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RESUMO

CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DE INGRESSO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO
NOVA SEM OBRA APÓS A EXECUÇÃO DE CORTE COMERCIAL EM
CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

AUTOR: Marcelo Conte
ORIENTADOR: Vinícius Jacques Garcia

Empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica possuem como missão
organizacional prover um fornecimento de energia contínuo e confiável, cumprindo com
rigorosos indicadores de desempenho regulatórios. Essa dissertação tem como objetivo
abordar o perfil de tempo do ingresso de atendimentos das concessionárias, tendo como foco
os serviços comerciais de ligação nova sem obra em unidades consumidoras que tiveram seu
fornecimento interrompido devido a execução de corte comercial. O desenvolvimento de um
modelo de classificação do perfil dos casos ingressos é condição essencial para poder estimar
o montante a ser ligada em um curto prazo de execução, condição essa que influencia
decisões sobre o planejamento produtivo da empresa, em especial a necessidade de equipes de
campo necessárias. Para este trabalho, será escolhida uma localidade com ingresso
significativo de serviços comerciais regulatórios, ilustrando a representatividade do desafio
para uma distribuidora em conseguir garantir o atendimento aos prazos perante o ingresso
significativo de novas solicitações. O objetivo final dessa dissertação é a entrega de um
sistema capaz de, uma vez finalizado o fornecimento de energia em uma unidade
consumidora, poder classificar quais casos tendem a ingressarem solicitações de ligação nova
sem obra dentro de um curto prazo de execução, baseado em atributos característicos do
consumidor residente na unidade consumidora.

Palavras-chave: Serviços comerciais regulados. Classificação de perfil. Serviços comerciais.
Concessionárias de Energia Elétrica. Árvores de Decisão.

ABSTRACT

INCOME PROFILE OF NEW CONNECTIONS WITHOUT NET CONSTRUCTION
SERVICES REQUEST AFTER POWER DISCONNECTION IN ENERGY
DISTRIBUTION COMPANIES

AUTHOR: Marcelo Conte
ADVISOR: Vinícius Jacques Garcia

Electricity distribution companies have the purpose of providing reliable energy supply for its
customers, fulfilling regulatory performance metrics. This paper aims to identify time profile
incoming of customers’ requests, with focus on services of new connections requested by
clients that were disconnected because of debt. To build a classification model for estimating
new services requests is an essential conditional for a distribution company productive
planning, measuring short time work hours necessities. It will be selected a city with huge
commercial demands, displaying how challenging it is for a distribution company to perform
processes metrics in accordance with regulatory expectations. The final product of this project
is to bring a classification model able to estimate customer behavior when requesting services
of new connections after a energy disconnection using clients features as inputs for model
simulation.

Keywords: Regulatory services demands. Profile classification. Commercial services. Energy
distribution companies. Classification Trees.
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1

INTRODUÇÃO

A distribuição de energia elétrica constitui um serviço de relevância fundamental ao
desenvolvimento da sociedade, tendo sua atividade gerenciada pelo Estado em inúmeros
países. Conforme Haney (2009), em pesquisa realizada em 40 países, a prática mais
comumente utilizada é conhecida por regulação por incentivos, sendo assim definida por
estimular as empresas distribuidoras a reduzirem seus custos operacionais através de
mecanismos de compensação financeira na tarifa de energia. Dentre as diferentes propostas de
regulação expostas por Haney (2009), a prática de benchmarking é amplamente utilizada por
vários órgãos reguladores, sendo compostas por critérios diversos para estimular a eficiência
operativa.
O uso de regulação por incentivos nas distribuidoras tem sido tema de inúmeros
trabalhos sobre a importância da regulação no setor elétrico. Conforme Jamasb (2007), o
Reino Unido é um exemplo de nação que desde 1990 obteve sucesso em usar tal prática para
obter reduções de custos, preços e perdas de energia enquanto mantinha a qualidade do
serviço de distribuição. Condições diversas se mostraram necessárias para viabilizar a
regulação por incentivos, como a confiabilidade nas informações prestadas pelas
distribuidoras ao órgão regulador e, no caso britânico, a racionalização setorial.
Inúmeros outros países europeus também se utilizam de modelos de regulação por
incentivos. Em Fernandes (2012), vê-se o modelo espanhol com foco na continuidade do
fornecimento de energia e redução na quantidade de interrupções não previstas. Para
Poudineh (2016), ao avaliar as empresas distribuidoras da Noruega, são destacados os
seguintes fatores como principais motivadores de investimentos: taxa de investimento no
período anterior a tarifa vigente, custo social de interrupções não previstas de fornecimento e
a vida útil dos ativos das redes elétricas. Já em Cullmann (2016), ao avaliar o histórico de
investimentos das distribuidoras alemãs, identifica um perfil semelhante de priorização tanto
por parte de empresas públicas quanto privadas.
Em Coelli (2013) e Pollitt (2012), acrescenta-se a temática da regulação por incentivos
esforços em dimensionar o custo de qualidade envolvido em tal prática. Uma vez que a
legislação prevê que as empresas distribuidoras devem continuamente melhorar a qualidade
dos serviços prestados, bem como reduzirem seus custos operacionais, há de se avaliar se os
dois objetivos não são conflitantes. Em Corton (2016), assume-se a hipótese de que a
realidade de regulação brasileira apresenta uma correlação positiva entre aumento de
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qualidade e custos operacionais, o que representa um tema de relevante discussão para as
empresas locais.
Em Nepal (2015), vê-se que o tema regulação por incentivos vêm apresentando
inovações com relação aos critérios considerados na formulação dos requisitos a serem
atendidos. Apresentando o exemplo britânico, os critérios de incentivos estão migrando para
modelos que consideram critérios de entrega de resultados (output-based) como foco da
regulação. Tal perspectiva é corroborada por Cohen (2015), onde pesquisa realizada em 27
países reforça a tendência de se considerar os resultados nos serviços prestados como critérios
de remuneração e controle das distribuidoras.
No regime de concessão vigente no Brasil, regulado pela Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica), a regulação por incentivos também tem foco em critérios referentes ao
fornecimento de energia, mas acrescenta especial importância a qualidade do atendimento aos
serviços comerciais realizados pelas distribuidoras. Conforme as regulamentações previstas
na Resolução nº 414/2010 da Aneel, o descumprimento dos prazos previstos para os serviços
comerciais também é passível de penalização, prevendo multas e ressarcimentos a serem
cumpridos pelas empresas distribuidoras. Acrescenta-se o fato de que a concessão brasileira
tem práticas de benchmarking entre as distribuidoras, sendo o atendimento comercial um
critério de comparação de desempenho monitorado pelo órgão regulador.
Dentre todas as possíveis solicitações de serviços comerciais previstas, para o escopo
deste trabalho serão consideradas as demandas relativas a ligação de uma unidade
consumidora. Existem duas origens para uma solicitação de ligação, a saber, i) o início de
fornecimento em uma unidade consumidora nova e/ou com troca do titular responsável sem a
necessidade de realização de obra na rede elétrica e ii) por motivo de restabelecimento de
fornecimento devido a interrupção decorrente de suspensão por inadimplemento, conforme
previsto no capítulo XIV (Da Suspensão do Fornecimento), seção III (Da Suspensão
Precedida de Notificação), denominadas ligações novas sem obra.
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1.1

OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Aplicar um modelo estatístico de Árvores de Decisão que represente o ingresso de
novas solicitações de ligação nova sem obra ocorridas em um prazo de até 30 dias após a
execução do corte do fornecimento.

1.1.2 Objetivos específicos

O cumprimento do objetivo geral resulta do atendimento aos seguintes objetivos
específicos:
•

Analisar o histórico de dados existentes, visando identificar uma base de
informações consistente para a condução do trabalho;

•

Elaborar modelos diversos de Árvores de Decisão para simular o comportamento
do serviço comercial selecionado.

1.2

JUSTIFICATIVA

As empresas distribuidoras de energia devem cumprir com todas as expectativas de
resultados previstos na regulação, sendo, no caso brasileiro, acrescidos termos de desempenho
na execução comercial como parte de seus indicadores. A regulação por incentivos brasileira
prevê multas por descumprimento nos prazos de execução firmados com o consumidor
quando este é atendimento pela distribuidora, sendo que tais infrações podem comprometer a
avaliação da empresa, tanto quanto indicadores de continuidade de fornecimento de energia.
Empresas que apresentem baixos índices nos indicadores comerciais têm sua imagem afetada
perante o órgão regulador, podendo resultar em sanções operacionais, bem como a perda de
credibilidade perante consumidores e possíveis investidores.
As demandas comerciais de ligação nova sem obra compõem um caso de atenção
dentre os serviços regulados das distribuidoras. Primeiramente, tais solicitações compõem a
parcela de clientes que possuem débitos comerciais em aberto para com a empresa
distribuidora e que, após inúmeras tentativas de resolução (previstas em regulação), têm seus
fornecimentos interrompidos por ação da empresa via corte comercial. Uma vez que o cliente
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renegocia ou quita sua dívida com a empresa, passa assim a estar apto a solicitar que seu
fornecimento seja restabelecido, gerando assim o serviço de ligação nova sem obra (como a
instalação elétrica já existente, não há necessidade de obra na rede).
Uma vez compreendido as motivações que geram uma solicitação de ligação nova sem
obra, entende-se a dificuldade da empresa em atender tais casos. Como o cliente teve seu
fornecimento interrompido, o mesmo pode a qualquer momento procurar a empresa para
resolver sua situação, sendo que assim pode ocorrer o ingresso da solicitação do serviço
regulado. A imprevisibilidade sobre o momento em que o cliente pode vir a solicitar o serviço
gera uma incerteza que pode comprometer a execução da mesma no prazo, compondo um
tema de relevância significativa para o atendimento comercial regulado das empresas
distribuidoras.
Fazer uso de uma solução estatística de Árvores de Decisão visa aplicar técnicas de
classificação comumente utilizadas para identificar o perfil de clientes em vários tipos de
aplicações comerciais. É possível traçar um paralelo do setor de distribuição de energia com
empresas privadas operadoras de grandes redes de atendimento (ex.: operadoras de telefonia),
onde a prestação de serviços comerciais pouco qualificados pode resultar em perda de clientes
e receita. A identificação de um perfil de clientes que tem seus fornecimentos interrompidos e
que regularizam sua situação no curto prazo é uma aplicação similar as que utilizam Árvores
de Decisão para modelagem de rotatividade (churn), compondo a aplicação do presente
trabalho.

1.3

DESCRIÇÃO DO CONTEXTO E DO PROBLEMA DE PESQUISA

Para o desenvolvimento do presente trabalho, serão utilizadas as informações dos
serviços comerciais regulatórios de uma empresa distribuidora de energia localizada no estado
do Rio Grande do Sul, responsável por uma área de concessão superior a 99 mil km2,
abrangendo 1/3 da totalidade geográfica do estado. Ao longo dos 118 municípios atendidos
pela empresa, existem aproximadamente 1,3 milhão de unidades consumidoras, compostas
por clientes dos grupos A (grandes consumidores, geralmente grupos empresariais) e do grupo
B (residências, comércios e pequenas indústrias). De forma ilustrativa, o total de serviços
comerciais executados em cada Estação Avançada para o período de Janeiro de 2016 a
Dezembro de 2017 é apresentado na Tabela 1:
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Tabela 1 - Total de serviços comerciais executados por Estação Avançada no período de
Janeiro de 2016 a Dezembro de 2017
Total

Estação Avançada

Regional

68.423

Santa Maria

Central

65.782

Canoas

Metropolitana

49.053

Novo Hamburgo

Metropolitana

44.602

Sapucaia do Sul

Metropolitana

41.403

Sapiranga

Metropolitana

39.135

São Leopoldo

Metropolitana

35.182

Lajeado

Vales

31.147

Santa Cruz do Sul

Vales

26.316

Portão

Metropolitana

22.524

Uruguaiana

Fronteira

18.616

Venâncio Aires

Vales

17.411

Montenegro

Vales

17.335 Santana do Livramento

Fronteira

16.831

Caçapava do Sul

Central

14.160

Santiago

Fronteira

12.825

Alegrete

Fronteira

12.818

São Borja

Fronteira

11.432

Cachoeira do Sul

Central

9.535

Sobradinho

Central

Fonte: Autoria própria.

Ao avaliar os dados apresentados na Tabela 1, é possível constatar que a Estação
Avançada de Santa Maria é a que apresentou o maior montante de serviços comerciais de
ligação nova para o referido período, superando localidades presentes na Regional
Metropolitana, a qual apresenta os maiores índices populacionais de toda a área de concessão.
Com uma representatividade de 12% de todo o montante realizado no referido período, é
possível constatar que a garantia do atendimento no prazo das solicitações comerciais na
Estrutura Avançada de Santa Maria é essencial para que a empresa possa atender seus
indicadores globais de serviços realizados dentro do prazo.
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Com foco nos serviços comerciais regulados, são diversos os tipos de solicitações que
requerem a utilização de uma equipe de trabalho em campo para atendimento. Dentre as
opções existentes, a de maior relevância é a ligação nova sem obra, onde o consumidor
solicita a distribuidora de energia que seja iniciado um contrato de fornecimento, mediante a
empresa enviar uma equipe a sua instalação para efetivar a disponibilização de energia. É
essencial para as distribuidoras a gestão de tais demandas dentro dos prazos legais previstos,
visto que compõem uma parcela significativa dos indicadores de desempenho perante o órgão
regulador.
Para os casos de ligações motivadas por um novo cliente na unidade consumidora, os
serviços comerciais dispostos no Anexo III da RN414 que serão considerados são:
•

Prazo máximo de vistoria de unidade consumidora localizada em área urbana: 03
dias úteis (art. 30);

•

Prazo máximo de vistoria de unidade consumidora localizada em área rural: 05
dias úteis (art. 30);

•

Prazo máximo de ligação de unidade consumidora do grupo B, localizada em área
urbana, a partir da data da aprovação das instalações: 02 dias úteis (art. 31);

•

Prazo máximo de ligação de unidade consumidora do grupo B, localizada em área
rural, a partir da data da aprovação das instalações: 05 dias úteis (art. 31).

De todos os compromissos comerciais previstos na RN414, as demandas referentes às
ligações de unidades consumidoras constituem uma parcela significativa de todos os serviços
executados pelas equipes de eletricistas em campo. A Figura 1 ilustra para o período de
Janeiro de 2016 a Dezembro de 2017 os montantes de serviços comerciais de
Vistoria/Ligação (artigos 30 e 31) realizados mensalmente em toda a área de concessão da
empresa:
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Figura 1 - Evolução mensal de serviços comerciais de Ligação Nova executadas na
distribuidora

Fonte: Autoria própria.

Cabe ressaltar que as apurações sobre o desempenho da empresa em atendimento de
serviços regulados dentro do prazo são feitas mensalmente. Com isso, todo o ingresso de
demandas em até 30 dias é considerado como uma demanda de curto prazo, de impacto
significativo para o dimensionamento dos recursos necessários para a execução da carteira de
serviços. Dentre os diversos tipos de ligações novas sem obra que ingressam em até 30 dias, a
de maior consistência corresponde a ligações advindas de clientes que tiveram seu
fornecimento interrompido por corte comercial (débito com a distribuidora). Entender essa
parcela significativa de demandas comerciais consiste em um desafio estratégico para a gestão
de operações nas distribuidoras de energia.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Como forma de orientar a execução do presente trabalho, faz-se necessário realizar
uma revisão do conceito de mineração de dados e suas técnicas mais utilizadas em aplicações
que visam classificar o perfil de clientes em ambientes de negócios.

2.1

MINERAÇÃO DE DADOS

Segundo Fayyad et al. (1996), Mineração de Dados corresponde a ação não trivial de
extrair informações com grande potencial de utilização de bancos de dados, muitas vezes com
implicações previamente não conhecidas. Em Mineração de Dados, está implícito o uso de
técnicas de busca ou inferência, para assim permitir identificar informações que poderão ser
reveladoras para o pesquisador. De posse de tais novidades informacionais, espera-se que o
usuário venha a ter um ganho com melhores tomadas de decisão.
Ainda conforme Fayyad et al. (1996), a Mineração de Dados percorre várias etapas
que vão desde a coleta inicial de informação em bancos de dados até a tomada de decisões por
parte dos pesquisadores que conduzem o estudo, em um processo denominado KDD
(Knowledge Database Discovery). As etapas que constituem o processo de KDD são descritas
como:
•

Seleção: estudo do problema que se quer abordar e definição do escopo que o
processo deverá atender, selecionando quais informações disponíveis no banco de
dados serão utilizadas para avaliação;

•

Pré-processamento e limpeza dos dados: as informações disponíveis são
reorganizadas facilitando a leitura e interpretação dos mesmos, bem como a
definição de quais registros, dentro dos atributos selecionados, serão aceitos para
avaliação e quais casos serão excluídos. Adicionalmente, a estruturação dos dados
também visa facilitar a leitura e interpretação do algoritmo que será utilizado;

•

Transformação: ajustes adicionais realizados aos dados para fins de estudo e
comparação, como nos casos em que são padronizadas unidades de medida;

•

Mineração de dados: as informações são então submetidas aos algoritmos de
mineração, gerando conjuntos de regras, fórmulas ou outro tipo de saída que
indicam o padrão existente nos dados;
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•

Interpretação: avaliação do resultado da modelagem, permitindo que se possa
tomar uma decisão quanto ao uso dos padrões revelados.

De forma ilustrativa, a Figura 2 apresenta as etapas principais que compõem o
processo de KDD:

Figura 2 - Etapas do processo de KDD

Fonte: Fayyad et al. (1996).

Conforme Provost et al. (2016), Mineração de Dados consiste em encontrar padrões a
partir de dados em um conjunto de tarefas executáveis, constituindo um processo com
estágios definidos. Assim sendo, identificam-se relações de tarefas que são comuns aos
problemas de negócios nos mais diversos tipos de organizações empresariais. Com isso,
mesmo diante da grande diversidade de algoritmos específicos de mineração de dados, definir
claramente as tarefas comuns realizadas nas análises permite agilizar o processo de análise,
disponibilizando mais tempo para que analistas e pesquisadores possam avaliar as partes do
processo de investigação que demandam envolvimento humano.
Ainda conforme Provost et al. (2016), as tarefas usualmente realizadas pelas diversas
técnicas de mineração de dados consistem em:
•

Classificação e estimativa de probabilidade de classe: visa prever para indivíduos
de uma população a qual conjunto de classes cada indivíduo deve pertencer. Em
uma tarefa de classificação, a mineração de dados visa produzir um modelo capaz
de definir a classe mais provável que um novo indivíduo deverá pertencer. Aqui é
possível utilizar um modelo de pontuação que, ao invés de uma previsão de
classe, estima a probabilidade de que o indivíduo pertença a cada classe;
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•

Regressão: tem como objetivo prever, para cada indivíduo, o valor numérico de
algum atributo alvo em estudo. Um modelo de regressão permite calcular o valor
do atributo em estudo para cada novo indivíduo ingresso na avaliação;

•

Combinação por similaridade: identificar, através de dados obtidos sobre
indivíduos em estudo, quais indivíduos são semelhantes entre si. A combinação
por similaridade é amplamente utilizada em aplicações de recomendações de
produtos e serviços nas organizações (identificando consumidores com padrões de
comportamento similares);

•

Agrupamento: visa identificar grupos de indivíduos semelhantes, sem a definição
prévia de uma característica específica para avaliação, compondo grupos naturais
de similaridade;

•

Agrupamento de coocorrência: busca encontrar associações entre indivíduos com
base nas ações por eles realizadas. Enquanto a tarefa de agrupamento classifica a
similaridade entre indivíduos com base em seus atributos particulares, o
agrupamento por coocorrência visa identificar semelhanças por transações (ex.:
padrões de consumo em lojas e supermercados);

•

Perfilamento: busca caracterizar o comportamento de indivíduos, grupos ou
populações. É muito utilizado em aplicações que visam estabelecer normas de
comportamento (ex.: detecção de fraudes);

•

Previsão de vínculo: tenta prever possíveis ligações entre itens de dados,
sugerindo a existência de vínculos e mensurando sua intensidade. Aplicações
comuns são encontradas em modelos de recomendações de compra, onde o perfil
de um cliente é comparado a outro, gerando assim uma recomendação;

•

Redução de dados: visa reduzir um grande conjunto de dados a um conjunto
menor com a mesma relevância de informação, permitindo ganhos de
processamento e agilidade na obtenção de novas análises;

•

Modelagem causal: busca compreender os efeitos gerados sobre indivíduos por
determinadas ações ou acontecimentos, buscando obter conclusões causais a partir
de dados observacionais.
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2.2

APLICAÇÕES DE MINERAÇÃO DE DADOS PARA MODELAGEM DA
ROTATIVIDADE DE CLIENTES (CHURN)
O entendimento do perfil do consumidor que solicita uma ligação nova sem obra após

ter seu fornecimento interrompido é o objetivo geral do presente trabalho. Saber prever quais
casos de clientes são mais propensos a regularizarem sua situação em até 30 dias consiste em
uma aplicação de classificação em que espera-se compreender o comportamento do
consumidor em retomar o serviço de fornecimento ou abandonar o mesmo. Essa propensão do
cliente em permanecer utilizando o serviço da empresa, ou em optar por descontinuar o
mesmo, é conhecida como rotatividade do cliente (churn em inglês).
Em García (2017), o conceito de churn é apresentado como tema de pesquisa em
diversos setores econômicos prestadores de serviços, onde o aumento da competitividade e
exigência por parte do consumidor faz com que a permanência de clientes seja um tema
central na gestão empresarial. Basicamente, o conceito de churn é aplicado como a tentativa
de antecipar a intenção do cliente em abandonar o a empresa, descontinuando o serviço até
então contratado. Compreender as características do consumidor que podem motivar seu
interesse em descontinuar o serviço, ou então permanecer/retornar a empresa vai de encontro
ao objetivo geral do presente trabalho.

2.2.1 Modelagem de churn (Rotatividade de clientes)

Em Chen (2013), o risco financeiro que clientes mal pagadores representam para o
setor de telecomunicações motivou o interesse em poder modelar o perfil de pagamento de
clientes. Com uma abordagem direcionada por dados, fez-se uso de uma combinação de
técnicas diversas para a geração de informações sobre os clientes da empresa avaliada,
criando características diversas sobre os planos de serviços utilizados e o histórico de
pagamentos realizados. Tal abordagem estabeleceu uma base de dados para o estudo sem a
necessidade de intervenção de um analista de negócios, utilizando o histórico de dados
disponíveis e regras pré-definidas de validação dos dados. Uma vez definida a base de dados a
ser utilizada, foram utilizadas técnicas de Árvores de Decisão para enfim classificar clientes
em bons pagadores ou clientes com potencial de débito, obtendo resultados superiores aos
anteriormente em uso na empresa em estudo.
Em contrapartida a projetos de mineração de dados baseados exclusivamente em
análise de dados, em Vidulin (2014) a construção de soluções de modelagem confiáveis se dá
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por meio de uma interação entre pessoas e algoritmos. A prática estabelecida consiste na
geração de inúmeros modelos de classificação em contextos diversos, permitindo assim que
os analistas de negócios participantes possam visualizar relações diversas entre os dados,
selecionando aquelas que mais fazem sentido perante seus conhecimentos do negócio. Os
resultados obtidos demonstraram que a interação entre pessoas e modelos diversos obteve
resultados superiores em aplicações diversas de classificação.
A modelagem da rotatividade de clientes (churn) em Huang (2012) é realizada em
uma empresa de telefonia, onde a perda de um cliente vigente acarreta prejuízos diversos as
empresas operadoras. O trabalho tem extensivo foco na formação de um banco de dados
composto por características apresentadas pelos clientes em praticamente todas as etapas de
processo de uma empresa de telefonia. São exemplos informações referentes a perfil de uso
dos serviços, cadastros, faturamento e arrecadação, região demográfica onde o cliente reside,
ordens de serviço executadas e interação com serviços de atendimento (ex.: call-centers,
reclamações, etc.). São testadas soluções diversas de classificação, entre elas as técnicas de
Árvores de Decisão, as quais se mostraram mais eficazes em evidenciarem aos executivos da
empresa as relações existentes entre os dados ao longo de toda a cadeia de processos da
companhia.
No estudo realizado por Nie (2011), avaliando churn em uma empresa chinesa de
cartões de crédito, o artigo apresenta um processo de coleta de informações realizado
exclusivamente do banco de dados disponível pela empresa, sem a utilização de ações como
pesquisas junto ao consumidor. Para a seleção das variáveis a serem utilizadas na etapa de
modelagem, o trabalho apresenta a construção de conceitos econômicos particulares do
negócio em estudo, definidos com o auxílio dos profissionais da empresa em estudo. Tal
abordagem apresenta uma importância maior do papel dos analistas de negócios da
organização no processo inicial de entendimento dos dados, o qual define os atributos
utilizados no decorrer do trabalho.
Já no trabalho de Han (2012), o reconhecimento dos consumidores que possuem alta
fidelidade para com a empresa prestadora de serviços utiliza em sua modelagem um conceito
de ciclo de vida do cliente. Em tal abordagem, são construídos cinco modelos que compõem o
ciclo de vida do cliente, que são: valor presente do cliente, valor histórico, previsão de valor
no longo prazo, crédito e fidelidade. A contribuição do trabalho está na abordagem mais
focada avaliar o comportamento do cliente e mensurar sua contribuição a empresa por meio
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de sua fidelidade, conceituada por atribuições diversas como relacionamento de longo prazo,
assiduidade no pagamento dos serviços prestados, etc.
Para Keramati (2014), a modelagem da rotatividade de clientes no setor de
telecomunicações apresentou uma abordagem distinta quanto a etapa de seleção dos atributos
mais indicados para compor o modelo estatístico. Fazendo uso de métodos de Árvore de
Decisão e tendo já definido ao longo do estudo quais seriam os 11 atributos a serem utilizados
na modelagem, foram geradas milhares de árvores compostas por inúmeras combinações dos
11 atributos, sendo cada composição testada ao menos 10 vezes. De toda a coleção de árvores
elaboradas, foi possível gradualmente identificar quais dos atributos eram consistentemente
mais relevantes na classificação, reduzindo a entropia do modelo.
Uma aplicação de árvores de decisão para reduzir churn através de sistemas de
recomendação é apresentada em Wang (2009). Utilizando-se exclusivamente de modelos
diversos de árvores de decisão, o sistema de recomendação criado para modelar o perfil dos
clientes baseia-se exclusivamente nos históricos de interações entre o cliente e a empresa,
utilizando informações sobre satisfação com o serviço prestado, falhas técnicas ocorridas,
avaliação do cliente quanto a qualidade do serviço prestado, etc.
Em Larivière (2005), ao avaliar um expressivo conjunto de dados de milhares de
clientes de uma empresa do setor financeiro, são definidas algumas características de interesse
compostas por atributos diversos. Nesse trabalho, fica evidenciando que o histórico de
comportamento do consumidor constitui forte evidência para a definição do perfil dos
mesmos, sendo as técnicas de árvores de decisão a escolha mais adequada para a
representação das relações entre as variáveis estudadas.
O trabalho de Verbeke (2012) algoritmos de classificação diversos, incluindo árvores
de decisão, é utilizado para a preparação de campanhas de retenção de consumidores com
foco nos clientes com alta probabilidade de desistirem dos serviços e, ao mesmo tempo, que
representam um ganho financeiro considerável para a empresa prestadora de serviço. Visto
que o objetivo de redução de churn pode ter sua eficácia ampliada com a comunicação pró
ativa para com o cliente com alto potencial de deixar os serviços da companhia, tal
abordagem demonstra potencial para ser utilizada em outros contextos de negócio.
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2.3

ÁRVORES DE DECISÃO

A primeira abordagem para árvores de decisão que se tem registro consiste no
algoritmo ID3 (Iterative Dichotomiser 3) de autoria de Quinlan (1983). Árvores de decisão
consistem em modelos estatísticos aplicáveis em problemas de predição supervisionada, onde
a investigação do atributo alvo do estudo se dá pelo mapeamento de entradas diversas
(atributos selecionados para o estudo), gerando o modelo de previsão. Uma vez construído o
modelo de previsão, o propósito deste é ser capaz de receber novos conjuntos de dados e
assim predizer a saída mais provável para a característica alvo do estudo.
A denominação de Árvore de Decisão se dá porque a informação do modelo é
graficamente disposta em formato de árvore, de forma descendente, iniciando pela
apresentação do nó raiz (o atributo inicial da segmentação dos dados), ramificando-se em nós
diversos (que correspondem a outros atributos), cujas ramificações finais são denominadas
como folhas. Para a geração de uma árvore de decisão, são necessárias duas etapas, a saber:
•

Elaboração do modelo da árvore via o uso de um conjunto de dados de
treinamento para sua estruturação inicial. A construção do modelo é realizada de
forma recursiva, iniciando pelo nó raiz que, nesse caso, representa o atributo de
maior relevância para a classificação inicial dos dados em estudo;

•

A validação da aplicabilidade do modelo previamente elaborado via a utilização
de um novo conjunto de dados em que a característica alvo é então conhecida,
permitindo assim que seja possível medir a eficiência do algoritmo em predizer o
atributo de interesse. Critérios adicionais à precisão de acerto devem ser
considerados, tais como desempenho computacional, escalabilidade em poder
trabalhar com grandes conjuntos de dados e a capacidade de interpretação do
modelo, especialmente para profissionais de negócios que podem não ser versados
em estatística.

É possível visualizar na Figura 3 um exemplo de árvore de classificação, onde a
informação é disposta no sentido de cima para baixo, conforme diferentes atributos foram
testados e validados como representativos para o conjunto de dados do estudo. Percorrendo a
classificação construída, no momento em que um caso em particular atinge uma folha,
encontra-se então a devida classificação do mesmo perante o algoritmo.
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Figura 3 - Exemplo de árvore de decisão

Fonte: Adaptado de Provost (2016).

A evolução do algoritmo ID3 (Quilan, 1983) é o algoritmo C4.5, com o acréscimo de
tratamento de amostras com valores de atributos nulos, além de permitir o teste de
desigualdade entre atributos numéricos com o uso de dois galhos. O método trabalha com
atributos numéricos, utilizando estatísticas para identificação e exclusão de ramos menos
confiáveis. A pós-poda é realizada no sentido bottom-up, após a finalização da construção do
modelo. A construção de árvores de decisão via o algoritmo C4.5 se dá através do conceito de
ganho de informação e entropia, que é destacado logo a seguir.

2.3.1 Ganho de informação e entropia

Uma questão chave para a gradativa seleção dos atributos que irão compor a árvore de
decisão, bem como a devida classificação por ordem de relevância para o entendimento da
variável alvo do estudo, reside na definição do critério a ser utilizado para mensurar a
relevância de um atributo para a classificação. Dentre as técnicas de medição existentes, a
mais utilizada consiste na função de entropia ou medida de ganho de informação. Tal técnica
visa identificar, para cada atributo em avaliação nos dados disponíveis, o quanto de
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informação o referido critério permite classificar os dados com o mínimo de aleatoriedade (ou
entropia), apresentando uma repartição mais pura dos dados.
Já a medição de ganho de informação consiste em mensurar quanto um atributo
melhora a entropia ao longo de toda a segmentação que ele cria na árvore de decisão. O
atributo que apresentar o maior ganho de informação (ou maior redução de entropia) será
selecionado para a composição do nó corrente. Tendo um conjunto S de amostras s de dados e
supondo-se que S possui m classes distintas Ci, sendo si o número de amostras de S com
classe igual a Ci, a informação para classificar uma amostra é calculada da seguinte forma:
I (s1, s2, ..., sm) = - ∑𝑚
𝑖=1 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2 (𝑝𝑖)
Sendo pi a probabilidade de que uma amostra pertença a classe Ci e é calculada como
si/s. Se um atributo A possuir v valores distintos, ele poderá ser utilizado para separar S em v
conjuntos, onde Sj contém as amostras de S com o atributo A igual a aj. Seja sij o número de
amostras da classe Ci em um subconjunto Sj, a entropia é dada por:

E(A) = ∑𝑣𝑗=1

𝑠1𝑗+⋯+𝑠𝑚𝑗
𝑠

𝐼

Aqui, o termo (sij + ... + smj) é o peso do j-ésimo conjunto, correspondendo ao número
de amostras do subconjunto que possuem o atributo A igual a aj, dividido pelo número total
de amostras de S.
Ao final, o ganho de informação é calculado por:
Ganho(A) = I(s1, s2, ...,sm) – E(A)

Ou seja, o termo Ganho(A) corresponderá a redução esperada na entropia a partir do
conhecimento do valor do atributo A.
Como forma de ilustrar o processo de avaliação da entropia e cálculo do ganho de
informação, a Figura 4 corresponde a um exemplo de segmentação de um conjunto de dados
de clientes (baseado em Provost, 2016) com base na avaliação do atributo “Saldo”, sendo esse
segmentando em dois valores possíveis: inferior a 50 mil e superior a 50 mil.
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Figura 4 - Exemplo de cálculo de entropia e ganho de informação

Fonte: Adaptado de Provost (2016).

Inicialmente, procede-se com o cálculo da entropia do conjunto pai, a seguir:
Entropia(pai) = -[p(•) x log2 p(•) + p(*) x log2 p(*)]
Entropia(pai) = -[0,53 x -0,9 + 0,47 x -1,1]
Entropia(pai) = 0,99 (muito impura)
A entropia do filho a esquerda é:
Entropia(Saldo < 50 mil) = -[p(•) x log2 p(•) + p(*) x log2 p(*)]
Entropia(Saldo < 50 mil) = -[0,92 x -0,12 + 0,08 x -3,7]
Entropia(Saldo < 50 mil) = 0,39
A entropia do filho a direita é
Entropia(Saldo >= 50 mil) = -[p(•) x log2 p(•) + p(*) x log2 p(*)]
Entropia(Saldo >= 50 mil) = -[0,24 x -2,1 + 0,76 x -0,39]
Entropia(Saldo >= 50 mil) = 0,79
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Por fim, o ganho de informação (GI) gerado por essa segregação é de:
GI = Entropia(pai) – [p(Saldo<50mil) x entropia(Saldo<50mil) + p(Saldo>=50mil) x
entropia(Saldo>=50mil)
GI = 0,99 – [0,43 x 0,39 + 0,57 x 0,79]
GI = 0,37
Ou seja, a divisão dos dados pelo critério de saldo utilizado permitiu reduzir a entropia
inicial do valor de 0,99 para 0,37.

2.3.2 Técnicas de Ensemble Learning

Uma extensão a utilização de algoritmos de mineração de dados consiste nas técnicas
de aprendizado de conjunto (Ensemble Learning). Aprendizado de conjunto (Kantardzic,
2011) consiste na ideia de combinar os resultados de inúmeros modelos preditivos para assim
produzir uma única saída com a menor a taxa de erro possível das estimativas testadas. De
forma ilustrativa, a Figura 5 apresenta as duas etapas do processo de aprendizado de conjunto,
onde i) são gerados vários modelos preditivos para amostras da fase de testes, e ii) os modelos
gerados são utilizados para os dados do conjunto de treinamento, sendo assim reunidos os
resultados gerados para avaliar qual composição apresentou o melhor resultado.

Figura 5 - Etapas da metodologia de aprendizado de conjunto

Fonte: Kantardzic (2011).
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Para a etapa de reunir os resultados dos diferentes modelos preditivos testados,
metodologias diversas de formação de bases de aprendizado podem ser formadas, sendo as
seguintes abordagens as mais comuns (KANTARDZIC, 2011):
1.

Utilizar diferentes algoritmos de aprendizado para diferentes modelos de
aprendizado;

2.

Utilizar diversos hiper-parâmetros no mesmo algoritmo para ajustar diferentes
modelos;

3.

Utilizar diferentes composições dos atributos dos dados, gerando diferentes
conjuntos de variáveis; e

4.

Utilizar diferentes conjuntos de dados, com reposição, submetendo os diversos
grupos de dados a mesma metodologia de aprendizado.

De forma ilustrativa, a Figura 6 apresenta a execução da 3ª abordagem, onde um
conjunto inicial de dados com diversas amostras (samples) possuem atributos (features),
sendo gerados inúmeros conjuntos de treinamento contendo as amostras disponíveis com
combinações diversas dos atributos existentes:

Figura 6 - Metodologia de aprendizado de conjunto com seleção de atributo

Fonte: Kantardzic (2011).
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A 4ª abordagem aprendizado de conjunto através da formação de composições
diversas das amostras disponíveis com todos os atributos disponíveis são amplamente
utilizadas, sendo a técnica de Boosting uma das mais utilizadas. De forma resumida, o
algoritmo de Boosting associa pesos aos diferentes atributos, gradualmente redimensionando
os pesos atribuídos a cada variável a cada interação, aumentando o peso das amostras
classificadas erroneamente e reduzindo o peso das amostras classificadas corretamente. Em
aplicações de árvores de decisão, um conhecido método de aprendizado de conjunto é o de
Random Forests, que consiste na aplicação de um número definido de modelos de árvores,
sendo que cada árvore tem seu aprendizado formado com diferentes conjuntos de amostras e
diferentes disposições de atributos.
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3

ESTUDO DOS MÉTODOS

3.1

METODOLOGIA DE PESQUISA

Nesta etapa, é imprescindível destacar as características referentes a pesquisa
realizada, destacando sua abordagem, sua natureza, seus objetivos e os procedimentos
utilizados. Como referência para a organização dos temas que compõem o presente item, foi
utilizada a abordagem de Gerhardt (2009).

3.1.1 Abordagem de pesquisa realizada

Utilizada abordagem quantitativa, visando assim poder mensurar os resultados obtidos
ao final do trabalho. Para então compor uma abordagem quantitativa, foi feito uso de:
•

Focalização em uma quantidade restrita de conceitos, dando ênfase a utilização de
modelos de Árvores de Classificação como metodologia estatística do trabalho;

•

Coleta de dados mediante avaliação controlada do histórico de informações
disponível no banco de dados da empresa distribuidora selecionada para o estudo;

•

Análise estatística dos dados obtidos, bem como a construção de modelos de
classificação (objetivo geral do trabalho).

3.1.2 Natureza da pesquisa realizada

Realização de pesquisa aplicada, com o objetivo de gerar conhecimentos para a
melhoria dos sistemas de gestão operacionais de serviços comerciais em empresas
distribuidoras de energia elétrica.

3.1.3 Objetivos da pesquisa realizada

Pesquisa exploratória com estudo de caso, tendo sido escolhida uma empresa
concessionária e, dentro da área de concessão da mesma, selecionada uma região específica
de alta relevância para o sistema de gestão da empresa. Aqui a intenção do trabalho foi a de
aumentar a familiaridade com o problema do ingresso de serviços, visando a construção de
novas hipóteses sobre a natureza desse fenômeno.
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3.1.4 Procedimentos da pesquisa realizada

Realizada pesquisa ex-post-facto, em que o entendimento sobre o perfil de tempo no
ingresso de serviços de ligações novas após a execução do corte comercial poderia ser
descrito com base no perfil de comportamento dos consumidores. Como variável alvo do
estudo de mineração de dados, definiu-se o atributo categórico que classifica se a solicitação
de ligação nova ocorreu em até 30 dias após a execução do corte comercial.
Para a modelagem do problema, foi realizada uma pesquisa do histórico de serviços
comerciais realizados na empresa distribuidora de energia RGE Sul. Da avaliação dos casos
encontrados, foi possível identificar todos os serviços realizados na cidade de Santa Maria
para o período de Jan/15 a Mar/18. Para a construção do modelo estatístico, foram utilizadas
as informações referentes ao período de Jan/15 a Dez/17, sendo utilizado como conjunto de
teste e validação os dados do período Jan/18 a Mar/18.

3.2

METODOLOGIA CICLO CRISP-DM

Conforme Sharma (2012), A tomada de decisão orientada por dados tornou-se um
tema central na estratégia organizacional moderna, dispondo de uma quantidade crescente de
dados captados em todas as instâncias de interação entre clientes e empresas. A
implementação de projetos de Mineração de Dados ocorre pela utilização de um processo de
descobrimento do conhecimento, atividade essa conceituada por KDDM (Knowledge
Discovery and Data Mining), composta por múltiplos estágios: entendimento do negócio,
preparação dos dados, modelagem, avaliação dos resultados e implementação da solução.
Conforme o artigo, dentre todos os possíveis processos utilizados para conduzir o KDDM,
destaca-se o processo conhecido por CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data
Mining).
A sigla CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) (Shearer,
2000) consiste em uma metodologia com o propósito de estruturar o planejamento de um
projeto de mineração de dados. Através da Figura 7, é possível visualizar que o modelo
CRISP-DM possui um ciclo de ações analíticas definidas, onde a repetição das etapas
previstas permite que o projeto de mineração de dados possa continuamente refinar os
conhecimentos a respeito da aplicação em desenvolvimento.
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Figura 7 - O processo de mineração de dados CRISP-DM

Fonte: Shearer (2000).

Em outro artigo de Sharma (2009), além do destaque a etapa do KDDM sobre o
entendimento de negócio, é destacado o CRISP-DM como sendo o processo mais utilizado
por profissionais envolvidos em projetos de mineração de dados (KD NUGGETS, 2007). O
trabalho apresenta ainda uma estrutura de trabalho com o objetivo de demonstrar como
estabelecer, na etapa de entendimento de negócio, as tarefas a serem desempenhadas ao longo
do projeto, suas dependências ao longo das diferentes etapas do KDDM, bem como técnicas e
ferramentas para sua execução.
3.2.1 Estágio I – Entendimento do negócio

Nesse momento, é necessário selecionar um problema relevante para o
estabelecimento da iniciativa de pesquisa, descrevendo suas características e impacto para a
empresa. Para a execução dessa etapa, serão considerados o objetivo geral e os objetivos
específicos, visto que os mesmos delimitaram uma temática relevante da empresa
distribuidora. Adicionalmente, as entregas previstas para esse estágio contemplam:
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•

Elaboração do plano do projeto: relação de todas as ações previstas para o
processo de mineração, informações que serão acessadas, recursos necessários e
técnicas que serão inicialmente utilizadas;

•

O indicador de processo: consiste na capacidade do modelo estatístico em
corretamente classificar se o cliente solicitante do serviço de ligação nova sem
obra irá ou não ingressar sua solicitação em até 30 dias.

3.2.2 Estágio II – Compreensão dos dados

A etapa de Compreensão dos Dados requer o acesso aos dados previamente definidos
no plano do projeto de mineração de dados, realizando-se inicialmente uma descrição
detalhada das características da informação recebida. É recomendável que se elabore um
relatório relatando a composição dos dados recebidos em diversos formatos (ex.: quantidade,
data de coleta do dado, tipo de variável, etc.).
A fim de atender os requisitos dessa etapa do modelo CRISP-DM, será elaborado um
documento Anexo contendo o descritivo de todos os atributos inicialmente considerados para
o projeto, incluindo:
•

Descrição das características de cada atributo;

•

Tipo da variável que compõe o atributo (ex.: variável categórica, variável
numérica, etc.);

•

Intervalo de variação: para cada atributo, informar sua composição (ex.: para
atributo nominal, informar a quantidade de valores possíveis);

3.2.3 Estágio III – Preparação dos dados

Este estágio do ciclo CRISP-DM contempla a seleção de quais informações serão
utilizados para a condução do projeto de mineração de dados, envolvendo ações como a
seleção de atributos, valores e ou classes de atributos que serão considerados no projeto,
escolha de intervalos de dados (ex.: definição de um intervalo em uma série temporal).
Todos os atributos selecionados no Estágio II, descritos no Anexo I, terão as seguintes
informações incluídas em seu descritivo:
•

Número de casos faltantes: quantificar o total de ocorrências em que o atributo
avaliado não apresenta informação nos registros disponíveis;
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•

Avaliação: validar se o referido atributo tem relação com os serviços executados,
ou se compõe apenas informações adicionais;

•

Próximos passos: validação se o atributo será ou não utilizado para a modelagem.

3.2.4 Estágio IV – Modelagem

Nesta etapa ocorre a seleção do tipo de técnica de modelagem que será utilizada para o
estudo dos dados previamente preparados. Embora a etapa de definição do projeto tenha já
previsto de forma mais ampla o algoritmo a ser usado no projeto, é preciso aqui especificar de
forma criteriosa a solução a ser usada, definindo todos os parâmetros e condições que serão
consideradas na modelagem (ex.: validação do perfil de distribuição dos dados, não utilização
de registros com dados incompletos, etc.).
Para a etapa de modelagem de classificação, serão utilizados os modelos de Árvores
de Decisão do tipo Decision Tree C4.5, Random Forest e Gradient Boosted Tree. Para a
validação da capacidade de assertividade de cada modelo, o conjunto de dados em uso será
dividido em duas partes, formando respectivamente:
•

Conjunto de dados de treinamento: corresponde a um intervalo dos dados que será
utilizado para a construção dos modelos estatísticos;

•

Conjunto de teste: parcela de casos que serão utilizados para poder comparar a
assertividade do modelo, comparando as classificações realizadas para tais casos
frente a sua real condição. Nesse projeto, será comparada a capacidade de
classificação dos modelos em definir se o cliente solicitou o serviço comercial no
curto prazo ou não, confrontando a estimativa com a real ocorrência do mesmo.

3.2.5 Estágio V – Avaliação

As etapas anteriores tiveram como foco a avaliação de critérios de acurácia e
generalização do modelo utilizado na avaliação. Neste estágio, a avaliação que se faz
necessária é, diante da possível utilização de vários modelos, selecionar de todos os modelos
testados aquele que apresentou os melhores resultados para os objetivos selecionados. É
importante destacar que, durante a avaliação dos resultados, é possível que novas hipóteses
para outros trabalhos de mineração de dados possam surgir.
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Como indicadores de avaliação quantitativa relativos a assertividade de modelos de
Árvores de Decisão, serão utilizados os seguintes indicadores:
•

Acuracidade;

•

Índice de Erro Geral;

•

Sensitividade;

•

Especificidade;

•

Precisão;

•

Índice F1

O Índice F1, por ser constituído dos indicadores de Sensitividade e Precisão, será o
indicador que definirá a seleção do modelo estatístico com o resultado mais apropriado ao
objetivo da pesquisa.
3.2.6 Estágio VI – Implantação

A etapa final consiste na estratégia de implantação do modelo de mineração de dados
ao dia a dia de sua utilização. Em um ambiente empresarial, por exemplo, é preciso planejar
como gradualmente os processos organizacionais receberão os dados do algoritmo para a
melhoria de suas tomadas de decisão. Um fator crítico para sucesso é a garantia da
manutenção e monitoramento dos resultados do modelo ao longo do tempo, evitando assim
que um possível erro no uso da aplicação se perpetue e influencie decisões.
Cabe também destacar a motivação para assim utilizar a metodologia CRISP-DM
(SHEARER, 2000) tem como foco a garantia da qualidade de projetos de mineração de dados
através da descrição detalhada das atividades necessárias para o seu ciclo de etapas de
compreensão dos dados. Na literatura, autores (OSEI & BRYSON, 2016) destacam
metodologias mais recentes, a exemplo da KDDM (Knowledge Discovery via Data Mining) e
a KDDA (Knowledge Discovery via Data Analytics), dedicadas a unir o processo de
mineração de dados a áreas de gestão de projetos, com aplicação em iniciativas de Big Data.
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4

DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DO MODELO ESTATÍSTICO

Conforme a informação apresentada previamente é possível entender a importância
que a gestão do atendimento no prazo das solicitações de ligação nova sem obra tem para os
resultados operacionais das distribuidoras de energia elétrica, visto ser esse tema monitorado
pela Aneel. Historicamente, a composição dos custos reconhecidos pelo órgão regulador na
composição da tarifa de energia permitia que as empresas adotassem uma estratégia de
atendimento aos serviços com a contratação de equipes de campo, dispondo de grande efetivo
ao longo de sua área de concessão. Em anos recentes, com o intuito de prover modicidade
tarifária ao consumidor, o reconhecimento dos custos operacionais na tarifa vem sendo
reduzido, impondo as empresas distribuidoras o desafio de serem mais eficientes sem o
aumento de suas estruturas de atendimento. Para que se possa viabilizar estruturas mais
eficientes de atendimento, avaliando-se o perfil de comportamento do consumidor ao longo de
todos os municípios atendidos na área de concessão das empresas, novas ferramentas
analíticas tornam-se necessárias.
Ferramentas diversas para mineração de dados estão disponíveis no mercado,
permitindo que profissionais de negócios nas mais diversas áreas de atuação possam acelerar
o processo de análise de informações, contando com ferramentas estatísticas robustas em um
mesmo ambiente de análise. Para este trabalho, foi selecionado o sistema Knime, uma
ferramenta open-source disponível em site eletrônico (www.knime.com). Conforme pesquisa
pelo instituto Gartner em 2018, a plataforma de analytics Knime é considerada uma das
melhores opções gratuitas existentes, dispondo de vários recursos de mineração de dados. A
Figura 8 apresenta o resultado da pesquisa, apresentando as melhores opções no quadrante
superior direito:
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Figura 8 - Gartner 2018 Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms

Fonte: https://www.kdnuggets.com/2018/02/gartner-2018-mq-data-science-machine-learning-changes.html.

O aplicativo Knime, através de sua interface visual gráfica baseada em fluxos, permite
que o usuário possa automatizar procedimentos diversos de modelagem de dados, contando
com módulos específicos para análise estatística. Na Figura 9 é possível visualizar sua
interface gráfica, demonstrando de um exemplo prático disponível no repositório do sistema:
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Figura 9 - Ferramenta Knime para mineração de dados

Para o escopo desse trabalho, serão avaliados os dados de solicitações de ligações
novas sem obra para o município de Santa Maria, onde o montante de serviços realizados
anualmente coloca o referido município como um ponto central para a estratégia da empresa
em garantir que o indicador de serviços executados no prazo. Como o indicador é apurado de
forma integrada para todos os serviços realizados na empresa, é fundamental que a estratégia
de atendimento garanta que Santa Maria atinja as metas de desempenho previstas.

4.1

ESTÁGIO I (ENTENDIMENTO DO NEGÓCIO) - LIGAÇÃO NOVA SEM OBRA
PARA UNIDADE CONSUMIDORA JÁ EXISTENTE
Como ponto de partida do processo de análise, é preciso entender o processo de

negócios da organização que será avaliado, discriminando suas características e atributos que
formarão o entendimento inicial do problema a ser modelado. Como o foco do estudo será
direcionado ao município de Santa Maria, serão utilizados os dados da localidade para
ilustrarem o problema em estudo.
O ponto de partida a ser considerado reside no entendimento do tipo de motivação que
faz um consumidor solicitar uma ligação nova. Motivações diferenciadas irão demandar uma
abertura dos dados que permita que as mesmas sejam identificadas, para que assim possa ser
possível discriminar comportamentos diversos. Basicamente, o pedido de Vistoria/ligação e
instalação de medição pode ser motivado por:
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•

Consumidor ocupando uma nova unidade consumidora: consiste na ligação de
uma nova unidade consumidora que passa a ser atendida pela distribuidora de
energia. Novas residências, conjuntos habitacionais, uma nova fábrica, etc., são
exemplos de novas instalações que serão cadastradas a rede de clientes, tendo sua
ligação executada pela primeira vez;

•

Novo cliente ocupando uma unidade consumidora já existente: A principal
característica a ser entendida é que a instalação já existe e era previamente
atendida pela distribuidora. A saída do consumidor anterior do local encerrou o
fornecimento, porém o cadastro da unidade permanece no acervo da distribuidora.
Com a chegada de um novo ocupante na instalação, serão atualizados os dados do
consumidor, porém a numeração da unidade consumidora (NUC) permanece a
mesma, apenas atualizando-se o contrato de fornecimento;

•

Restabelecimento de energia a uma unidade consumidora já existente devido à
suspensão de fornecimento por inadimplência (corte comercial): o processo de
corte comercial tem como medida final de suspensão de fornecimento para
clientes com débito em aberto a retirada do medidor de energia e do ramal de
ligação da unidade consumidora, inviabilizando o fornecimento e dificultando que
o cliente possa se religar a revelia. Uma vez que o cliente regularize seu débito, ou
que um novo cliente venha a ocupar a unidade consumidora, é então realizado
uma ligação nova.

Para o desenvolvimento desse trabalho, serão identificados e selecionados no histórico
de ligações novas executadas em Santa Maria os casos de restabelecimento de energia em UC
existente devido a corte comercial, por apresentarem um comportamento histórico de
ocorrência de muitos casos retornando a solicitar ligação nova no curto prazo. Limitado o
escopo de serviços a ser avaliado, este trabalho definirá então a característica de processo a
ser avaliada pela mineração de dados, constituindo uma abordagem de segmentação
supervisionada das informações. Tendo em vista que o recurso de execução em campo
(equipes multitarefas) é escasso, e que cada solicitação ingressa tem seu prazo de vencimento
estabelecido por lei, a empresa não pode adotar práticas de postergação de atendimento ou
reagendar a execução do mesmo com a conformidade do cliente, sendo então necessário
dispor continuamente de recursos operacionais para o atendimento a carteira de demandas
existentes.
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De posse dos dados históricos da demanda de ingressos de solicitações de ligações
novas sem obra nas unidades consumidoras já existentes atendidas em Santa Maria, uma
característica que representa uma melhoria fundamental no sistema de gestão operacional da
empresa seria entender o perfil de ingresso de novas demandas. Como a área de concessão é
definida por regulação e todos os consumidores ligados em baixa tensão residentes dentro
dessa área geográfica serão necessariamente atendidos pela distribuidora, é possível modelar
o ingresso de demandas baseado no perfil de comportamento das unidades consumidoras. De
forma simplificada, a Figura 10 ilustra a dúvida referente ao tempo em que, uma vez
encerrado o contrato de um cliente (tendo assim seu fornecimento de energia interrompido),
em quanto tempo uma solicitação de nova ligação para um novo cliente irá ingressar.

Figura 10 - Representação do momento entre a o fim de um contrato e a dúvida sobre o
ingresso de nova solicitação de ligação para unidade consumidora já existente

Fonte: Autoria própria.

A definição de compreender o perfil dos casos ingressos até 30 dias do fim do
fornecimento de um contrato para unidade consumidora já existente é justificado pelo
compromisso da companhia em atender os indicadores regulatórios de serviços realizados
dentro do prazo. Devido a diversidade de demandas atendidas pela distribuidora, a ocorrência
do ingresso de um montante significativo de ligações no curto prazo pode comprometer a
programação produtiva da empresa, expondo a mesma ao risco de não conseguir atender todas
as demandas. Serão utilizados os dados do histórico de ocorrências ingressas entre Jan/15 e
Dez/17 para a construção do modelo de classificação. O modelo desenvolvido será testado
para o período do 1º trimestre de 2018.
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No sistema de gestão comercial da empresa escolhida para o presente trabalho, os
casos de vistorias e ligações novas previstos em regulação são registrados mediante os
seguintes registros de ordens de serviço:
•

Vistoria/ligação e instalação da medição: corresponde a ligação nova proveniente
de uma saída do consumidor da unidade consumidora já existente provocada pela
realizada de um corte comercial devido a inadimplência no pagamento do
consumo de energia. Tal corte é registrado pelo sistema da empresa como uma
ordem de serviço de “Encerrado”, onde após inúmeras tratativas anteriores (avisos
ao cliente, corte no disjuntor, etc.), é feita a retirada do ramal de ligação e do
medidor de energia do ponto de medição, inviabilizando o fornecimento. Com
isso, caso o cliente renegocie e quite parte de sua dívida, terá seu fornecimento
restabelecido, porém um novo contrato deverá ser firmado. Caso o consumidor
não retorne ao local, um novo ocupante da instalação, ao solicitar sua ligação, terá
tal ordem gerada para iniciar seu contrato;

•

Vistoria/revisão de medidores e ligação de fornecimento BT: corresponde a
ligação nova proveniente de uma saída espontânea do consumidor da unidade
consumidora já existente. O cliente manifesta a distribuidora que está deixando a
instalação, sendo que a empresa registra o fim da relação de consumo via serviço
de “Corte por rescisão de contrato”.

Uma observação importante a ser destacada é que o sistema de gestão comercial da
distribuidora em estudo tinha como registro abrir ordens de serviço contendo em um único
caso tanto a Vistoria quanto a Ligação Nova a serem executadas. Tal condição foi definida
devido ao fato de que a execução dos serviços de campo previa o envio de uma equipe de
eletricistas ao endereço da unidade consumidora, podendo assim executar tanto a Vistoria
quanto a Ligação (quando a instalação se encontrava em conformidade). O histórico de
serviços comerciais apresentado a Aneel contabiliza em separado os dois serviços, conforme
previsto em regulação.
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4.2

ESTÁGIO II (COMPREENSÃO DOS DADOS) - HISTÓRICOS DE LIGAÇÃO
NOVA SEM OBRA PARA UNIDADE CONSUMIDORA JÁ EXISTENTE
Para a execução do presente estudo, foi feito o levantamento junto ao setor comercial

da distribuidora de todos os serviços de corte seguidos de ligação nova do tipo
“Vistoria/ligação e instalação da medição” executada no município de Santa Maria para o
período de Jan/2015 a Dez/2017. A amostragem inicial encontrou mais de 34 mil ocorrências,
o que já corresponde a um número de casos muito acima do previsto, o que reforça a
necessidade de se avaliar a base de dados em busca de inconsistências. Adicionalmente, para
cada caso identificado informações diversas sobre o serviço realizado (número da ordem de
serviço, endereço, prazos, etc.), compondo um total de 35 atributos.
Avançando para o momento de executar a Compreensão dos Dados, identificaram-se
inúmeras dificuldades em pesquisar no banco de dados da empresa informações específicas
sobre o perfil do consumidor. Ao longo dos anos, alterações diversas na estrutura de
informações geraram desencontros entre informações contidas em tabelas distintas, sendo
necessário realizar exaustivos testes para então concluir quais atributos poderiam ser
considerados validados para uso no estudo. Outra dificuldade incorreu no uso inadequado do
sistema comercial, com geração inadequada de ordens de serviço (que viriam a ser anuladas
posteriormente) e/ou informações incompletas sobre os tempos de execução. Tais limitações
apresentaram o quanto é possível melhorar as etapas de validação do registro de dados, não
apenas para a adequada conservação do histórico de execução, bem como para viabilizar a
realização de pesquisas como a do presente trabalho.
Nesta etapa do trabalho, é necessário verificar a possível existência de inconsistências
nos dados registrados, visto que o período de apuração é longo e o registro dos dados é,
muitas vezes, realizado com intervenção humana, sendo sujeita a erros de interpretação e
inconsistências. Da avaliação realizada, foram identificadas as seguintes situações:
•

Pesquisa retornou a primeira ligação nova da unidade consumidora: foi percebido
que além dos casos de corte comercial seguidos de uma ligação nova, o resultado
da pesquisa trouxe erroneamente a ocorrência da primeira ligação realizada na
instalação consumidora, o que não é parte do escopo do presente trabalho;

•

Pesquisa relatou casos de ligação sem a mudança do contrato: para situações em
que o titular da unidade consumidora possuía débito para com a distribuidora e
que ocorria o corte do fornecimento, a empresa gerava a mesma de ordem de
ligação para a reativação do ponto após o acerto financeiro. Entretanto, tais casos

44

não implicam em finalização do contrato do fornecimento, sendo esse caso
particular tema de avaliação da área de cobrança da empresa. Por não fazer parte
do estudo presente, onde o foco está nos casos com estabelecimento de novo
contrato fornecimento, tais ocorrências serão retiradas da base de dados;
•

Utilização do serviço do corte comercial para outra finalidade: foram identificados
casos de serviços realizados em campo sob o nome da ordem de serviço de “Corte
por rescisão de contrato” para uma ação particular da empresa de
recadastramento, com uma execução em campo divergente. Todos os casos
identificados foram retirados da amostra;

•

Casos de ordem comercial impressa: constitui outra situação em que o serviço
comercial era gerado no sistema, sem a finalidade de execução em campo, mas
sim para permitir ajustar dados do cliente no sistema. Tal ocorrência era
caracterizada pela informação “LANCAMENTOS DIVERSOS IMP”, presente no
atributo “comentários” da relação do Anexo I. Todos os casos pertencentes a essa
utilização foram segregados do estudo.

Definidas as regras para limpeza dos dados, é possível começar a visualizar o
comportamento dos casos de ligação nova em unidade consumidora já existente. Inicialmente,
para o período de foco de estudo (Jan/15 a Dez/17), devido ao sistema da empresa agrupar os
serviços de Vistoria e Ligação e uma única ordem de serviço, vê-se na Tabela 2 o montante de
ordens executadas:

Tabela 2 - Montante de ordens comerciais executadas entre Jan/15 e Dez/17

Serviços comerciais ingressados
Vistoria/Revisão de medidores e ligação de forn. BT
Vistoria/Ligação e instalação da medição

Quantidade
9.347
7.989

Fonte: Autoria própria.

Com relação ao montante de ordens comerciais, é possível visualizar na Figura 11 a
execução mensal de tais casos. O ano de 2017 apresenta quantidades superiores de execução
em quase todos os meses, com exceção para o mês de Outubro, caso esse em que a companhia
teve que atender a múltiplos eventos de falta de energia oriundos de temporais de grande
relevância.
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Figura 11 - Execução mensal de ligações novas em Santa Maria

Fonte: Autoria própria.

Mesmo com o perceptível aumento de ingressos ao longo do ano de 2017, percebe-se
uma regularidade nos montantes mensais, salvo meses de exceção (como no caso de Out/17
com ocorrência de eventos climáticos). Entretanto, ao se avaliar apenas a parcela de ligações
novas ingressadas no curto prazo expressas na Figura 12 (30 dias após o encerramento de um
contrato de fornecimento), vê-se uma irregularidade maior, o que dificulta o planejamento
produtivo da companhia:
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Figura 12 - Execução mensal de ligações novas ingressadas 30 dias após a suspensão do
contrato anterior em Santa Maria

Fonte: Autoria própria.

De forma resumida, a Tabela 3 apresenta a composição de quantos casos executados
são ingressos 30 dias após a suspensão do contrato anterior e quantos são de prazos maiores,
conforme a composição total de serviços de ligação nova executados. É possível compreender
que os casos de Vistoria e Ligação (oriundos de corte comercial) têm uma parcela maior de
casos ingressos em 30 dias, visto que muitas vezes o consumidor tem interesse em
permanecer na unidade consumidora, buscando assim a negociação de sua dívida. Já os casos
de Vistoria e Revisão, mesmo com um percentual menor de casos D30, ainda assim compõem
uma parcela significativa, visto que em mais de 20% dos casos a instalação volta a ser
ocupada por outro consumidor.
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Tabela 3 - Casos de ligação nova com ingressos em 30 dias por tipo de serviço comercial

Vistoria/Ligação Vistoria/Revisão
x
x

x
x

D30
SIM
5.382
3.177
2.205

D30
NÃO
11.954
4.480
7.474

Total
17.336
7.657
9.679

% D30
SIM
31,00%
41,50%
22,80%

Fonte: Autoria própria.

Uma visualização adicional sobre os casos ingressos em 30 dias está representada na
Figura 13, onde pode-se ver a Classe de consumidor que ingressou com uma ligação nova
dentro de tal período. Fica clara a predominância de consumidores de classe residencial.

Figura 13 - Classe dos consumidores com ingresso de ligação nova em até 30 dias em Santa
Maria

Fonte: Autoria própria.
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4.3

ESTÁGIO III (PREPARAÇÃO DOS DADOS) – SELEÇÃO DOS ATRIBUTOS

Em posse da relação dos atributos descritos no Anexo I, partiu-se para a realização da
seleção dos atributos mais relevantes para a elaboração da modelagem estatística. Conforme
descrito no item 2.3.1 (Ganho de informação e entropia), o critério de Ganho de Informação
corresponde a medição quantitativa da relevância do atributo em identificar adequadamente a
classificação dos casos a medida que cada nó da Árvore de Decisão é elaborado. Uma vez
quantificados os valores de Ganho de Informação para cada atributo, é possível visualizar na
Tabela 4, de forma decrescente, os valores testados.
Tabela 4 - Ordem decrescente do Ganho de Informação de cada atributo testado
Ganho de informação
0,346
0,323
0,310
0,305
0,289
0,281
0,267
0,259
0,251
0,111
0,109
0,107
0,105
0,103
0,101
0,089
0,086
0,083
0,080
0,067
0,065
0,063
0,061
0,059
0,057
0,055
0,053
0,051
0,023
0,020
0,017
0,014
0,011
0,008
0,005

Quantidade atributos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

49

Com base na Tabela 4, é possível identificar que os nove primeiros atributos são os
que mais colaboram para uma classificação segmentada dos casos avaliados, sendo então
estas nove variáveis as que serão utilizadas para a próxima etapa de modelagem. De forma
resumida, a Tabela 5 apresenta os atributos selecionados para o início do trabalho. A
descrição dos valores que podem ser assumidos por cada atributo da Tabela 5 está contida no
Anexo II:

Tabela 5 - Atributos dos serviços comerciais selecionados para o início do projeto

Nome da variável
tipo_os

data_geracao

classe
subclasse
estado_contr
tensao
zona
tipo_os_ant
f_uce_ant

Descrição de suas características
Descrição: Descrição do tipo de serviço de ligação comercial
realizado. Para a presente pesquisa, foram filtrados apenas os
casos envolvendo ligação nova sem obra.
Descrição: Data em que a solicitação do serviço comercial foi
aberta. Deve-se considerar que a mesma somente é gerada se
a situação da unidade consumidora está regularizada perante a
distribuidora.
Descrição: Descrição categórica do tipo de consumidor
presente na instalação consumidora.
Descrição: Subdivisão categórica da classe do consumidor
presente na instalação consumidora.
Descrição: Situação do contrato do consumidor.
Descrição: Tensão elétrica referente ao ponto de medição da
unidade consumidora.
Descrição: Classificação da unidade consumidora em área
urbana ou rural, conforme critério municipal.
Descrição: Descrição do tipo de serviço comercial executado
que encerrou o fornecimento de energia da unidade
consumidora.
Descrição: Data em que o serviço de encerramento do
fornecimento de energia foi executado em campo.

Fonte: Autoria própria.

4.4

ESTÁGIO IV (MODELAGEM) – MODELAGEM ESTATÍSTICA COM OS
ATRIBUTOS SELECIONADOS
Uma vez definidos os atributos a serem considerados para cada ocorrência de serviços

comerciais do tipo “Vistoria/ligação e instalação da medição”, é chegada a etapa de iniciar a
construção de um modelo capaz de prever a possibilidade de um consumidor ingressar com
um pedido no curto prazo.
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Considerando que a pesquisa em questão compreende um problema de classificação
supervisionada (atributo “Ingresso em 30D”), optou-se pela utilização de algoritmos de
Árvores de Classificação, considerando-se atributos numéricos e nominais para validação. A
Figura 14 expõe uma visão da modelagem realizada na ferramenta Knime para três modelos:
i) Decision Tree C4.5, ii) Random Forest e iii) Gradient Boosted Trees. É possível visualizar
que o conjunto de dados de treinamento compreende todos os casos identificados para o
período de Jan/15 a Dez/17, bem como o conjunto de teste composto pelas ocorrências
referentes ao primeiro trimestre de 2018.

Figura 14 - Modelos de árvores de classificação utilizados

Fonte: Autoria própria.

De forma resumida, os resultados obtidos na simulação (apresentados pelo nó “Scorer”
de cada simulação), são expressos por meio de uma Matriz de Confusão. Tal matriz expressa
o resultado da classificação inserindo no eixo horizontal a informação dos casos que
ingressaram em até 30 dias e, no eixo vertical, a classificação em si gerada pelo modelo.
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4.5

ESTÁGIO V (AVALIAÇÃO) – ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RESULTADOS

De posse dos valores obtidos pelas Matrizes de Confusão de cada um dos três modelos
de Árvores de Decisão utilizados na etapa de modelagem, procede-se agora com a etapa de
avaliação dos resultados obtidos por meio dos modelos de classificação selecionados. Em
Larose (2015), o início da avaliação é realizado através da construção de uma Tabela de
Contingência, também conhecida como Matriz de Confusão. O objetivo da tabela é
discriminar, para cada caso avaliado pelo modelo de classificação, as seguintes composições:
•

Negativos verdadeiros (True negatives): casos corretamente classificados como
negativos. No caso do presente trabalho, corresponde ao total de solicitações que
não foram realizadas em 30 dias e que foram identificados de forma assertiva;

•

Falsos positivos (False positives): casos incorretamente classificados como
negativos. No caso desse trabalho, corresponde ao total de solicitações que foram
classificadas como tendo ocorrido em 30 dias, porém de forma incorreta;

•

Negativos falsos (False negatives): casos incorretamente classificados como
positivos. Ou seja, corresponde ao total de solicitações que foram classificadas
como tendo ocorrido em 30 dias, porém de forma incorreta;

•

Positivos verdadeiros (True positives): casos corretamente classificados como
positivos. Neste caso, corresponde ao total de solicitações que foram realizadas
em 30 dias e que foram identificados de forma assertiva.

Ainda conforme Larose (2015), de posse das quantidades de casos classificados
correta ou incorretamente, é possível então calcular os seguintes indicadores de avaliação:
•

Acuracidade (Accuracy): proporção de casos corretamente classificados. O
complemento da Acuracidade é o Índice de Erro Geral (Overall Error Rate);

•

Sensitividade (Sensitivity ou Recall): é a capacidade do modelo em identificar um
caso positivo;

•

Especificidade (Specificity): capacidade do modelo em reconhecer um caso
negativo;

•

Precisão (Precision): indica qual a proporção de casos indicados como positivos
serem, de fato, positivos;
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•

Índice F1 (F1 Score): calculado por meio da média harmônica entre os
indicadores de Sensitividade e Precisão, captura os resultados obtidos por ambos
os indicadores.

Da relação de indicadores previamente descritos, de forma a poder comparar os
resultados obtidos em cada modelo, as Figuras 15 a 17 apresentam os seguintes resultados:

Figura 15 - Indicadores do modelo de classificação Decision Tree C4.5

Fonte: Autoria própria.

Figura 16 - Indicadores do modelo de classificação Random Forest

Fonte: Autoria própria.
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Figura 17 - Indicadores do modelo de classificação Gradient Boosted Tree

Fonte: Autoria própria.

De todos os indicadores, conforme Larose (2015), o índice F1 é uma métrica que
considera igualmente tanto a capacidade do modelo em corretamente classificar um caso
como sendo positivo (Precisão), além de ser capaz de localizar a maior quantidade possível de
casos positivos (Sensitividade). Porém, é previsto que o índice F1 deve ter um valor superior
a 0,5 para começar a ser útil como modelo de classificação, tendo uma assertividade que uma
escolha aleatória. Entretanto, todos os modelos testados apresentaram valores inferiores ao
mínimo previsto, o que os invalida como úteis para a proposta de classificar os clientes que
irão solicitar sua ligação nova sem obras em até 30 dias. De forma ilustrativa, a Figura 18
apresenta a árvore de decisão elaborada pelo método de Random Forest.
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Figura 18 - Árvore de decisão gerada pelo modelo de Random Forest

Fonte: Autoria própria.

4.6

ESTÁGIO VI (IMPLANTAÇÃO) – INCORPORAÇÃO
ESTATÍSTICO AO PROCESSO DA DISTRIBUIDORA

DO

MODELO

Devido aos resultados da assertividade das árvores de classificação não terem atingido
os patamares mínimos esperados, não foi possível progredir para a última etapa de
implantação do modelo no processo da empresa distribuidora. Conforme é previsto no modelo
CRISP-DM, uma vez que a etapa de Modelagem não atinge um resultado satisfatório,
procede-se com um retorno a etapa inicial de Entendimento do Negócio, visando redefinir
novas possibilidades de investigação de dados.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Sobre os objetivos definidos no começo dessa iniciativa, é possível fazermos os
seguintes destaques:
•

O serviço comercial selecionado para o tema da modelagem mostrou ser
altamente relevante para a gestão operacional da distribuidora, visto a dificuldade
da empresa em conseguir organizar seus recursos produtivos diante de um
ingresso até então imprevisto de uma nova solicitação comercial, sendo tema
estratégico para a gestão de uma empresa regulada;

•

Sobre os modelos gerados, a visualização das regras de classificação por meio das
árvores de decisão facilitou em muito as discussões com os profissionais da
empresa, comprovando a facilidade de comunicação que tal modelagem viabiliza
para o modelador no momento de apresentar os resultados. Ao longo da execução
das diferentes simulações, também foi possível identificar variáveis testadas que
não agregavam ganho de informação aos algoritmos, facilitando a depuração de
quais atributos deveriam permanecer na modelagem. Para uma primeira iniciativa
de análise de dados desse tipo realizada na referida distribuidora de energia, houve
um consenso de que trabalhos futuros nesse formato deverão ser expandidos
dentro da organização.

•

A análise do histórico de dados identificou uma base inicial de casos para o
desenvolvimento do trabalho, tendo conseguindo estabelecer várias regras para a
ordenação separação das informações existentes, graças a interação frequente com
os profissionais comerciais da distribuidora.

Com relação aos resultados obtidos, devido aos baixos índices de assertividade na
classificação, foi então possível compreender que fatores diversos podem sim ter influenciado
diretamente a modelagem. Dos pontos discutidos com a equipe de trabalho, destacaram-se as
seguintes hipóteses:
•

Durante a etapa do modelo CRISP-DM de Preparação dos Dados, houve o
cuidado de se separarem casos de clientes em que as informações registradas no
banco de dados da empresa compreendiam erros de registros e/ou situações em
que a nota de serviço utilizada continha outras ações além da ligação nova.
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Entende-se que a possibilidade de outros erros no histórico podem não ter sido
identificadas, justificando uma revisita a etapa de limpeza das informações;
•

O registro de mais informações a respeito do comportamento do consumidor
corresponde a grande oportunidade de abertura de novos dados a serem testados
pelos modelos de árvore de decisão. Desde a análise de situações corriqueiras no
dia a dia da empresa como os atendimentos presenciais e por call-centers
(passíveis de análise de mineração de texto), bem como a possiblidade de se
entrevistar o cliente em pesquisas de opinião, são recursos que devem ser melhor
considerados na formação de informações sobre o comportamento do consumidor;

•

A característica intrínseca a cidade de Santa Maria, localidade esta que é
reconhecida por um intenso fluxo de cidadãos devido a ser um polo universitário e
militar, pode, de certa forma, comprometer o histórico de dados. O ponto aqui é
levantar a suposição de que o comportamento do consumidor dessa região pode
ser atípico ao de demais regiões onde tal fluxo seja tão presente. Alternativas a
serem consideradas são a utilização dos modelos desenvolvidos em outras
localidades (onde tal característica de mobilidade não seja presente) pode obter
resultados melhores;

•

Outra possibilidade de interferência nos resultados está na própria condição
econômica vigente no país, onde a perda de poder aquisitivo pode ser sim um
fator de influência. Relembrando que a origem da interrupção do fornecimento
reside em débitos não quitados para com a distribuidora, um percentual maior de
consumidores pode não estar tendo condições financeiras de quitarem suas
pendências, demandando mais tempo para obterem o recurso necessário para
regularizar a situação. Por outro lado, é preciso também investigar se a própria
empresa distribuidora não alterou suas práticas de cobrança e negociação, visto
que índices maiores de inadimplência podem a ter levado a adotar uma política de
negociação mais restritiva.

Independentemente das novas etapas do trabalho que poderão vir a ser executadas em
uma nova etapa do projeto, é possível afirmar que a escolha dos modelos de árvores de
decisão contribuiu muito para o debate e entendimento do trabalho junto com os profissionais
participantes da distribuidora. A visualização em árvores das informações modeladas e
testadas ao longo do tempo auxiliara no entendimento da relevância dos atributos, o que
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colaborou diretamente para a seleção dos casos mais relevantes na etapa de limpeza dos
dados. Conforme prescrito na definição do modelo CRISP-DM, a construção do
conhecimento é feita de avanços e recuos ao longo das etapas previstas, sendo a interação
entre analistas de projeto e modelos estatísticos a chave para gradativamente o ponto
fundamental para o refino do conhecimento gerado e criação de novas perspectivas a respeito
do negócio em estudo.
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ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS RECEBIDOS DURANTE A ETAPA DE
COMPREENSÃO DOS DADOS (3.2)

Nome da variável

ano_mes

Descrição de suas características
Descrição: Informa o ano, seguido do mês, em que o serviço de
ligação foi executado.
Tipo da variável: String
Intervalo de variação: De 201501 a 201712.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Atributo derivado da data de encerramento do serviço
de ligação.
Próximos passos: Não será utilizada para a modelagem.
Descrição: Informa a Superintendência, critério utilizado pela
empresa para a divisão gerencial da área de concessão.
Tipo da variável: Nominal

Sup

Intervalo de variação: 5 ocorrências: Metropolitana, Vales,
Central, Fronteira Norte e Fronteira Sul.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Devido ao estudo ser orientado para o município de
Santa Maria, todos os valores são correspondentes a "Central".
Próximos passos: Não será utilizada para a modelagem.
Descrição: Subdivisão (Centro Técnico) que segmenta uma
Superitendência em regiões menores, sob responsabilidade de uma
Coordenação (abaixo da Gerência).
Tipo da variável: Nominal

centro

Intervalo de variação: 4 ocorrências para a região atendida pela
coordenação Santa Maria: STAM-Formigueiro, STAM-Santa
Maria, STAM-São Pedro do Sul e STAM-São Sepé.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Devido ao estudo ser orientado para o município de
Santa Maria, todos os valores são correspondentes a "STAM-Santa
Maria".
Próximos passos: Não será utilizada para a modelagem.
Descrição: Descrição do tipo de serviço de ligação comercial
realizado. Para a presente pesquisa, foram filtrados apenas os casos
envolvendo ligação nova sem obra.
Tipo da variável: Nominal

tipo_os

Intervalo de variação: 2 tipos identificados: "Vistoria/Revisão de
medidores e ligação de forn. BT" (quando há medidor de energia
instalado na unidade consumidora) e "Vistoria/Ligação e instalação
da medição" (quando não há medidor de energia instalado no local).
Número de casos faltantes: 0
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tipo_rota

Avaliação: Cada tipo de ligação é oriunda do tipo de corte
comercial previamente executado em campo. Ambos os casos são
considerados nos artigos que compõem o Anexo III da RN414.
Próximos passos: Atributo será utilizado na modelagem.
Descrição: Classificação da rota de leitura realizada pelo processo
de Leitura e Entrega para coletar a medição do consumo de cada
instalação.
Tipo da variável: Nominal
Intervalo de variação: 2 tipos identificados: Urbano e Rural.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável correspondente ao processo de leitura da
medição em campo, não tendo relação com o objetivo do projeto.
Próximos passos: Não será utilizada para a modelagem.

num_os

Descrição: Codificação utilizada pela empresa para classificar cada
solicitação de serviço executada (ID do atendimento comercial).
Tipo da variável: Nominal
Intervalo de variação: Inicia em 17652139 até 20797934, sendo
que nem todos os valores do intervalo são exclusivos do município
de Santa Maria.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável apenas identifica o serviço, sem vínculo com o
cliente ou aos prazos de execução.
Próximos passos: Não será utilizada para a modelagem.

nis_rad

Descrição: Codificação da unidade consumidora, por vezes
referenciada como NUC (Número da Unidade Consumidora).
Tipo da variável: Nominal
Intervalo de variação: Inicia em 579389 até 5730641, sendo que
nem todos os valores do intervalo são exclusivos do município de
Santa Maria.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável identifica a instalação consumidora, sem
vínculo com o cliente ou aos prazos de execução.

sec_nis

Próximos passos: Não será utilizada para a modelagem.
Descrição: Dígito adicional ao atributo nis_rad, identificando
quantos clientes já estiveram presentes na unidade consumidora.
Variável também definida como número do contrato da unidade
consumidora. Exemplo: para uma UC domiciliar com o valor igual
a 3, significa que o consumidor atual é a terceira pessoa a residir no
local (contrato número 3).
Tipo da variável: Numérica
Intervalo de variação: Inicia em 1 até 30 para os casos encontrados
na amostragem temporal realizada para o município de Santa
Maria.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável auxilia a identificar a sequência no ingresso e
saída de um consumidor da instalação.
Próximos passos: Não será utilizada para a modelagem.
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Descrição: Identifica, para as ordens de serviço de ligação, o tipo
de artigo da regulamentação do Anexo III em que a mesma foi
gerada, o que condiciona o prazo de execução previsto.
Tipo da variável: Nominal
prioridade

data_geracao

Intervalo de variação: 2 tipos identificados: Normal (artigo 30 do
Anexo III) e Urgente (artigo 176 do Anexo III).
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Todas as ocorrências da pesquisa possuem a descrição
Normal. Isso ocorreu porque os casos definidos como Urgentes são
oriundos de corte e ligação sem troca do contrato (não
contemplados no projeto).
Próximos passos: Não será utilizada para a modelagem.
Descrição: Data em que a solicitação do serviço comercial foi
aberta. Deve-se considerar que a mesma somente é gerada se a
situação da unidade consumidora está regularizada perante a
distribuidora.
Tipo da variável: Data
Intervalo de variação: Corresponde a dias do mês de Dez/14 (com
prazo de execução em Jan/15) até Dez/17.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Atributo fundamental para o projeto, visto ser o
momento em que o novo contrato de fornecimento é estabelecido
entre o cliente e a distribuidora.
Próximos passos: Atributo será utilizado na modelagem.

data_os_resolvida

data_estimada_resolucao

Descrição: Data em que a solicitação do serviço comercial foi
finalizada (execução em campo).
Tipo da variável: Data
Intervalo de variação: Corresponde ao período entre Jan/15 até
Dez/17.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Atributo não necessário, pois é decorrente após o
ingresso da solicitação comercial.
Próximos passos: Não será utilizado na modelagem.
Descrição: Data do prazo para atendimento da solicitação
comercial.
Tipo da variável: Data
Intervalo de variação: Corresponde ao período entre Jan/15 até
Dez/17.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Atributo não necessário, pois é decorrente após o
ingresso da solicitação comercial.
Próximos passos: Não será utilizado na modelagem.

municipio

Descrição: Corresponde a localidade onde está presente a unidade
consumidora, conforme o centro técnico selecionado.
Tipo da variável: Nominal
Intervalo de variação: Todos os valores presentes correspondem a
"Santa Maria".
Número de casos faltantes: 0
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medida

Avaliação: Como o estudo é orientado para o município de Santa
Maria, todos os valores são idênticos.
Próximos passos: Não será utilizado na modelagem.
Descrição: Corresponde a unidade de medição dos atributos "pv" e
"pp".
Tipo da variável: Nominal
Intervalo de variação: Todos os valores presentes correspondem a
"Dias".
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Todos os valores são idênticos.
Próximos passos: Não será utilizado na modelagem.
Descrição: Corresponde ao prazo verificado no atendimento
comercial, conforme unidade de medição (dias, horas).
Tipo da variável: Numérica

pv

Intervalo de variação: De 0 (atendindo no dia do ingresso da
solicitação) e sem restrição, conforme casos de atrasos observados.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável utilizável apenas para verificar o desempenho
do atendimento.
Próximos passos: Não será utilizado na modelagem.
Descrição: Corresponde ao prazo normativo do padrão de
atendimento comercial, conforme unidade de medição (dias, horas).
Tipo da variável: Numérica

pp

Intervalo de variação: De 3 dias (para unidades consumidoras em
área urbana) e 5 dias (para unidades consumidoras em área rural).
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável utilizável apenas para verificar o desempenho
do atendimento.
Próximos passos: Não será utilizado na modelagem.
Descrição: Avalia se o serviço comercial foi realizado dentro do
limite do atributo pp.
Tipo da variável: Nominal

fora_prazo

Intervalo de variação: 2 tipos de ocorrência: "Sim" (fora do prazo)
e "Não" (dentro do prazo).
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável utilizável apenas para verificar o desempenho
do atendimento.
Próximos passos: Não será utilizado na modelagem.

comentarios

Descrição: Campo texto onde o funcionário que realiza o
atendimento ao cliente registra informações adicionais, usualmente
utilizadas pelas equipes de atendimento a campo
Tipo da variável: Nominal
Intervalo de variação: sem tipos definidos (campo livre).
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável utilizável apenas para registrar dados do
atendimento.
Próximos passos: Não será utilizado na modelagem.
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rua

numero

complemento

cidade

bairro

Descrição: Rua onde é localizada a unidade consumidora dentro do
referido município.
Tipo da variável: Nominal
Intervalo de variação: Identificados 1.630 casos distintos.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável utilizável apenas para registrar dados do
atendimento.
Próximos passos: Não será utilizado na modelagem.
Descrição: Numeração da rua onde é localizada a unidade
consumidora dentro do referido município.
Tipo da variável: Numérica
Intervalo de variação: Conforme cadastro do município.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável utilizável apenas para registrar dados do
atendimento.
Próximos passos: Não será utilizado na modelagem.
Descrição: Numeração completar ao endereço onde é localizada a
unidade consumidora dentro do referido município.
Tipo da variável: Numérica
Intervalo de variação: Conforme cadastro do município.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável utilizável apenas para registrar dados do
atendimento.
Próximos passos: Não será utilizado na modelagem.
Descrição: Município onde é localizada a unidade consumidora.
Tipo da variável: Nominal
Intervalo de variação: Todos os casos iguais a "Santa Maria".
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Todos os campos com o mesmo valor.
Próximos passos: Não será utilizado na modelagem.
Descrição: Bairro do município onde é localizada a unidade
consumidora.
Tipo da variável: Nominal
Intervalo de variação: Identificados 234 casos distintos.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável utilizável apenas para registrar dados do
atendimento.
Próximos passos: Não será utilizado na modelagem.
Descrição: Descrição categórica do tipo de consumidor presente na
instalação consumidora.
Tipo da variável: Nominal

classe

Intervalo de variação: 06 tipos distintos: "Comercial, Serviços e
Outras Atividades", "Industrial", "Poder Público", "Residencial",
"Rural" e "Serviço Público".
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável pode ser útil para identificar alguma
característica comportamental por segmento.
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Próximos passos: Será inicialmente utilizada para a modelagem
para facilitar a identificação de cada caso. Validade para o modelo
ainda não clara.
Descrição: Subdivisão categórica da classe do consumidor presente
na instalação consumidora.
Tipo da variável: Nominal

subclasse

estado_contr

tensao

Intervalo de variação: 21 tipos distintos, sendo que algumas
classes possuem mais subtipos do que outras.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável complementar a Classe da instalação, podendo
ser útil para identificar alguma característica comportamental por
segmento.
Próximos passos: Será inicialmente utilizada para a modelagem
para facilitar a identificação de cada caso. Validade para o modelo
ainda não clara.
Descrição: Situação do contrato do consumidor.
Tipo da variável: Nominal
Intervalo de variação: 07 tipos distintos.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável referente ao status da relação comercial do
consumidor com a distribuidora, podendo ser útil para identificar
alguma característica comportamental por segmento.
Próximos passos: Será inicialmente utilizada para a modelagem
para facilitar a identificação de cada caso. Validade para o modelo
ainda não clara.
Descrição: Tensão elétrica referente ao ponto de medição da
unidade consumidora.
Tipo da variável: Nominal
Intervalo de variação: 06 tipos distintos.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Será inicialmente mantida para o estudo devido a ser
um atributo que auxilia na identificação do perfil do consumidor.
Próximos passos: Será inicialmente utilizada para a modelagem
para facilitar a identificação de cada caso. Validade para o modelo
ainda não clara.

zona

sec_nis_ant

Descrição: Classificação da unidade consumidora em área urbana
ou rural, conforme critério municipal.
Tipo da variável: Nominal
Intervalo de variação: 2 tipos identificados: Urbano e Rural.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável informativa sobre a localização geográfica da
unidade consumidora. Locais urbanos majoritariamente são mais
acessíveis logisticamente, enquanto em regiões rurais os tempos de
deslocamentos das equipes são normalmente maiores.
Próximos passos: Atributo será utilizado na modelagem.
Descrição: Dígito complementar ao número da unidade
consumidora no momento em que o fornecimento foi suspenso
(cortado).
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Tipo da variável: Númerico
Intervalo de variação: Inicia em 1 até 29 para os casos encontrados
na amostragem temporal realizada para o município de Santa
Maria.
Número de casos faltantes: 0

num_os_ant

Avaliação: Variável auxilia a identificar a sequência no ingresso e
saída de um consumidor da instalação.
Próximos passos: Não será utilizada para a modelagem.
Descrição: Codificação utilizada pela empresa para classificar o
serviço comercial que encerrou o fornecimento da unidade
consumidora.
Tipo da variável: Nominal
Intervalo de variação: Inicia em 2623053 até 92079123, sendo que
nem todos os valores do intervalo são exclusivos do município de
Santa Maria.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável apenas identifica o serviço, sem vínculo com o
cliente ou aos prazos de execução.
Próximos passos: Não será utilizada para a modelagem.

tipo_os_ant

Descrição: Descrição do tipo de serviço comercial executado que
encerrou o fornecimento de energia da unidade consumidora.
Tipo da variável: Nominal
Intervalo de variação: 2 tipos identificados: "Corte por rescisão de
contrato" (quando o cliente solicita o encerramento do contrato de
fornecimento) e "Encerrado" (quando a distribuidora remove o
medidor de energia e o ramal de ligação do cliente, interrompendo
o fornecimento para que assim o cliente procure a companhia e
negocie dívidas pendentes).
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Tipo de origem do encerramento do fornecimento de
energia tem motivações diversas, o que pode influenciar o resultado
da modelagem.
Próximos passos: Atributo será utilizado na modelagem.
Descrição: Data em que a solicitação do serviço comercial que
gerou o encerramento do fornecimento de energia foi gerada no
sistema da empresa.
Tipo da variável: Data

f_gen_ant

Intervalo de variação: Corresponde a dias do mês de Dez/14 (com
prazo de execução em Jan/15) até Dez/17.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Atributo não necessário, pois é decorrente após o
ingresso da solicitação comercial.
Próximos passos: Não será utilizado na modelagem.

f_uce_ant

Descrição: Data em que o serviço de encerramento do
fornecimento de energia foi executado em campo.
Tipo da variável: Data
Intervalo de variação: Corresponde ao período entre Jan/15 até
Dez/17.
Número de casos faltantes: 0
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Avaliação: Atributo fundamental para o projeto, visto ser o
momento em que começa a ser contabilizado o tempo em que uma
nova solicitação de ligação seja ingressada.
Próximos passos: Atributo será utilizado na modelagem.

f_estimada_resolucao

Descrição: Data do prazo para execução do serviço de
encerramento do fornecimento comercial.
Tipo da variável: Data
Intervalo de variação: Corresponde ao período entre Jan/15 até
Dez/17.
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Atributo não necessário, pois é decorrente após o
ingresso da solicitação comercial.
Próximos passos: Não será utilizado na modelagem.

comentarios_ant

Descrição: Campo texto onde o funcionário do setor comercial que
gerou o serviço de encerramento do fornecimento acrescenta
informações adicionais ao descritivo do serviço.
Tipo da variável: Nominal
Intervalo de variação: sem tipos definidos (campo livre).
Número de casos faltantes: 0
Avaliação: Variável utilizável orientação da equipe de campo que
executa o serviço.
Próximos passos: Não será utilizado na modelagem.
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ANEXO II – ATRIBUTOS SELECIONADOS PARA A ETAPA DE MODELAGEM E
SEUS POSSÍVEIS VALORES (3.2)
•

Tipo de ordem comercial de ligação executada (tipo_os): constitui duas
possibilidades de execução, conforme descrito no Anexo I, podendo representar
diferentes

comportamentos

do

consumidor.

No

caso

do

serviço

de

Vistoria/Revisão, a unidade consumidora está recebendo um novo titular (local
encontrava-se sem ocupação). Já no caso da Vistoria/Ligação, a retirada do
medidor de energia e do ramal de ligação são realizados devido a débito
consumidor, por vezes sanado pelo consumidor (que permanece no local), como
em outras situações deixa o local;
•

A data do ingresso da solicitação da ligação nova (data_geracao): atributo chave
para medir o tempo decorrido entre o fim do fornecimento e, por meio desta
variável, o registro do instante em que um consumidor solicita uma ligação nova;

•

O tipo de consumidor presente na unidade consumidora (classe): constitui 6
possibilidades, a saber Comercial, Industrial, Poder Público (ex: câmaras,
prefeituras), Residencial, Rural (ex: aviário) e Serviço Público (ex: distribuidora
de água). Entende-se que todos esses segmentos representam perfis distintos de
consumidores, o que pode influenciar o comportamento da avaliação do projeto;

•

A subdivisão das classes das unidades consumidoras (subclasse): abertura dos
tipos mais comuns existentes dentro de cada uma das classes previamente
apresentadas, correspondendo a 21 casos distintos. Novamente, entende-se que
cada subclasse possui características próprias, o que é relevante para a o estudo;

•

A situação do contrato de fornecimento no momento da solicitação da ligação
(estado_contr): previstos 7 possibilidades contratuais (Cortado por falta de
pagamento, Ligação pendente, Novo sem faturar, Rescisão forçada, Rescisão por
falta de pag. pend. de fat., Rescisão voluntária e Situação normal). Aqui são
mencionadas possíveis pendências referentes a débitos não quitados, bem como a
necessidade de corrigir erros no faturamento do cliente. Todos provêm de
condições distintas, o que justifica a seleção desse atributo;

•

O tipo de tensão elétrica da instalação (tensão): aqui são 6 possibilidades (127V
monofásica, 220V monofásica, 220V/127V bifásica, 220V/127V trifásica,
380V/220V bifásica e 380V/220V trifásica). Muitas vezes o tipo de tensão
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necessária a instalação está relacionada ao perfil do consumidor, seja um pequeno
comércio ou uma residência que dispõe de muitos aparelhos domésticos. Atributo
validado para diferenciar o comportamento do consumidor;
•

A classificação do município quanto ao tipo de região onde se encontra a
instalação consumidora (zona): composta de dois casos (Urbano e Rural), pode
também representar perfis distintos de consumidores;

•

O serviço comercial de corte executado que encerrou o fornecimento
(tipo_os_ant): aqui, conforme descrito no Anexo I, as diferentes formas de
encerramento do fornecimento em uma instalação consumidora podem representar
situações diferenciadas, favoráveis ou não para uma breve regularização da
interrupção. Atributo importante para o projeto;

•

A data em que foi executado em campo o corte comercial (f_uce_ant): atributo
essencial ao trabalho, pois essa data corresponde ao início da contabilização do
tempo entre o fim de um contrato até a solicitação de uma nova ligação. Variável
chave para o estudo.

