para dar origem ao algoritmo antifraude, conforme a 

tabela 4. Utilizou-se regressão logística nos modelos (1), (2) e (3) sendo que o modelo 

(3) possui controle por loja e cidade, o modelo (2) possui controle apenas por cidade e 

o modelo (1) não possui controles. O modelo (4), por sua vez, foi elaborado com Probit 

e possui controle por cidade e loja.  Já o modelo (5) é um modelo de probabilidade linear 

e assim como os modelos (3) e (4) ele também é controlado por cidade e loja. Nota-se 

que em ambos os modelos as variáveis comportam-se de forma similar, sendo as mais 

estatisticamente relevantes para detectar fraude: amount, address age, payment score, 

previous order e period (night).  

 

 Tabela 4 - Modelos de Escolha Discreta 

CBK (1) (2) (3) (4) (5) 

lamount 1,12*** 1,11*** 1,41*** 0,75*** 0,07*** 

lpay_age 0,04 0,03 0,06 0,03 0,00 

laddress_age -0,16*** -0,15*** -0,13** -0,07** -0,01*** 

lpayment_score 0,13 0,20** 0,34*** 0,20*** 0,01** 

lprevious_orders -0,72*** -0,67*** -0,88*** -0,42*** -0,02** 

dawn -0,04 0,00 0,07 0,02 0,02 

morning -0,21 -0,24 -0,26 -0,13 -0,03 

night -0,85** -0,95**  -1,24*** -0,62*** -0,05** 

control by city No yes yes yes yes 

control by store No no yes yes yes 

observations 1.012 935 754 754 1.012 

pseudo R2 0,2227 0,2636 0,3656 0,3627 0,2504 

Nota: Modelos (1), (2) e (3): Logit; Modelo (4): Probit e Modelo (5): Probabilidade Linear                                     

*, **, *** indicam significância estatística no nível 10%, 5% e 1%, respectivamente.                          

Period: categoria omitida evening 

A variável amount possui significância estatística no nível de 1% em todos os 

cenários; isso implica que quanto maior o valor da compra, maiores são as chances de a 

transação ser fraudulenta, enquanto pay age não obteve significância para nenhum deles. 

Já as variáveis address age, period (dawn, morning e night) e previous orders são 
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inversamente proporcionais ao chargeback, ou seja, as chances de fraude reduzem 

quando a transação é feita fora do horário comercial, o usuário tem um longo histórico 

de compras e seu endereço de entrega está cadastrado há muito tempo na conta. Payment 

score não possui significância estatística no primeiro modelo, contudo, no modelo mais 

bem ajustado (3), o nível de significância está em 1%; isso quer dizer que as chances de 

chargeback são maiores, se o indivíduo é um mau pagador. 

Utilizando um cutoff de 0.2 no modelo mais bem ajustado (3),  temos a seguinte 

tabela de classificação:  

 

Tabela 5 - Matriz de Confusão 

Classificação 
Dados Reais 

Total 
Fraude Legítima 

Fraude 42 51 93 

Legítima 23 638 661 

Total 65 689 754 

Nota: Tabela de Classificação do modelo (3). Cutoff utilizado 0.2  

 

A taxa global de acerto do modelo é de 90,19%, sendo que a sensitividade, 

porcentagem de acerto de transações classificadas como fraude, ficou em 64,62% e a 

especificidade, taxa de acerto de compras classificadas como legítimas, em 92,60%, ou 

seja, apenas 7,4% de falsos positivos. Benz (2017) afirma que o falso positivo é uma 

medida importante, pois mostra a insatisfação do cliente por falso alarme - são casos em 

que a transação é legal, mas o classificador “entende’, erradamente, que se trata de 

fraude.  

Para valores pouco amplos de cutoff, temos uma boa taxa de acerto da 

sensitividade, enquanto a especificidade ganha assertividade com valores mais amplos 

de cutoff. O cutoff que iguala a sensitividade com a especificidade é o cutoff de 

aproximadamente 0.2, embora não necessariamente esse seja o cutoff que maximiza a 

Correctly classified.  
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Figura 4: Gráfico de Sensibilidade 

 

Segundo Benz (2017), os sistemas de prevenção a fraude convencionais 

comumente usam apenas parâmetros de informações restritos ao domínio de pagamento 

para detectar fraudes. Assim, as informações específicas do comércio eletrônico, como 

os produtos comprados pelo cliente, o endereço de entrega escolhido, os dados da conta 

e a informação do perfil do comprador, as avaliações dos produtos, o comportamento 

de busca e navegação, as promoções, o uso dos cupons de desconto etc., são 

completamente ignorados. A partir disso, o algoritmo sugerido por este trabalho propõe 

um sistema que atue como uma segunda camada de proteção contra a fraude, levando 

em conta as particularidades do modelo de negócio do comércio eletrônico. 

Para evitar atritos futuros com clientes legítimos causados por falsos positivos e 

perdas financeiras provocadas por fraudes mais complexas e de difícil detecção, como, 

por exemplo, a invasão de contas, é sugerido que, em conjunto com a implantação da 

segunda camada antifraude, o vendedor desenvolva um sistema de verificação de 

usuário de modo que, a partir de determinada probabilidade de fraude acusada pelo 

modelo proposto, a transação seja colocada em espera para que a loja solicite a 

confirmação da compra por meio de dados pessoais que somente o titular da conta 

poderia ter acesso. Dessa forma, em caso de fraude, o fraudador fica impossibilitado de 

finalizar o pedido e, em caso de compras legítimas, basta o usuário inserir os dados 
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solicitados para concluir o pedido, sendo assim, o fluxo se daria conforme os seguintes 

passos: 

1. Cliente realiza o pedido na plataforma; 

2. Adquirente recebe as informações do pedido; 

3. Acontece a primeira análise antifraude realizada pelo processador de 

pagamentos; 

4. Somente os pedidos que passaram pela etapa anterior são analisados pelo 

sistema proposto no trabalho. Nesta etapa, as transações consideradas fraude 

são canceladas e sofrem estorno; 

5. Compras consideradas legítimas e/ou duvidosas pela segunda camada de 

proteção voltam ao e-commerce para conclusão e/ou solicitação de 

documentação adicional, respectivamente; 

6. Nesta etapa, os usuários que realizaram o envio correto da documentação 

adicional têm seus pedidos concluídos, enquanto os usuários que não 

realizaram o envio dos documentos ou tiveram dados considerados 

inconsistentes terão seus pedidos cancelados.  

 

Importante ressaltar que a probabilidade acusada pelo sistema que resultará no 

pedido de validação de conta é uma escolha estratégica de cada empresa, tendo em conta 

os riscos que está disposta a correr em relação a falsos positivos, falsos negativos, 

abandono de conta etc. Com base no comportamento dos dados analisados, é sugerido 

que esse corte se dê entre 0.75 e 0.85, de acordo com o gráfico de sensibilidade da figura 

4.  

Para validar a robustez do modelo, foi plotado o gráfico da curva ROC (Receiver 

Operating Characteristic). A área abaixo da curva demonstra a efetividade do modelo, 

sendo que quanto mais próximo de 1 for a área, mais aproximado o modelo está do ideal. 

Na figura 5 observa-se que a área abaixo curva ROC do modelo (3) é de 0,8902, ou seja 

o modelo é eficiente na prevenção à fraude.  
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Figura 5: Gráfico da Curva ROC 

Nota: quanto mais próximo de 1 for a área abaixo da curva ROC, mais próximo do ideal está o modelo. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Para garantir o crescimento saudável do comércio virtual no Brasil, é necessário 

que a fraude seja combatida, visto que nos últimos anos esta tem sido a causa de 

prejuízos significativos aos players deste mercado. De acordo com Souza (2013), os 

fraudadores atuam como profissionais nessa área ao fazerem muitas compras e serem 

tão dinâmicos que padrões tradicionais de captura da fraude não detectam suas compras. 

Dada a relevância do tema, este artigo detalhou o processo de criação de um 

algoritmo de apoio à detecção de fraudes em e-commerce. Para tanto, foi de fundamental 

importância a utilização dos modelos de escolha discreta, pois estes são capazes de 

predizer uma escolha dentre várias outras. Freitas (2013) afirma que os modelos de 

escolha discreta vêm se tornando cada vez mais flexíveis para representar a realidade 

econômica de mercados específicos.  

O desempenho do modelo proposto é inovador em comparação aos modelos 

convencionais de prevenção a fraude, pois as variáveis utilizadas para predição 

caracterizam a compra e consideram o histórico usuário na plataforma. Pelo gráfico da 

curva ROC (Receiver Operating Characteristic), é possível validar a eficiência global 
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do modelo proposto neste trabalho e sua possível utilização para melhorar os processos 

de prevenção à fraude, conforme exposto na figura 5. 

Para melhorar a eficiência global do modelo, é preciso adicionar mais variáveis 

que sejam estatisticamente relevantes para explicar a probabilidade de ocorrência do 

evento em questão, ou seja, de uma determinada transação ser fraudulenta. Neste ponto, 

o estudo é limitado em relação ao tamanho da base de dados, visto que a quantidade de 

observações é relativamente pequena, variáveis e informações adicionais, como, por 

exemplo, produtos do carrinho, preço de cada produto, relação com outros usuários, 

entre outros dados, presentes na conta e na transação. Tais limitações viabilizam futuras 

oportunidades de trabalho considerando diferentes perfis de compra e usuário e suas 

implicações para os modelos preditivos. 
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