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Abstract. The amount of online transactions has increased a lot in last years, mainly due to the popularization of
e-commerce, such as Web retailers. As a consequence, the number of fraud cases has grown considerably, causing billion
of dollars losses each year worldwide. Thus, it is important and necessary to develop and apply techniques that can assist
in fraud detection, which is the main motivation of this research. This work proposes the use of Genetic Programming
(GP), an Evolutionary Computation approach, to model and detect fraud (charge back) in electronic transactions, more
speci�cally in credit card operations. In order to evaluate the technique, it has been performed a case study using an
actual dataset of one of the largest Latin American electronic payment systems. The results show good performance in
fraud detection compared to the baseline, which is the actual scenario of the company. Moreover, several classi�cation
problems, with considerably di�erent datasets and domains, have been used to evaluate the algorithm's performance.
The e�ectiveness of the algorithm has been compared with other methods, widely employed for classi�cation. The
results show that the proposed algorithm achieved good classi�cation e�ectiveness in all tested instances.

Categories and Subject Descriptors: K.4 [Computers and society]: Electronic Commerce

Keywords: e-Commerce, Genetic Programming, Fraud, Web, e-Payment Systems

1. INTRODUÇÃO

Uma pesquisa recente da [Worldwide 2014] mostra que 30% dos consumidores brasileiros foram vítimas de
irregularidades em cartões de crédito nos últimos cinco anos. Considerando que as fraudes no meio eletrônico
tem aumentado drasticamente e representam perdas significativas para os negócios, a prevenção e a detecção
de fraudes se tornam um fator chave para o sucesso dos mercados eletrônicos. Há uma série de desafios na
manipulação de fraudes, como as diferentes características dos fraudadores e a enorme quantidade de dados a
serem analisados.

Este trabalho propõe o uso da Programação Genética (GP) para avaliação de transações eletrônicas, especi-
almente para pagamentos com cartões de crédito e para identificar transações fraudulentas. A escolha da GP é
justificada pela sua eficiência para resolução de problemas de classificação. A classificação é um dos problemas
mais estudados na área de machine learning, consiste em prever o valor de um atributo categórico (classe) com
base nos valores de outros atributos (atributos de previsão)[Espejo et al. 2010].

A solução proposta foi projetada com foco em pagamento online, mais especificamente, em empresas que
trabalham como proxy para as transações entre os vendedores e os compradores. Estas empresas costumam
receber um percentual pequeno de transações para intermediar todo o processo de pagamento. No entanto, se a
transação é uma fraude, a empresa é responsável por toda a perda e, consequentemente, o reembolso. Este tipo
de serviço é prestado por empresas como a PayPal1 e UOL PagSeguro2.

1http://www.paypal.com/
2http://www.pagseguro.uol.com.br/
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Os datasets usados para validação do trabalho foram fornecidos pela empresa de pagamento eletrônico bra-
sileira, UOL PagSeguro, com a colaboração de seu departamento de análise de fraude. As bases possuem
informações de transações eletrônicas do mês de Abril e Novembro de 2011. Os datasets possuem de 12 à
50 atributos, que podem ser numéricos, categóricos e booleanos. O número de registros é bem alto, cerca de
1.000.000 por dataset.

O algoritmo proposto também foi testado com três datasets do UCI Machine Learning Repository [Frank
and Asuncion 2010]: Iris, Cancer e Hepatitis. Estes datasets foram escolhidos porque são extensivamente
estudados na literatura, sendo assim, é possível apresentar a robustez do algoritmo proposto. No entanto, é
possível notar que a ferramenta foi desenvolvida com foco na aplicação de detecção de fraude e por conseguinte
não está totalmente ajustada para lidar com outras aplicações.

As principais contribuições deste trabalho são: (a) proposta de uma metodologia baseada em Programação
Genética (GP) para detecção de fraudes; (b) projeto e implementação deste método como ferramenta de apoio
à decisão para detectar fraudes em transações eletrônicas em cenários reais; (c) validação e análise do método
em cenários reais, como nos datasets do UOL PagSeguro; (d) implementação desta ferramenta como um
framework open-source, disponibilizado na Web3 sob a GNU General Public License [GNU 2014].

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. Alguns trabalhos recentes relacionados estão
descritos na seção 2. A metodologia proposta é apresentada na seção 3. A abordagem aplicada a datasets reais
de fraude e outros da UCI é descrita na seção 4. Finalmente, as conclusões são apresentadas na seção 5.

2. TRABALHOS CORRELATOS

Alguns trabalhos que estão relacionados com a detecção de fraudes em operações de cartão de crédito são
descritos nesta seção.

[Bentley et al. 2000] apresentaram um Fuzzy Darwinian Detection system que usou Programação Genética
para a evolução de regras de fuzzy logic. Um total de 4000 registros de transações do período de janeiro de 1995
a dezembro de 1995 de uma empresa de cartão de crédito foi usado como validação. Este conjunto de dados foi
composto de 96 atributos, sendo feita uma seleção de 62 mais relevantes e somente estes foram utilizados nos
testes. A abordagem apresentou alta precisão e produziu 5,79% de falsos negativos. Esta taxa de erro obtida é
bastante interessante, pois apresenta um percentual pequeno de falha.

É possível encontrar alguns trabalhos que apresentam análises abrangentes sobre o tema [Ngai et al. 2011;
Sharma and Panigrahi 2012; Espejo et al. 2010]. Entre todos os papers pesquisados não foi possível encontrar
trabalhos que combinam Programação Genética e detecção de fraudes em transações eletrônicas.

Quando se analisa os papers acima citados, é possível dizer que este trabalho complementa a literatura, pois
a técnica aplicada, embora muito difundida, não foi tão explorada para detectar fraudes de cartão de crédito.
Além disso, este trabalho é utilizado para a avaliar dados reais que são bastante desbalanceados, isto é, quando
pelo menos uma das classes é representado por número pequeno de exemplos de treinamento, enquanto a(s)
outra(s) classe(s) compõem a maioria [Bhowan et al. 2011].

O algoritmo desenvolvido é baseado em Programação Genética (GP) e apresenta as seguintes características:
(a) uma função de fitness que é adequada para datasets desbalanceados; (b) o framework fornece acesso a
bancos de dados SQL usando Java Database Connectivity; (c) uma avaliação econômica do desempenho do
classificador baseado no conceito da Eficiência Econômica (EE).

Nosso GP apresenta vantagens na codificação dos indivíduos, pois tais indivíduos são escritos diretamente
como programas de computador, os indivíduos são construídos na forma de uma cláusula WHERE da SQL
[Sayles 1989]: (a) evita procedimentos de interpretação; (b) torna viável a utilização de todas as funções que
podem ser definidas em um DBMS - Data Base Management System; (c) a substituição do conjunto de funções
não implica em nenhuma mudança no algoritmo.

3https://code.google.com/p/data-mining-genetic-programming/
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Os autores não encontraram um algoritmo de detecção de fraudes que combine todas as características e
vantagens apresentadas neste trabalho.

3. METODOLOGIA

A abordagem proposta neste trabalho é composta de três etapas principais:

—Preparação dos dados: passo onde os dados são manipulados para serem utilizados. Essa preparação con-
siste em extrair partes do banco de dados, fazer o carregamento em um banco local e posteriormente, realizar
limpeza, integração, transformação e particionamento desses dados extraídos. Este é um passo muito impor-
tante, uma vez que torna possível focar apenas nos dados relevantes para o contexto em questão. Os dados de
forma crua podem ser bastante inconsistentes e incompletos, o que torna a descoberta de conhecimento mais
difícil. Portanto, a preparação de dados é altamente recomendável para gerar boas regras de classificação
[Zhang et al. 2003].

—Programação Genética: as regras de classificação são codificadas na forma de indivíduos de uma população
a ser evoluída pela Programação Genética. Assim, diversas regras (indivíduos) são geradas aleatoriamente.
Cada regra é avaliada, a fim de receber um valor de fitness, de tal forma que as melhores têm mais chances de
sobrevivência. Em cada iteração, as regras são submetidos a seleção, cruzamento e mutação, a fim de obter
melhores modelos de classificação. O processo termina quando o número máximo de gerações é atingido.

—Predição e análise dos dados: tarefa onde os modelos (conjunto de regras de classificação) construídos
preveem o rótulo para as novas tuplas de dados. É neste passo que a validação dos modelos é realizada.
Normalmente, os dados de teste são usados para avaliar a precisão de regras de classificação.

As partes principais da abordagem proposta são cuidadosamente descritas nas próximas subseções.

3.1 Programação Genética

Nesse trabalho, foi proposto um framework baseado em Programação Genética (GP) [Koza 1992; Banzhaf
et al. 1998] para construir regras de classificação. Cada indivíduo codifica uma cláusula WHERE da SQL.
Essas cláusulas são submetidas ao banco de dados a fim de que se calcule o valor da função fitness de cada um
dos indivíduos.

Antes de aplicar o algoritmo, é necessário separar os dados em conjuntos de treinamento e testes. Diversas
regras são geradas e treinadas usando o conjunto de treinamento. As dez melhores regras produzidas nessa
etapa são escolhidas para compor o modelo de classificação. O desempenho desse modelo obtido é avaliado, a
fim de se verificar a sua capacidade de generalização (i.e. capacidade de classificar corretamente uma amostra
inédita), utilizando-se para isso o conjunto de dados de testes. Existem abordagens diferentes que poderiam
ser utilizados para a separação de dados. O método de holdout é uma das maneiras mais simples de executar
a validação cruzada [Cohen 1995]. Nesta abordagem, o dataset é separado em dois conjuntos: treinamento e
teste. K-fold cross validation é uma maneira de melhorar o método de holdout. O dataset é dividido em K
subconjuntos e o método de holdout é repetido k vezes. Cada vez, um dos K subconjuntos é usado como o
conjunto de teste e os outros k − 1 subconjuntos são agrupados para formar o conjunto de treinamento. Assim
é calculada a média de erros em todos os k experimentos para avaliar os modelos.

Neste trabalho, o método de K-fold cross validation foi utilizado para os datasets da UCI, uma vez que é a
opção mais comum na literatura. Para os datasets de fraude foi utilizado o método de holdout, este método
simula o processo real das empresas de comércio eletrônico, e é o que melhor se adequada às situações reais
nas quais os dados são dependentes do tempo.

O algoritmo de GP é composto de quatro etapas principais: (i) inicialização; (ii) avaliação; (iii) seleção;
(iv) cruzamento e mutação. Estas etapas serão descritas com maior detalhe nas sub-seções seguintes.
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3.1.1 Estrutura dos indivíduos. Os indivíduos da GP são normalmente codificados como árvores, esta
estrutura possibilita a esses indivíduos conter não somente valores de variáveis, ou seja o conjunto de terminais
(nós externos da árvore), mas também funções. O conjunto das funções (nós internos da árvore) que compõem
os indivíduos é chamado de conjunto de funções ou conjunto não terminal.

A população é um conjunto de indivíduos que neste trabalho são regras de classificação geradas pelo algo-
ritmo, que consistem em um predicado lógico, que é aplicado na seleção em banco de dados, na forma de uma
cláusula WHERE na linguagem SQL. Neste trabalho, a GP segue a abordagem Michigan, isto é, um indivíduo
representa uma única regra [Freitas 2002a]. A escolha desta representação é devido a sua simplicidade, pois
os indivíduos são menores, implicando na simplificação dos operadores genéticos. A abordagem Pittsburgh
pressupõe indivíduos mais longos e, por conseguinte, operadores genéticos mais complexos [Freitas 2008].
Um exemplo de regra: ( attr9<=363227 ) AND ( attr4<=5 ) AND attr12<=545154 ) AND ( attr1>=67 ).

3.1.2 Inicialização da GP. Em primeiro lugar, é necessário construir árvores aleatórias que são sintati-
camente válidas. Os principais parâmetros de método de inicialização são: o número máximo de nós e a
profundidade máxima, que são usados para controlar a complexidade das soluções da população inicial. O
método grow, proposto por [Koza 1992], foi usado no presente trabalho para gerar as soluções. Inicialmente,
um nó de função é escolhido aleatoriamente para a raiz. A cada iteração do método grow, uma função ou um nó
terminal é selecionado e incluído na árvore. O processo termina quando a profundidade máxima ou o número
máximo de nós é atingido. Já o método full envolve a criação de árvores completas, isto é, todas as árvores
terão a mesma profundidade [Koza 1992].

A escolha deste método é devido criação de árvores cuja profundidade é variável. Assim entendemos que tal
característica permite diversificar ainda mais material genético dos indivíduos, possibilitando obter regras de
vários tamanhos, sempre respeitando o tamanho máximo permitido. Além disso, a implementação do método
é bastante simples.

3.1.3 Função Fitness. O fitness de um indivíduo é atribuído com base em seu desempenho utilizando
uma ou mais métricas, tais como acurácia, sensibilidade e especificidade. Os valores para estas métricas são
avaliados com base na matriz de confusão [Provost and Kohavi 1998].

Neste trabalho, o valor de fitness é atribuído a cada indivíduo com base na Equação f1(I,X) = Acur(I,X)×
Sens(I,X)×Spec(I,X), em que: f1(I,X) é o valor do fitness e I é um indivíduo que é utilizado para identifi-
car padrões pertencentes a classe X; Acur(I,X) mede a acurácia do modelo, de acordo com (TP+TN)

(TP+TN+FP+FN) ;
Sens(I,X) é a probabilidade condicional de identificar corretamente os verdadeiros positivos, de acordo com

(TP )
(TP+FN) ; Spec(I,X) é a probabilidade condicional de identificar corretamente os verdadeiros negativos, de

acordo com (TN)
(TN+FP ) .

A composição desta função do produto da acurácia, sensibilidade e especificidade é importante para evitar
o overfitting [Vieira et al. 2007], assim como reduzir (ou até mesmo eliminar) a tendência de privilegiar as
classes predominantes em datasets desbalanceados.

3.1.4 Operadores Genéticos. A seleção dos indivíduos é feita através de torneio binário com base no valor
de fitness (f1). Os indivíduos que permanecem após a seleção são submetidos a cruzamento e mutação, a fim
de construir uma nova população.

Cada par de indivíduos da população pode sofrer cruzamento baseado em uma determinada probabilidade.
Um ponto de corte é escolhido de forma aleatória em cada um dos indivíduos pais. As duas sub-árvores
resultantes são trocadas entre os indivíduos, a fim de construir duas novas soluções (regras).

Após o cruzamento, alguns indivíduos são submetidos à mutação, com base em uma determinada probabili-
dade. O operador de mutação escolhe aleatoriamente um nó (exceto o raiz) e o substitui de acordo com o tipo
de mutação considerado no processo. O operador de mutação consiste na troca de um nó (terminal ou não) por
outro nó (terminal ou uma sub-árvore) gerado.

Symposium on Knowledge Discovery, Mining and Learning, KDMILE 2014.
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3.2 Predição

Depois de executar a GP, é necessário empregar alguma estratégia para definição da forma de utilizar as regras
de classificação geradas. Estas regras devem ser combinadas para criar uma espécie de comitê de classificação.

Um conjunto de regras é usado para prever a classe de cada registro de teste. As melhores regras de cada
classe (por exemplo, fraude e não fraude) são usadas como um sistema de votação para classificar cada pa-
drão do conjunto de dados. Espera-se que as transações com maior pontuação para a fraude tenham maior
probabilidade de ser efetivamente uma fraude.

Após a aplicação das regras, os registros ou transações são ordenados em ordem decrescente de score,
gerando um ranking, utilizando a Equação 1 (Eficiência Econômica (EE)[Lima and Pereira 2012]). Assim,
calcula-se o resultado econômico para cada transação, considerando a sua classe (fraude ou não fraude).

Esta análise econômica permite avaliar onde seria a posição no ranking que maximiza o lucro. Em outras
palavras, ele identifica a posição de classificação que identifica a quantidade mais elevada de fraudes, além de
minimizar a taxa de boas operações que seriam bloqueadas.

EE =

n∑
j=1

(Gj ∗ r − Lj ∗ (1 − r)) (1)

O Gain (G) representa o valor financeiro de cada transação verdadeiramente positiva; Lost (L) é o valor
financeiro de cada transação falsa negativa; taxa (r) é uma porcentagem de ganhos da empresa em uma operação
bem sucedida; n é o número de transações que estão sendo analisadas. A taxa r foi definida como 3%, uma
vez que este é um valor médio utilizado por empresas de pagamento eletrônico gateway de pagamento.

Neste caso, a Eficiência Econômica é muito importante, pois, Precisão (fração de instâncias corretamente
recuperadas[Freitas 2002b]) e Revocação (fração de instâncias corretamente recuperados de todas as instâncias
correspondentes[Freitas 2002b]) não são os melhores indicadores para avaliar o desempenho das regras. Logo,
este conceito de Eficiência Econômica foi proposto e validado em conjunto com especialistas em fraude do
UOL PagSeguro.

A Tabela I exemplifica a estratégia proposta, considerando-se o ranking de transações e de avaliação econô-
mica, para um conjunto hipotético de 10 transações. Na Tabela Ia as operações estão dispostas na mesma
ordem em que foram fornecidos pela base de dados (as operações de fraude são coloridas com fundo vermelho
para melhorar a legibilidade). Na Tabela Ib os registros são ordenados pelo score de fraude.

Neste exemplo, a transação com ID 3 (destaque com cor azul) seria a única em que o corte do ranking
maximiza a eficiência econômica. Observa-se que neste momento, quatro transações seriam corretamente
classificados como fraude e apenas uma não fraude seria rotulada incorretamente.

A Equação 2 fornece o ganho relativo do método. Este valor pode variar desde valores negativos até 100%,
isso significa que todas as transações são corretamente classificadas. Nesta escala, EE% = 0% é exatamente
a situação atual da empresa, ou seja, esse valor significa que a classificação não proporcionou nenhum ganho,
tampouco gerou alguma perda em relação ao modelo de classificação utilizado pela empresa. Esta equação é
utilizada para avaliar o desempenho do algoritmo proposto quando comparado com a situação real.

EE% =
EE − EEReal

EEMax − EEReal

× 100 (2)

A EEMax (Equação 3) é o ganho máximo que a empresa poderia ter se todas as fraudes fossem detectadas
e se todas as transações válidas fossem aceitas.

EEMax =
n∑

j=1

(Gj ∗ r) (3)
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Ordered Transactions
Id F. FP NPF
1 0 0.20 0.80
2 0 0.40 0.60
3 1 0.45 0.55
4 1 0.47 0.53
5 0 0.60 0.40
6 0 0.40 0.60
7 0 0.30 0.70
8 1 0,99 0.01
9 0 0.25 0.75
10 1 0.95 0.05

(a)

Ranked Transactions
Id F. FP NPF
8 1 0.99 0.01

10 1 0.95 0.05
5 0 0.60 0.40
4 1 0.47 0.53
3 1 0.45 0.55
2 0 0.40 0.60
6 0 0.40 0.60
7 0 0.30 0.70
9 0 0.25 0.75
1 0 0.20 0.80

(b)

Table I: Tabela com o ranking de detecção de fraudes. Na (a) são as transações ordenadas por Id ou pelo tempo em que cada uma ocorre e
na (b) são as transações ordenadas pelo score de fraude. «Id» é um identificador da transação, «F» é um rótulo que indica se a transação é
uma fraude ou não, «FP» é o score de fraude e o «NFP» é o score de não fraude [Caldeira et al. 2012]

A EEReal é a atual EE da empresa. A próxima seção apresenta os experimentos e sua análise.

4. EXPERIMENTOS - ESTUDOS DE CASO

Dois grupos de problemas foram utilizados para validar a metodologia proposta:

—Três datasets de UCI Machine Learning repository[Frank and Asuncion 2010]: Breast Cancer Wisconsin,
Hepatitis e Iris. O dataset Wisconsin Breast Cancer consiste de 699 casos de pacientes com câncer de
mama. Cada registro no dataset possui nove atributos que são valores inteiros entre 1 e 10. Cada amostra
está associada a uma das duas classes: Benignos ou malignos. A distribuição das amostras é de 65% benignas
e 35% malignas. O dataset de Hepatitis contém 155 amostras pertencentes a duas classes diferentes: morto
ou vivo. A base possui 19 atributos, sendo que 13 são binários e 6 são valores discretos. O dataset de Iris
é composto de 150 casos de três espécies da flor Iris: setosa, virgínica e versicolor. O comprimento e a
largura de sépalas e pétalas são medidos para cada amostra. O objetivo de usar os datasets de UCI Machine
Learning é mostrar que o algoritmo proposto pode ser adaptado para diferentes aplicações, embora tenha
sido projetado para trabalhar com transações eletrônicas. Não é intenção dos autores apresentar um novo
algoritmo que supere o que se tem no estado da arte para esses datasets.

—Cinco datasets de uma empresa brasileira de pagamento eletrônico. Alguns atributos disponíveis para cada
transação foram selecionados para construir as regras de classificação. Devido a um acordo de confidenciali-
dade, não é possível fornecer maiores detalhes sobre o conjunto de dados, mas os casos considerados podem
envolver até um milhão de transações.

Os testes preliminares foram utilizados como base para definir o set up do algoritmo. Os parâmetros iniciais
são: taxa de mutação, taxa de cruzamento, número de gerações e tamanho da população. Seus respectivos
valores são: 2.5%, 75%, 100 e 500.

4.1 UCI Machine Learning Datasets

Os resultados de acurácia obtidos nos datasets da UCI são apresentados na Tabela II. Alguns resultados da
literatura podem ser usados como referência nos datasets da UCI. É possível observar que o desempenho do
algoritmo proposto (em negrito e azul) é comparável aos melhores resultados apresentados na literatura. Nas
tabelas são exibidas as médias globais e o erro padrão (±) medidos em cada um dos datasets.

4.2 Datasets de Fraude

Os datasets de fraude foram divididos em conjuntos de treinamento e teste, como mostra a Tabela III. Em
um dos datasets a técnica de undersampling foi aplicada [Liu et al. 2009]. Undersampling é uma técnica
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Técnica Acurácia
SMO 97,715

Linear discreet analysis 96,8

GP 96 ± 0,006
Hybrid Approach 95,96

Supervised fuzzy clustering 95,57

Neuron-fuzzy 95,06

C4.5 94,74

CART with feature selection 92,61

(a)

Técnica Acurácia
PCA-ANN 89,6

15NN 89

FSM 88,5

LDA 86,4

Naïve Bayes 86,3

GP 86 ± 0,0137
IncNet 86

QDA 85,8

(b)

Técnica Acurácia
NNGE 96

GP 94 ± 0,008
JRIP 94

PART 94

RIDOR 94

OneR 94

Decision Table 92,67

DTNB 92

(c)

Table II: Tabela com os resultados - Datasets de UCI. Na (a) Cancer, adaptado de [Salama et al. 2012], (b) Hepatitis adaptado de [Jilani
et al. 2011] e (c) Iris, adaptado de [Devasena et al. 2011].

frequentemente utilizada para ajustar a distribuição das classes de um dataset. A eficiência econômica de uma
regra é estimada pelo desempenho de classificação no conjunto de teste.

Table III: Divisão treinamento/teste nos datasets de fraude.

ID Atrib. Trein. (%) Teste (%) Under.
1 12 75,814 24,186

2 12 3,643 96,357 1/1

3 50 68,717 31,283

4 50 2,652 97,348 1/1

5 50 13,032 86,968 1/10

Todo o experimento foi executado 20 vezes para cada dataset. Os resultados obtidos são apresentados na
Tabela IV. Nota-se que a técnica proporciona melhorias em todos os datasets (quando a EE é superior a 0%,
isso significa um ganho). A GP tem um ganho mínimo de 15,69% e um ganho máximo de 30,40%. Os ganhos
são bastante consideráveis quando comparadas ao cenário real da empresa. Por exemplo, em uma análise
hipotética ao assumir que as perdas financeiras de fraude são de um milhão de reais, a abordagem proposta iria
reduzir tais perdas em pelo menos R$ 150.000,00, o que é muito significativo.

Table IV: Resultados - Datasets de Fraude

ID 1 2 3 4 5
GP 17,6% ± 0,0391 15,69% ± 0,0459 30,4% ± 0,086 29,7% ± 0,055 25,83% ± 0,048

5. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Com um crescente número de casos de fraude em transações eletrônicas, esse assunto assume cada vez mais
uma importância significativa no contexto de e-commerce. Este trabalho propõe um framework baseado em
Programação Genética para realizar a detecção de fraudes em transações eletrônicas. As regras de classificação
geradas pelo algoritmo são representadas por cláusulas WHERE SQL. Estas regras são agrupadas de tal maneira
a gerar um modelo de classificação, a fim de identificar amostras das duas classes possíveis (fraude ou não
fraude). O algoritmo desenvolvido foi validado em datasets populares da literatura além de mais cinco bases
reais de uma das maiores empresas de pagamento eletrônico da América Latina.

As principais contribuições deste trabalho são: a implementação desta técnica de GP como framework e a sua
aplicação em um cenário real de fraudes. Apesar de haver muitos artigos relacionados ao tema, nenhum deles
fornece todos os recursos implementados neste framework, que está disponível on-line como uma ferramenta
open-source. O trabalho tem apresentado bons resultados para os problemas de detecção de fraude. Além
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disso, o algoritmo tem mostrado bons resultados quando aplicado aos datasets cujo domínio não se limita ao
de transações eletrônicas, como, por exemplo, as bases disponibilizadas pela UCI, o que indica a generalidade
e robustez do método, que pode ser facilmente adaptado para manipular diferentes domínios e aplicações.

Como trabalho futuro, sugere-se a extensão do algoritmo para um cenário multiobjetivo, a fim de considerar
a complexidade da regra como um dos objetivos em conjunto com a Eficiência Econômica.
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