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RESUMO 

Proposta de Método de Pareamento para Integrar Dados sobre a 

Agropecuária 

 

Andrea Diniz da Silva 

Escola Nacional de Ciências Estatísticas, IBGE, 2018 

 

Orientador: José André de Moura Brito 

Coorientador: Djalma Galvão Carneiro Pessoa 
 
Atualmente, vários indicadores importantes e concernentes às condições de vida da 
população dependem da produção de estatísticas agropecuárias. Do Produto Interno 
Bruto brasileiro, que em 2015 teve mais de 20% do seu valor atribuído à agropecuária, 
aos indicadores de desenvolvimento sustentável para o monitoramento da erradicação 
da fome, do crescimento sustentado e do uso sustentável de recursos naturais; todos 
dependem de estatísticas agropecuárias de boa qualidade e com produção continuada. 
A despeito da sua importância, a maior parte das estatísticas agropecuárias brasileiras 
ainda é produzida com base em censos decenais, cujos dados se tornam obsoletos na 
medida em que se afastam da data de referência; e em pesquisas por amostragem não 
probabilística que, por sua vez, não fornecem estimativas de erro ou medida de 
precisão. Uma alternativa para melhorar a quantidade e a qualidade dessas estatísticas 
é a integração de dados provenientes de pesquisas e de registros administrativos já 
existentes; tanto para a produção direta de informações quanto para a construção de 
um cadastro de unidades para uso em pesquisas por amostragem probabilística. Um 
levantamento preliminar realizado pelo IBGE mostrou que em 2017 havia mais de 60 
fontes de dados sobre produtores ou produção na agropecuária brasileira. Porém, para 
que seja possível se beneficiar das diversas fontes, é necessário integrar seus dados. 
Considerando que os métodos de pareamento são ferramentas fundamentais para tal 
integração, foi realizado um estudo empírico para buscar um com resultados 
comparativamente melhores. Oito métodos de pareamento foram comparados, 
utilizando informações de nome e endereço de estabelecimentos agropecuários, 
registrados no Cadastro Central de Empresas do IBGE (CEMPRE) ou nas Secretarias 
Estaduais de Fazenda (SEFAZ), nos Estados do Maranhão, da Paraíba e de Santa Catarina. 
O estudo inclui um método baseado no modelo de decisão Fellegi-Sunter, dois métodos 
baseados em técnicas de agrupamento utilizando o algoritmo K-Means, quatro métodos 
utilizando árvore de classificação e um método utilizando o algoritmo Support Vector 
Machine (SVM). Para comparar a eficácia dos métodos, foram utilizadas as medidas de 
precisão, de sensibilidade e sua média harmônica (Estatística-F); e para comparar a 
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eficiência foram computados o tempo total e a memória máxima utilizada para a 
realização do pareamento empregando cada método.  
 
Palavras-chave: pareamento; integração de dados; record linkage; estatísticas 
agropecuárias; Fellegi-Sunter; aprendizado de máquina. 
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ABSTRACT 

Proposal of a Record Linkage Method for Data Integration on Agriculture  

 

Andrea Diniz da Silva 

Escola Nacional de Ciências Estatísticas, IBGE, 2018 
 

Advisor: José André de Moura Brito 

Co-advisor: Djalma Galvão Carneiro Pessoa 

 
Important indicators of the living conditions of the population depend on the production 
of agricultural statistics. From the Brazilian Gross Domestic Product, which in 2015 had 
more than 20% attributed to agriculture and livestock, to sustainable development 
indicators for monitoring the eradication of hunger and malnutrition, sustainable 
growth and sustainable use of natural resources, all indicators depend on continuous 
production of good quality agricultural statistics. Despite its importance, most Brazilian 
agricultural statistics are based on decennial censuses, whose data become obsolete 
quickly; and non-probabilistic sample surveys, which do not provide error estimates or 
precision measurement. An alternative to improving quantity and quality of agricultural 
statistics is integrating data from already existing surveys and administrative registers. 
Such integration can allow both direct production of information and building a master 
frame for supporting probabilistic sample surveys. Preliminary study conducted by the 
IBGE showed that there are more than 60 sources of data on Brazilian agriculture. 
Nevertheless, in order to benefit from this opportunity, it is necessary to develop and 
apply a method for integrating the available data. Considering that record linkage 
methods are important tools for such integration, an empirical study was conducted to 
search for one with comparatively better results. Eight record linkage methods were 
compared, using name and address information from agricultural establishments, 
registered in the Central Business Register (CEMPRE) held by the Brazilian Institute of 
Geography and Statistics or in the State Tax Administrations (SEFAZ), in the states of 
Maranhão, Paraíba and Santa Catarina. The study includes a method based on the 
Fellegi-Sunter decision model, two methods based on clustering techniques using the K-
Means algorithm, four methods using classification trees and a method using the 
Support Vector Machine (SVM) algorithm. Measures of precision, recall and their 
harmonic mean (F-Measure) were used to compare the efficacy of competing methods; 
and to compare their efficiency total time and maximum memory used for linking the 
records were compared. 
 
Keywords: record linkage; data integration; rural statistics; Fellegi-Sunter; machine 
learning.  
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INTRODUÇÃO 

Apresentação e Justificativa 

Nos tempos atuais, assim como vem ocorrendo em vários outros países, o 

funcionamento do Sistema Estatístico Nacional brasileiro está condicionado a um 

conjunto de obrigações, de forma a atender às demandas concernentes à produção de 

estatísticas públicas. Essas demandas são muito mais expressivas e complexas quando 

comparadas às demandas da época do Brasil colonial, onde a produção de estatísticas 

se dava para atender necessidades eclesiásticas ou militares (PRADO, 1961). Já a partir 

do Império, a produção estatística deixou de ser apenas uma necessidade e passou a ser 

também um desejo. Esse desejo, antes de outra razão, queria traçar um retrato da 

realidade, algo para ser visto, antes que ser usado numa gestão de governo. (SENRA, 

2014, pag. 46). Nos tempos republicanos, apesar do desejo manifesto pelas estatísticas, 

e também dos investimentos na estruturação de um sistema estatístico nacional, com a 

criação do IBGE em 1936, foi com o fim da Ditadura Militar em 1985, e consequente 

restabelecimento dos direitos individuais e da liberdade de imprensa, que a demanda 

por estatísticas cresceu e se diversificou.  

O surgimento de um usuário de estatísticas mais qualificado, associado com as 

necessidades já existentes, resultou pelo menos no aumento do grau de exigência em 

relação à quantidade e à qualidade dos dados disponibilizados. Hoje em dia, desde 

estudantes a órgãos governamentais, passando por acadêmicos, empresários e a 

população em geral demandam estatísticas detalhadas, atuais e com altos padrões de 

qualidade, já que o conhecimento sobre a situação socioeconômica da população se 

transformou em importante instrumento para a tomada de decisão e para o exercício 

da cidadania. 

Em adição às demandas internas, cresceram as demandas internacionais pela 

produção de estatísticas que permitam conhecer e comparar as populações nacionais, 

suas características, modo de vida e de produção. Um exemplo disso é o Plano de Ação 
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Global, cuja principal iniciativa é a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, que 

contempla, no seu preâmbulo, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 

metas consideradas fundamentais para a concretização dos direitos humanos para 

todos (UNITED NATIONS, 2015), que demanda extensiva produção de estatísticas para 

o monitoramento dos seus progressos. 

Historicamente, as principais fontes de dados para a produção estatística são os 

censos - demográficos, econômicos, agropecuários, educacionais etc. Isto porque, no 

Brasil, são as fontes a oferecer informações detalhadas para os níveis mais 

desagregados1, com cobertura nacional as quais são coletadas especificamente para fins 

de produção de estatísticas. Porém, os censos são também as operações mais caras e 

complexas do portfólio dos institutos de estatística e, frequentemente, estão sujeitos a 

restrições orçamentárias. Além disso, não raramente, apresentam problema de 

cobertura e qualidade, ou seja, normalmente não conseguem capturar todas as 

informações referentes a todas as unidades da população (OLIVEIRA et al., 2003; SILVA 

et al., 2015) ou não estão associados a qualquer medida de cobertura ou qualidade. 

Diante do cenário atual e das perspectivas futuras, o investimento na produção de 

estatísticas a partir de dados disponíveis em fontes de registros administrativos e de 

pesquisas por amostragem constitui-se como uma boa alternativa para garantir a 

produção estatística nacional com vistas ao atendimento da demanda por mais e 

melhores dados, apesar das restrições orçamentárias que se apresentam.  

Na área demográfica, o uso de registros administrativos e de pesquisas por 

amostragem, para produzir informação sobre a população, já vem ocorrendo há várias 

décadas. Pioneiros no uso de registros administrativos, os países nórdicos, que tiveram 

seus registros centrais de população estabelecidos nos anos de 1964 a 1969 já deixaram 

de realizar censo demográfico, recenseando a população através de registros (UNECE, 

2007). Países como a Itália (CRESCENZI, 2013) e a Alemanha (ALBINUS, 2013) consideram 

                                                      
1 No Brasil, este nível é o municipal, podendo, em alguns casos, chegar a níveis submunicipais, como é o 
caso das áreas de ponderação usadas no Censo Demográfico. 
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o uso de pesquisas por amostragem para compor um sistema de recenseamento, 

aproveitando a experiência francesa que, desde 2004, já substituiu a contagem 

exaustiva da população por levantamentos por amostragem (DURR; CLANCHÉ, 2013). 

Na área agropecuária, porém, o uso de estratégias que considerem a integração 

de diferentes fontes de dados para a produção de estatísticas ainda está em vias de 

desenvolvimento. Além de enfrentar os desafios concernentes à falta de investimento, 

experimentados também na área demográfica, a produção de informações sobre a 

agropecuária ainda carece de diretrizes além de se observar o declínio da quantidade e 

da qualidade das estatísticas produzidas (GLOBAL STRATEGY..., 2011). Na tentativa de 

equacionar esse problema, entre os anos de 2007 e 2010, foi elaborada a Estratégia 

Global para Melhorar as Estatísticas Rurais e Agropecuárias, cuja implantação passou a 

ser monitorada por organismos internacionais como as Nações Unidas e o International 

Statistical Institute (ISI). Porém, a despeito dos esforços, os avanços em direção ao 

aumento da quantidade e à melhoria da qualidade das estatísticas agropecuárias ainda 

são modestos e essa área permanece como mais carente de investimentos, se 

comparada com a populacional. 

No Brasil, indicadores importantes das condições de vida da população 

dependem da produção de estatísticas agropecuárias. Do Produto Interno Bruto, que 

em 2015 teve mais de 20% atribuído à agropecuária (CEPEA, 2016), aos indicadores de 

desenvolvimento sustentável para o monitoramento da erradicação da fome, do 

crescimento sustentado e do uso sustentável de recursos naturais, todos dependem de 

estatísticas agropecuárias de boa qualidade e com produção continuada.  

O atual sistema de pesquisas agropecuárias do principal produtor de estatísticas 

públicas nessa área, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ainda é 

baseado em censo decenal, cujos dados se tornam obsoletos na medida em que nos 

afastamos de sua data de referência; e em pesquisas por amostragem não probabilística 

que, portanto, não fornecem estimativa de erro ou alguma medida de precisão. Além 
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disso, esse sistema apresenta dados distintos sobre a produção agropecuária nos anos 

de referência do censo (PROPOSTA..., 2011). 

A despeito das limitações que se impõem à produção de estatísticas oficiais, a 

existência de fontes de dados em órgãos governamentais como o IBGE, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil, e as Secretarias Estaduais de 

Fazenda, entre outros, possibilita a estruturação de um sistema para a produção de 

estatísticas públicas agropecuárias, baseado em pesquisas e registros administrativos. 

Estas fontes de dados têm a vantagem de fazerem parte dos programas regulares de 

órgãos governamentais. Portanto, possuem chances elevadas de continuidade da 

produção. Além disso, porque gerenciam dados já coletados para outras finalidades, 

tomá-las como fonte demanda investimentos financeiros relativamente baixos, quando 

comparados aos custos de se realizar pesquisas, censitárias ou amostrais. 

A integração de dados provenientes de tais fontes pode viabilizar a produção de 

informações sobre produtores e produção agropecuária, tanto para o nível Brasil quanto 

para níveis subnacionais, com cobertura, geográfica e temática, maior que a alcançada 

hoje. Além disso, a base de dados integrada pode ser utilizada como cadastro de 

produtores rurais para a seleção de amostras para a realização de pesquisas, e, por 

consequência, viabilizar também a produção de informações específicas no domínio da 

agropecuária. 

Porém, apesar da existência de fontes de dados, a simples agregação do seu 

conteúdo não possibilita a produção de estatísticas, considerando a necessidade de 

atender aos padrões de qualidade adotados na produção das estatísticas oficiais 

brasileiras. Isto ocorre, principalmente, porque alguns registros estão incompletos e 

porque alguns produtores possuem mais de um registro, portanto estão duplicados, 

problemas que afetam a qualidade dos dados vistos no seu conjunto. Sendo assim, uma 

questão que precisa ser enfrentada é a necessidade de identificar os registros 
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pertencentes a um mesmo produtor para, então, completar as informações com dados 

de mais de uma fonte e remover os estabelecimentos duplicados. 

Se, por um lado, nem todas as fontes de dados dispõem de um identificador 

único comum associado a cada estabelecimento, o que facilitaria sobremaneira a 

identificação dos registros pertencentes ao mesmo estabelecimento, dentro e entre 

bases; por outro, há hoje uma variedade de métodos de pareamento estatístico que não 

dependem de um identificador único para identificar registros pertencentes à mesma 

unidade ou indivíduo e possibilitar a integração dos respectivos dados. Não obstante, a 

despeito da variada gama de métodos, não há um cuja eficácia seja superior, exceto em 

aplicações específicas. Isto ocorre porque a adequação de cada método depende, pelo 

menos, da estrutura e da qualidade dos dados utilizados. Portanto, frequentemente, 

métodos ad hoc têm sido utilizados para a integração de dados (WINKLER, 1995). 

Destarte, a propositura de um método de pareamento que se ajuste aos dados 

disponíveis e que, concomitantemente permita alcançar a qualidade requerida dos 

dados pareados pode ampliar a oferta de dados e, consequentemente, contribuir para 

o aumento da quantidade e para melhoria da qualidade das estatísticas brasileiras. 

 

Objetivos 

Feitas as devidas considerações, o trabalho realizado teve como foco principal 

comparar métodos de pareamento estatístico e identificar aquele que apresente 

resultados comparativamente melhores, no que diz respeito à qualidade do pareamento 

realizado e a quantidade de tempo e de recursos computacionais requeridos para a 

realização da tarefa. 
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Objetivo Geral  

Propor um método de pareamento de dados de estabelecimentos agropecuários 

provenientes de duas fontes. 

 

Objetivos Específicos  

• Conceituar pareamento estatístico. 

• Definir processo e método de pareamento. 

• Realizar o pareamento de estabelecimentos agropecuários, utilizando 

nome e endereço obtidos a partir de duas fontes. 

• Comparar o desempenho dos métodos de pareamento, no que se refere 

à eficácia e à eficiência. 

• Propor um método de pareamento para integrar dados sobre a 

agropecuária. 

Estrutura do Documento 

O presente trabalho está dividido em sete seções. Na primeira - Introdução, é 

apresentado o cenário que justifica a necessidade do uso de métodos de pareamento, 

bem como os benefícios de seu uso para a produção de estatísticas agropecuárias. Em 

seguida, no Capítulo 1, é estabelecida a diferença entre pareamento e pareamento 

estatístico; são apresentadas algumas das definições de pareamento mais utilizadas na 

literatura técnica e acadêmica; além de apresentar os principais desenvolvimentos 

metodológicos no que se refere ao pareamento de dados ao longo do tempo, em 

especial nos últimos 50 anos. O Capítulo 2 traz uma visão geral sobre método 

pareamento, em particular, o processo e as etapas de um método genérico, assim como 

uma descrição das etapas de cada etapa do pareamento: preparação, comparação e 

classificação; são indicadas técnicas para limpeza e padronização mais utilizadas na 
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preparação dos dados para o pareamento; as principais funções de comparação para 

dados alfabéticos e numéricos; e os modelos de decisão e respectivos algoritmos de 

classificação mais utilizados em pareamento de dados. No Capítulo 3, são apresentadas 

algumas considerações sobre fontes de dados sobre a agropecuária brasileira, as fontes 

selecionadas para o estudo e dados disponíveis em tais fontes; são descritos os 

procedimentos utilizados em cada uma das etapas do pareamento adotando um 

método em três etapas: preparação, comparação e classificação, conforme descrito no 

Capítulo 2; e também a descrição do procedimento adicional, denominado pós-

pareamento, para a redução dos pares a um por estabelecimento agropecuário. A 

seguir, no Capítulo 4, são apresentados resultados gerais do pareamento utilizando oito 

métodos, em especial o número de pares verdadeiros e falsos, assim como o de não-

pares verdadeiros e falsos; as medidas utilizadas para comparar o desempenho dos 

métodos de pareamento utilizados e respectiva análise comparativa. Na penúltima 

seção é apontado o método com melhor resultado geral, quando avaliadas eficácia e 

eficiência condicionada ao nível de eficácia. Por fim, na última seção são apontadas 

algumas possibilidades de extensão do presente trabalho. 
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CAPÍTULO 1: PAREAMENTO ESTATÍSTICO 

Neste capítulo é feita a distinção entre pareamento e pareamento estatístico; 

sendo apresentadas algumas das definições de pareamento mais utilizadas na literatura 

técnica e acadêmica; além de serem apresentados os principais desenvolvimentos 

metodológicos no que se refere ao pareamento de dados ao longo do tempo, em 

especial nos últimos 50 anos.  

1.1 Conceitos e Definições  

Etimologicamente, pareamento, ou emparelhamento, diz respeito à formação 

de pares, portanto, ao ato de juntar, unir, justapor indivíduos ou objetos, respeitando-

se um critério preestabelecido. Nessa abordagem geral, os critérios adotados para o 

pareamento podem ou não incluir restrições que garantam, com alto grau de certeza, 

que os dados pareados se refiram ao mesmo indivíduo. Em integração de dados, o termo 

pareamento, ou pareamento estatístico, significa, necessariamente, juntar registros ou 

informações pertencentes a um mesmo indivíduo ou objeto, de modo a completar ou 

confirmar suas informações. 

Esse termo foi utilizado já em 1946 por Halbert Dunn, que o definiu como um 

processo utilizado para juntar fatos com o objetivo de compor um livro da vida (DUNN, 

1946; HARRON et al., 2016). Dunn estava se referindo aos eventos ocorridos e passíveis 

de registro, experimentados por um indivíduo entre o seu nascimento e a sua morte. 

Desde então, dezenas de definições surgiram para descrever o que denominamos 

pareamento, algumas delas com distinções importantes que, no limite, implicam 

restrições aos métodos utilizados. Porém, na maior parte dos casos, o termo está 

inserido em um contexto em que o objetivo principal é juntar informações referentes a 

um mesmo indivíduo ou evento, provenientes de diferentes fontes de dados. 
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Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

pareamento se refere à junção de informações provenientes de duas ou mais fontes de 

dados, com o objetivo de consolidar fatos concernentes a um indivíduo ou um evento, 

as quais não estão disponíveis em apenas uma das fontes (OCDE, 2006).  

A Rede de Pesquisa sobre Dados Administrativos do Reino Unido adota a 

definição proposta pela Força-tarefa criada pelo Conselho de Pesquisa Econômica e 

Social, em colaboração com o Conselho de Pesquisa Médica e a Welcome Trust, uma 

entidade de pesquisa biomédica. Segundo os especialistas, pareamento é a junção de 

dois ou mais conjuntos de dados, provenientes de registros administrativos ou 

pesquisas, utilizando números ou identificadores individuais ou métodos estatísticos 

tais como probabilísticos (ADRN, 2012). 

Winglee, Valliant e Scheuren (2005) referem-se a pareamento com sendo o 

processo de emparelhar registros, provenientes de dois arquivos ou bases de dados, e 

tentar selecionar, dentre os pareados, aqueles que pertencem à mesma entidade. Para 

William Winkler (2014), pareamento é a ciência (e arte) de juntar mesmas entidades 

(pessoas, estabelecimentos etc.) usando quase-identificadores como nome, endereço, 

data de nascimento etc. Para o autor, os quase-identificadores não são suficientes para 

identificar a mesma entidade em duas ou mais bases de dados, mas utilizados em 

conjunto o fazem. O uso do prefixo quase tem a função de estabelecer uma distinção 

importante em relação ao termo identificadores, também conhecidos como 

identificadores únicos, os quais são códigos atribuídos unicamente a uma entidade. Essa 

abordagem não inclui o pareamento com a utilização de identificadores únicos, 

geralmente referido na literatura como pareamento determinístico. 

Quer seja em contextos mais gerais como o dos projetos institucionais dedicados 

à integração de dados ou em pesquisa acadêmica, as definições de pareamento 

convergem para a ideia de que pareamento é um procedimento que permite identificar 

registros referentes a um mesmo indivíduo, em duas ou mais fontes de dados, 

utilizando informações individuais. Neste sentido, um método de pareamento 
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adequado é aquele que permite reunir dados referentes a um mesmo indivíduo, 

provenientes de duas ou mais fontes.  

Em qualquer caso, fica claro que realizar pareamento requer acesso a dados 

individuais e, sendo assim, suscita alguma reflexão sobre confidencialidade, sigilo da 

informação e tudo o que envolve a proteção da identidade dos indivíduos aos quais se 

referem os dados. No caso mais simples, e mais comum, o pareamento é realizado na 

mesma instituição que realizou a coleta dos dados. Nestes casos, não há maiores 

questões envolvidas já que os profissionais que manipularão os dados já estão sob o 

compromisso de manter em sigilo as informações. Porém, nos casos em que o 

pareamento é realizado em outra instituição, medidas adicionais para garantir o sigilo 

das informações precisam ser consideradas. Diferentes cenários onde a 

confidencialidade pode estar em risco devido ao pareamento dos dados são 

apresentados por Christen (2012). Domingo-Ferrer e Torra (2001) apresentam 

alternativas considerando métodos perturbativos e não perturbativos para garantir a 

confidencialidade. Porém, tais métodos introduzem algum tipo de ruído e, 

consequentemente, reduz a eficácia do pareamento. Uma alternativa a ser considerada 

é a criptografia dos identificadores e quase-identificadores individuais. Neste caso, 

deve-se considerar que a limpeza e a padronização dos dados devem ser realizadas 

anteriormente e segundo os mesmos procedimentos. Além disso, o mesmo algoritmo 

criptográfico deve ser utilizado. 

A partir dos anos 1960, quatro fatores influenciaram a evolução do pareamento: 

oportunidade, meios, necessidades e restrições (FELLEGI, 1997). O primeiro associado à 

criação de cadastros para atender a evolução do estado de bem estar social e do sistema 

tributário, ocorrida pós Segunda Guerra; o segundo ligado ao rápido desenvolvimento 

tecnológico, resultando no aumento da capacidade de memória e de processamento 

dos computadores de grande porte e no surgimento dos computadores pessoais nos 

anos 70; o terceiro resultante do aumento da demanda por informações para a tomada 

de decisão diante da descentralização político administrativa e da criação de esferas 
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participativas populares; e, por fim, um  quarto fator, com efeito restritivo, presente em 

alguns países, o aumento dos níveis de preocupação dos indivíduos com a privacidade e 

segurança dos dados. 

Em um cenário onde a oportunidade, os meios e a necessidade do pareamento 

estão postos, surge a primeira experiência de pareamento automatizado. Tal 

experiência está descrita no artigo intitulado Automatic Linkage of Vital Records. Neste 

artigo, Newcombe, Kennedy, Axford e James (1959) registraram os primeiros passos do 

desenvolvimento de um método para parear dados de um mesmo indivíduo 

provenientes de duas bases de dados de forma automática, ou seja, com o uso de 

ferramentas computacionais. O tema central do estudo é a identificação de possíveis 

diferenciais na fecundidade, na presença ou ausência de doenças hereditárias. Foram 

utilizados dados existentes em registros vitais, casamento e nascimento, que incluíam 

informações sobre a presença de deficiência nos filhos.  

Além do pioneirismo do exercício feito, contribuições como a introdução de 

definições e a discussão de possibilidades e limites do uso de registros administrativos 

também foram propostas para a reflexão. Quando se trata de pareamento, não se pode 

deixar de reconhecer a contribuição dada por Newcombe e coautores, por terem 

reconhecido o pareamento como um problema estatístico: na presença de erro na 

informação decidir que dupla de registros deve ser classificada como par (FELLEGI, 

1997). 

Partindo das ideias desenvolvidas por Newcombe e coautores, Ivan Fellegi e Alan 

Sunter (1969) trataram de formular um modelo matemático que pudesse servir de 

arcabouço teórico de uma solução baseada no uso de recursos computacionais. Em sua 

formulação, os autores propõem uma ampliação das categorias utilizadas por 

Newcombe e coautores para classificar duplas de registros que pertencem ou não 

pertencem ao mesmo indivíduo, na medida em que estavam interessados não apenas 

em saber se os dois registros comparados pertencem ao mesmo indivíduo ou não, mas 

também se há evidências suficientemente fortes para justificar a decisão com 
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determinado nível de erro. Sendo assim, propuseram a adição de uma categoria que 

pudesse ser utilizada para classificar as duplas sobre as quais não houvesse evidências 

suficientemente fortes sobre sua verdadeira categoria. Assim, passaram a trabalhar com 

três categorias ou classes: Par, Não-Par e Possível-Par. Além de apresentarem sua teoria, 

fundamentada com um teorema e dois corolários (FELLEGI; SUNTER, 1969), os autores 

se anteciparam em apontar alternativas para lidar com alguns problemas práticos, tais 

como o grande número de distintas configurações das comparações, ou seja, de 

resultados obtidos nas comparações das características associadas aos indivíduos; e com 

o fato de não serem conhecidas as probabilidades de que cada configuração pertencesse 

ao conjunto de pares e ao de não-pares. 

Graças à teoria de pareamento formulada pela dupla Fellegi-Sunter, a realização 

de pareamento estatístico se popularizou.  Por fornecer os elementos principais para a 

realização do pareamento, ela é, ainda hoje, muito utilizada como base de vários 

métodos de pareamento. Porém, várias das aplicações adotam simplificações e 

modificações ad hoc para assegurar maior eficácia. Como resultado, as soluções 

adotadas não podem ser generalizadas e aplicadas a outros casos de pareamento e nem 

sempre se aproveitam dos avanços tecnológicos e metodológicos já obtidos (WINKLER, 

1993). Na tentativa de obter refinamentos que permitissem tanto melhorar os 

resultados do pareamento quanto a generalização da teoria base desenvolvida pelos 

autores, alternativas e extensões ao seu trabalho têm sido propostas ao longo dos 

últimos anos. Duas das principais contribuições registradas são o uso de funções de 

comparação que permitem calcular valores de similaridade quando a variável 

comparada contém variações tipográficas, portanto de concordância parcial (WINKLER, 

1990), e o uso do algoritmo Expectation-Maximisation para obter melhores estimativas 

da probabilidade de que determinada dupla de registros pertença e de que não pertença 

ao mesmo indivíduo (WINKLER, 2000b). A despeito dos avanços obtidos, tal modelo de 

decisão tem uma fragilidade intrínseca, qual seja, se basear em pressuposto de 

independência condicional entre os erros de registro das variáveis utilizadas no 
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pareamento, isto é, de que a probabilidade de concordância em uma variável, digamos 

primeiro nome, independe da probabilidade de concordância em outras variáveis de 

nome, endereço etc. Tal pressuposto não se verifica na prática; assim uma regra de 

decisão que maximize as probabilidades de classificação correta nem sempre pode ser 

especificada (SMITH; NEWCOMBE 1975; WINKLER, 1989, 1995, 2000a e 2000b). 

Uma abordagem diferenciada para enfrentar o problema de pareamento, livre 

da necessidade de pressuposto de independência, surgiu no fim da década de 90, com 

o início da adoção de técnicas já utilizadas em mineração de dados e recuperação de 

informação, como as de inteligência artificial, particularmente aprendizado de máquina 

(CHRISTEN, 2007). Os métodos de pareamento mais populares nesta área são baseados 

em algoritmos desenvolvidos a partir dos anos 70, como é o caso do K-means 

(HARTIGAN; WONG, 1979); da árvore de classificação (BREIMAN, 1998); e dos 

algoritmos baseados em redes neurais artificiais, reeditados nos anos 80 (HAYKIN, 

1999), e máquinas de vetores-suporte (BOSER et al. , 1992 e VAPNIK, 1998); ou de 

alguma variação de tais algoritmos.  

A maior parte das aplicações dos algoritmos mencionados se refere à 

aprendizagem supervisionada, o que pressupõe conhecer a classe verdadeira à qual 

pertence um número de duplas de registros, ou comparações, conhecido como dados 

de treinamento. Em outras palavras, dependem da existência de um conjunto de 

comparações para as quais a classe verdadeira é conhecida, ou seja, uma estrutura 

definida a priori. No caso de pareamento, tais classes são normalmente denominadas 

Par, Não-Par e, eventualmente, Possível-Par. Essa informação é utilizada para identificar 

padrões e desenvolver algoritmos de classificação que podem ser utilizados para 

classificar comparações para os quais a classe verdadeira não é conhecida.  Nesse caso, 

a identificação dos indivíduos presentes em mais de uma fonte é abordada como um 

problema de classificação. Admite-se que cada dupla de indivíduos comparados pode 

ser classificada com base em valores observados para um conjunto de variáveis, ou seja, 

nas variáveis explicativas, as quais também são chamadas de variáveis de pareamento.  
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A literatura tem registrado a superioridade de métodos de pareamento 

baseados em classificadores, estocásticos ou não, desenvolvidos a partir de técnicas de 

inteligência artificial, quando comparados com os baseados na teoria proposta pela 

dupla Fellegi-Sunter (ELFEKY et al., 2002 e 2003; LIU et al., 2003; CHRISTEN 2007, 2008a 

e 2008b). Porém, uma limitação de tais métodos é a dependência de informações 

prévias sobre a classe verdadeira das duplas comparadas, o que na maioria das situações 

práticas não existem nem podem ser facilmente obtidas.  

A despeito do método utilizado e do seu tipo, se supervisionado ou não 

supervisionado, algum nível de erro de pareamento, devido a eventual má qualidade 

dos dados ou má especificação de uma ou mais etapas do método de pareamento, 

permanece. Uma das consequências é a presença de viés quando da estimação baseada 

em dados pareados, amplamente relatada em Harron e outros (2016) e demonstrada 

por Chambers e Silva (2018). Para reduzir o impacto do viés causado por erros de 

pareamento a partir de duas bases de dados, Lahiri e Larsen (2004) e Chambers (2009) 

desenvolveram estimadores de regressão não-viesados. Mais tarde, Kim e Chambers 

(2011, 2012 e 2013) propuseram extensões de tais métodos que contemplam os casos 

em que há três ou mais bases de dados. Porém, este assunto é uma extensão do trabalho 

ora apresentado e não será detalhado aqui. 
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CAPÍTULO 2: MÉTODO DE PAREAMENTO 

Neste capítulo é apresentada uma visão geral sobre método pareamento, em 

particular, o processo e as etapas de um método genérico, assim como uma descrição 

das etapas de cada etapa do pareamento: preparação, comparação e classificação; são 

indicadas técnicas para limpeza e padronização mais utilizadas na preparação dos dados 

para o pareamento; as principais funções de comparação para dados alfabéticos e 

numéricos; e os modelos de decisão e respectivos algoritmos de classificação mais 

utilizados em pareamento de dados. 

2.1 Visão Geral do Método de Pareamento: Processo e Etapas  

Um método de pareamento pode ser melhor compreendido a partir de um fluxo 

de processo e da descrição de suas etapas. Um processo completo, conforme proposto 

por Christen (2007 e 2008a), inclui limpeza e padronização de dados, 

blocagem/indexação, comparação de valores de variáveis, classificação das 

comparações, inspeção visual e avaliação da qualidade dos dados pareados. Tal 

processo pode ser simplificado e representado por um fluxo em três etapas: preparação-

comparação-classificação (Figura 2.1). Para tanto, a definição de um ou mais blocos, 

apresentada pelo autor como uma etapa do pareamento, deve ser considerada parte da 

etapa de comparação, pois se refere ao espaço onde as comparações dois a dois serão 

realizadas; e a inspeção visual é vista como parte integrante da etapa de classificação 

uma vez que normalmente tem a finalidade de confirmar a classe atribuída de forma 

automática a uma comparação ou definir a classe de uma comparação ainda não 

classificada. A avaliação da qualidade é entendida aqui como o procedimento que 

permeia todas as etapas do pareamento. Portanto, não se constitui uma etapa à parte. 
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Figura 2.1: Processo do Método de Pareamento em Três Etapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Considerando tal fluxo, podemos definir um método de pareamento que, além 

de acomodar todas as etapas de um processo completo, também se aplica aos casos em 

que se trabalha com conjuntos de dados sintéticos e/ou já limpos e padronizados; 

quando há apenas um espaço de comparação, ou seja, todos os indivíduos de um 

conjunto de dados são comparados a todos os indivíduos do outro conjunto (excluindo 

a blocagem); quando o pareamento é completamente automático (excluindo a inspeção 

visual), em projetos onde os dados brutos são utilizados, mas os recursos disponíveis 

são limitados, o que é bastante comum na prática, conforme descrito, por exemplo, por 

Elfeky e outros, (2002 e 2003), Gu e Baxter (2006), Sarawagi e Bhamidipaty (2002) e 

Tejada e outros, (2002). 

O conjunto de procedimentos utilizados em cada etapa do método de 

pareamento depende da disponibilidade de dados e de recursos, ou seja, da estrutura 

de dados, padrões de completude e precisão da informação disponível, tamanho de 

conjunto de dados, recursos computacionais disponíveis, preparação da equipe etc. 

Uma das principais questões atuais é a distinção entre dados estruturados e não 

estruturados, característica comumente associada ao denominado Big Data. Conhecidas 
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as condições, o método de pareamento será então desenhado selecionando técnicas 

que se adequem aos recursos do projeto. Várias técnicas para lidar com as questões 

relacionadas com cada etapa do processo de pareamento, as quais englobam 

procedimentos, funções e algoritmos, foram desenvolvidas ao longo dos últimos 60 

anos. Algumas das mais populares são apresentadas na Figura 2.2, assim como 

detalhadas nas subseções seguintes. 

Figura 2.2: Etapas do Método de Pareamento 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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2.2 Preparando para o Pareamento  

A preparação de dados raramente é considerada uma componente chave de um 

procedimento científico. Não obstante, a preparação inadequada, ou seja, falhas no 

processo de limpeza e padronização dos dados, pode levar a uma redução de 20% até 

30% no número de pares corretos (WINKLER, 2014). Para mitigar o impacto dessa fonte 

de erro, um projeto de pareamento deve aportar parte significativa de seus recursos 

para a preparação de dados. Por ser uma tarefa que depende basicamente da estrutura 

e conteúdo das bases de dados utilizadas, estratégias específicas precisam ser 

desenvolvidas, embora seja possível aproveitar alguma experiência anterior, 

principalmente quando se trata de limpar e padronizar variáveis mais comumente 

presentes em projetos de pareamento, como é o caso de nome, sexo, idade e endereço. 

Cuidado adicional deve ser tomado quando experiências de outros países são tomadas 

como modelo.  Dependendo do país, a estrutura utilizada no registro de datas de 

nascimento, nomes e endereços pode diferir consideravelmente, incluindo inversões na 

ordem, as quais podem afetar fortemente os resultados do pareamento.  

Além de compartilhar inúmeras das dificuldades relacionadas com atributos 

individuais como nome, sexo e data de nascimento, experimentadas em outros países, 

as bases de dados brasileiras possuem problemas específicos como os originados no fato 

da maioria dos brasileiros possuírem mais de um sobrenome, ou nome de família, e da 

falta de um padrão nacional para o registro dos diferentes componentes do endereço. 

Tais problemas se agravam ainda mais quando um indivíduo possui vários sobrenomes, 

quando aumenta a chance de haver abreviações no seu registro; e quando se trata de 

endereço na área rural, o qual muitas vezes é expresso em forma de descrição do local 

de residência ou operação.  

Neste sentido, a criação do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos 

(CNEFE) pelo IBGE (IBGE, 2013) contribuiu substancialmente para a padronização dos 

endereços de unidades residenciais, ensino, saúde, agropecuária etc. Trata-se de uma 

listagem que contém os endereços com componentes do nome do logradouro (tipo, 
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título e nome), número, complemento e coordenadas nos setores rurais, utilizadas e 

atualizadas pelas pesquisas da instituição. Essa iniciativa resolveu o problema de 

padronização nas pesquisas da instituição, mas, infelizmente, o mesmo padrão ainda 

não é adotado em outras fontes de dados.  

Critérios como completude, consistência e distribuição de frequências dos 

valores podem ser utilizados para avaliar e selecionar variáveis de pareamento. As 

contagens, taxas e proporções de respostas relativas ao número total de registros 

ajudam a medir a completude. Dentre tais medidas, a proporção é a mais popular, pois 

é mais intuitiva e comparável. Se a proporção de respostas relativas ao número total de 

registros for 1, não há valores faltantes para a variável. No entanto, a integralidade não 

significa que todas as respostas sejam válidas ou aceitáveis e, consequentemente, a 

consistência também deve ser considerada. A consistência também pode ser avaliada 

utilizando contagem, taxa ou proporção, mas neste caso, considerando as respostas 

aceitáveis em relação ao número total de registros. A distribuição dessas respostas é 

uma medida a ser considerada ao escolher uma variável de pareamento, uma vez que a 

concentração de valores em um ou poucos valores pode reduzir o poder de explicação 

da variável para o pareamento. Há uma variedade de medidas de concentração ou 

diversidade que podem ser utilizadas para realizar esta avaliação. As mais populares são 

o Índice de Entropia (SHANNON, 1948) e o Índice de Gini (GINI, 1912; CERIANI; VERME, 

2012), devido principalmente à sua interpretabilidade e comparabilidade. Para variáveis 

categóricas, métodos gráficos podem ser utilizados. 

Juntos, a identificação do nível de erro nas variáveis de pareamento e a 

identificação de padrões de erro possibilitam a correção automática de erros. A forma 

como as datas de nascimento, os nomes e endereços são registrados podem variar 

consideravelmente entre fontes, mas a variação pode seguir um ou mais padrões 

identificáveis em cada base de dados. Levando tal fato em consideração, Winkler (2014) 

e Christen (2012) propõem um conjunto mínimo de ações para a padronização dos 

dados que devem ser consideradas em um projeto de pareamento, que inclui: remoção 
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de caracteres indesejados como vírgulas, ponto e vírgula, ponto, barra, aspas etc.; 

expansão de abreviaturas e siglas; adoção do padrão DDMMAAAA para datas; adoção 

do padrão F/M para feminino e masculino, respectivamente; correção/supressão de 

valores de atributos numéricos, como o caso do ano de nascimento ou idade, fora de 

intervalos válidos; decomposição de variáveis que geralmente são expressas por mais 

de um componente, como nome e endereço. 

2.3 Medindo a Similaridade das Variáveis de Pareamento  

Comparar registros quando não há um identificador único em ambos os 

conjuntos de dados não é uma tarefa trivial. O uso de quase-identificadores, como 

nome, endereço e a maioria dos atributos que caracterizam o status socioeconômico 

dos indivíduos aumenta o risco de erros de classificação, pois suas informações podem 

não ser suficientemente completas ou precisas. Sendo assim, quando tais quase-

identificadores são utilizados para medir o quanto os registros são parecidos a medida 

de similaridade obtida pode ser igualmente imprecisa. Dois dos problemas mais 

importantes enfrentados quando do uso de quase-identificadores estão relacionados 

com erros no registro da informação sobre indivíduos e a presença de homônimos. 

Ambos são, em certa medida, inevitáveis. Para tratar o primeiro problema, o uso de uma 

função de comparação que permite a atribuição de valores de similaridade quando há 

concordância parcial deve ser preferível ao uso de funções de comparação com base na 

similaridade exata, isto é, com base na classificação binária de comparações, que atribui 

o valor 1 no caso de similaridade total e zero de outra forma. Para o segundo, a redução 

do impacto da presença de homônimos pode ser obtida com a atribuição de pesos 

inversamente proporcionais à sua frequência. Portanto, pode-se atribuir uma 

ponderação maior aos nomes menos frequentes, conforme proposto por Newcombe e 

outros (1959). 

Ao longo dos últimos 30 anos, uma variedade de funções de comparação foi 

proposta como alternativa à classificação binária. As mais populares são apresentadas 
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por Christen (2012). As funções de comparação mais utilizadas são baseadas no conceito 

de distância, como o número mínimo de operações necessárias para que duas variáveis 

comparadas se tornem iguais; o número e a posição dos caracteres coincidentes; ou 

ambos. Tais funções de comparação podem ser aplicadas para comparação de data, 

idade, tempo, coordenadas geográficas, assim como nomes. Algumas das funções de 

comparação mais populares baseadas na distância são: Hamming, que conta o número 

de substituições necessárias para fazer duas variáveis exatamente iguais, adicionando 

um custo de cada substituição ao valor de similaridade; Episode, que considera apenas 

inserções; Longest Common Subsequence, que conta o número de inserções e exclusões 

necessárias para tornar as duas variáveis iguais; e a distância de Levenshtein, que 

considera inserções, supressões e substituições necessárias para que as duas variáveis 

tenham exatamente o mesmo valor (CHRISTEN, 2012). Nas funções descritas, 

ponderações diferenciadas são associadas às operações de inserção, supressão e 

substituição. Navarro (2001) propôs o uso de versões simplificadas de tais funções, 

fazendo a ponderação de cada operação igual a 1, para que seja possível compará-las. 

Uma função baseada no número de partes coincidentes de uma variável, 

chamada Q-gram, usa o conceito de uma janela móvel contendo q caracteres, 

geralmente dois ou três. A janela se inicia a partir do primeiro caractere da variável, 

passa para o segundo, e assim por diante. Cada conjunto de caracteres dentro da janela 

é um q-gram. Depois de contar a quantidade de q-gramas coincidentes, a similaridade é 

calculada, normalmente utilizando o coeficiente de Overlap, Jaccard ou Dice (CHRISTEN, 

2012). 
Uma combinação do número de edições necessárias para garantir que duas 

variáveis coincidam, juntamente com o comprimento da variável, foi proposta por Jaro 

(1989). Na proposta do autor, o valor de similaridade é calculado com base no número 

de inserções, exclusões e transposições necessárias para que o valor da variável seja o 

mesmo nos dois registros comparados. Winkler (1990) sugeriu aumentar o valor de 

similaridade quando os primeiros caracteres da variável são coincidentes, dando origem 

à função de comparação conhecida como Jaro-Winkler.  
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A aplicação da função Jaro-Winkler resulta na atribuição de valores de 

similaridade entre zero e um. A similaridade máxima é igual a um e  ocorre quando a 

variável comparada é totalmente igual nos dois registros; a mínima é igual a zero e 

ocorre quando a variável é totalmente diferente ou não há informação em pelo menos 

um dos dois registros comparados. 

O cálculo da distância é feito da seguinte maneira: 

 

𝑑𝑤 = 𝑑𝑗 + 𝑐𝑝(1 − 𝑑𝑗)                                                  (1) 

 

Sendo: 

𝑑𝑗 a distância de Jaro, dada por: 

 

𝑑𝑗 = 𝑊1.
𝑐

𝑑
+ 𝑊2.

𝑐

𝑟
+  𝑊𝑡.

(𝑐 − 𝜏)

𝑐
                                       (2) 

 

Onde: 

𝑊1 é um peso (arbitrário) associado ao primeiro registro; 

𝑊2 é um peso (arbitrário) associado ao segundo registro; 

𝑊𝑡 é um peso (arbitrário) associado ao número de caracteres não coincidentes; 

𝑐 é o número de caracteres coincidentes; 

𝑑 é o número de caracteres no primeiro registro; 

𝑟 é o número de caracteres no segundo registro; e 

𝜏 é o número de caracteres não coincidentes, comparados os dois registros. 

𝑐 é tal como definido acima; e 

𝑝 é uma constante (arbitrada) que corresponde ao quanto o escore da comparação deve 

ser aumentado por haver caractere coincidente no início da palavra. 

Note-se que se o número de caracteres coincidentes 𝑐 for igual a zero, 𝑑𝑗 será 

igual a zero e 𝑑𝑤 será igualmente zero. Este é o valor mínimo que pode ser atribuído a 

uma comparação. No outro extremo, se todos os caracteres forem coincidentes, o valor 

de 𝑑𝑗 será igual a 𝑊1 + 𝑊2 + 𝑊𝑡 e os valores de ambos, 𝑑𝑗 e 𝑑𝑤, corresponderão ao 

valor máximo que pode ser atribuído a uma comparação.  
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No contexto de pareamento, a função de comparação Jaro-Winkler tem 

mostrado desempenho superior às funções propostas anteriormente. Em experimentos 

com grandes conjuntos de dados de registros comerciais, Belin (1993) mostrou que o 

uso das funções de comparação Jaro e Jaro-Winkler melhorou a eficácia do pareamento 

quando comparada com o uso de outras. Além disso, um estudo realizado por 

Budzinsky, envolvendo a avaliação de vinte funções de comparação, indicou que a 

função Jaro-Winkler foi superior para comparação de registros com algum nível de erro, 

geralmente na ortografia (PORTER; WINKLER, 1997). 

2.4 Pareamento Via Classificação  

Decidir se dois indivíduos, um representado em um conjunto de dados contendo 

N registros individuais e o outro em um segundo conjunto contendo M registros 

individuais, são o mesmo é essencialmente um problema de classificação. Predizer uma 

resposta qualitativa do tipo os dois registros pertencem ao mesmo indivíduo ou os dois 

registros pertencem a indivíduos distintos equivale a assinalar uma categoria ou classe 

à comparação dos dois registros. Tal problema envolve um modelo de decisão que se 

traduz na aplicação de uma regra a todas as comparações dois a dois, portanto 

envolvendo todos os indivíduos de ambos os conjuntos de dados. O modelo de decisão 

pode ser determinístico, quando se basear em regras fixas; não determinístico, quando 

baseado em regras flexíveis; ou ser híbrido, combinando ambas as abordagens.  

Modelos de decisão determinísticos dependem de um conjunto de regras fixas, 

arbitradas a priori, que serão aplicadas a cada comparação de registros, independente 

de outras comparações; enquanto os não determinísticos são baseados em regras 

flexíveis que dependem do conjunto completo de comparações e geralmente são 

baseados em abordagens probabilísticas ou baseados em um modelo preditivo 

construído com base em uma amostra de comparações prévia e corretamente 

classificadas.  
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Na classificação determinística binária, ou seja, baseada em modelo de decisão 

determinístico, se uma comparação estiver em conformidade com regras previamente 

definidas esta é considerada um Par; caso contrário, a comparação é considerada um 

Não-Par. As regras mais comuns na classificação determinística envolvem igualdades, 

como, por exemplo, um nome próprio ou de logradouro tendo o mesmo valor para 

ambos os indivíduos; ou o estabelecimento de margens entre as quais a diferença entre 

os valores comparados pode levar à classificação da comparação como Par, como 

diferença de idade menor do que valor estipulado. Essas regras são estabelecidas antes 

de iniciar o processo de classificação e não são alteradas durante o processo de 

pareamento. Consequentemente, uma vez que o conjunto de regras é especificado, a 

classificação determinista é simples e direta. Um caso especial de classificação 

determinística é a que utiliza um identificador único, como, por exemplo, o número no 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

A classificação não determinística envolve o desenvolvimento de um modelo 

para a construção de um classificador. Em pareamento, esse modelo corresponde a um 

modelo estatístico para prever a classe a qual pertence cada comparação de indivíduos 

dois a dois, digamos Par ou Não-Par, com base nos valores de preditores, ou seja, das 

variáveis de pareamento. Os classificadores não determinísticos podem ser de dois 

tipos: supervisionados e não supervisionados. Os supervisionados são construídos 

considerando o conhecimento prévio da classe a qual pertence um subconjunto das 

comparações, ou seja, um número de comparações classificadas prévia e corretamente 

como Par ou Não-Par. O conjunto dessas comparações é denominado conjunto de 

treinamento, dados de treinamento ou amostra de treinamento. Neste caso, o 

classificador é construído com base em informações obtidas a partir do conjunto de 

treinamento e utilizado para classificar as comparações para as quais a classe não é 

conhecida. Se tais informações não são utilizadas na construção do classificador, mas 

apenas a estrutura e o relacionamento entre as variáveis, este classificador é 

considerado não supervisionado (JAMES et al., 2015).  Modelos de decisão com 
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abordagens híbridas, os quais combinam o uso de classificadores supervisionados e não 

supervisionados, também têm sido experimentados com algum sucesso (ELFEKY et al., 

2002).  

Em projetos de pareamento, os classificadores mais populares são os baseados 

no modelo de decisão proposto por Fellegi e Sunter (1969). Os classificadores Fellegi-

Sunter são do tipo não determinístico, especificamente denominado probabilístico, e 

não dependem de dados de treinamento. A ideia básica do pareamento probabilístico é 

calcular escores que dependam das probabilidades de concordância e discordância de 

variáveis escolhidas nos pares de registros. Para isto, são comparadas as probabilidades 

de haver concordância de variáveis para pares corretos e incorretos. As variáveis que 

discriminam pares corretos de incorretos devem concordar com maior frequência para 

os pares corretos do que para os incorretos (PESSOA et al., 2012). 

Neste modelo de decisão, para cada dois registros comparados, é calculado um 

valor que representa o grau de coincidência dos valores encontrados em cada variável 

utilizada na comparação, ou seja, em cada variável de pareamento. Para melhorar o 

poder de discriminação das variáveis de pareamento, valores de similaridade, que 

permitem aplicar a ideia de concordância parcial, podem ser utilizados no lugar de um 

indicador binário (concorda/discorda). O conjunto de tais valores é denominado vetor 

de comparação. Um escore de comparação é então calculado por combinação linear dos 

valores de similaridade associados às variáveis de pareamento, ou seja, dos valores do 

vetor de comparação. Adicionalmente, uma ponderação que depende das frequências 

dos valores observados em cada variável de pareamento é aplicada (WINKLER, 2014), 

especificamente aumentando o valor da similaridade de uma variável quando o valor 

observado tem baixa frequência comparada com a dos demais valores. Valores limites 

são arbitrados e, dependendo do escore de comparação, a dupla é dita pertencer à 

classe Par, Não-Par ou Possível-Par. No caso de classificação binária, apenas um limite é 

estabelecido e as comparações são classificadas em Par se o escore de comparação está 

acima de tal limite e Não-Par caso contrário.  
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A Regra de Pareamento do modelo de decisão Fellegi-Sunter 𝐹(𝛾) é descrita por 

Pessoa e coautores (2012), da seguinte forma: 

 

𝐹(𝛾) = {

𝐴1 𝑠𝑒 𝑅(𝛾) ≥ 𝐿1             

𝐴3 𝑠𝑒 𝑅(𝛾) ≤ 𝐿2             

𝐴2 𝑠𝑒 𝐿2  <  𝑅(𝛾) <  𝐿1

                                               (3) 

 

Onde:  

𝐴1 indica que os dois registros pertencem ao mesmo indivíduo;  

𝐴3 indica que os dois registros NÃO pertencem ao mesmo indivíduo; 

𝐴2 indica que não há evidências suficientes para decidir; 

𝛾 é a configuração do vetor que contém os valores de similaridade das variáveis de 

pareamento;  

𝑅(𝛾) = 𝑃(𝛾|𝑀) 𝑃(𝛾|𝑈)⁄ ; 

Sendo: 

𝑀 o conjunto de pares verdadeiros; 

𝑈 o conjunto de não-pares verdadeiros; 

𝑃(𝛾|𝑀) a probabilidade de observar a configuração 𝛾 dado que a dupla pertence a 𝑀; 

e 

𝑃(𝛾|𝑈) a probabilidade de observar a configuração 𝛾 dado que o par pertence a 𝑈. 

𝐿1 é um valor (arbitrado) a partir do qual uma comparação de dois registros é 

classificada como Par; e  

𝐿2 é um valor (arbitrado) até o qual uma comparação de dois registros é classificada 

como Não-Par. 

As probabilidades de observar uma configuração 𝛾 dado que o par pertence a 𝑀 e 

dado que o par pertence a 𝑈 não são conhecidas, então precisam ser estimadas. Fellegi e Sunter 

(1969) apresentam duas estratégias para encontrar tais valores. A rigor, tais probabilidades 

podem ser estimadas por métodos tradicionais como dos momentos, de mínimos quadrados e 
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de máxima verossimilhança. Porém, nos casos de pareamento, o EM é o que apresenta melhores 

resultados (WINKLER, 1993).    

Em teoria, os classificadores Fellegi-Sunter podem permitir que todos os pares 

verdadeiros sejam associados à classe correta (Par), bastando, para tanto, que o valor 

𝐿1 seja feito igual ao escore de comparação mínimo. No entanto, isto resulta também 

na classificação incorreta das comparações cuja classe verdadeira é Não-Par. Em outras 

palavras, a probabilidade de cometer o erro de parear registros pertencentes a dois 

indivíduos distintos aumenta quando a probabilidade de cometer o erro de não parear 

dois registros pertencentes ao mesmo indivíduo diminui. Portanto, a escolha do limite 

deve ser feita considerando o risco de que ambos os erros de classificação sejam 

cometidos e a importância de cada um no contexto do pareamento realizado. 

Classificadores baseados no algoritmo de agrupamento K-means (HARTIGAN; 

WONG, 1975) são populares na literatura por sua interpretabilidade e facilidade de 

implementação. O desenvolvimento dos classificadores desse tipo independe de 

conhecimento prévio sobre os dados utilizados no pareamento, em especial de dados 

de treinamento. Neste caso, o algoritmo utilizado para a classificação tem como 

procedimento básico a divisão das comparações em k grupos, considerando a distância 

entre o valor da variável ou variáveis utilizadas na classificação e um valor central da 

respectiva variável em cada um dos k grupos, tendo por objetivo, em geral, maximizar a 

homogeneidade dentro de cada grupo.  

Em casos de pareamento, são utilizados os valores similaridade das variáveis de 

pareamento, mencionado na seção anterior, e não o valor original registrado para a 

variável. Portanto, para cada comparação, considera-se o quanto são parecidos os 

valores registrados para os dois indivíduos comparados. Normalmente se usa 

classificação binária (par ou não-par), portanto, k = 2. No entanto, a utilização de k=3 

(Par, Não-Par e Possível-Par), ou qualquer outra configuração de grupos pode ser 

adotada. Apesar de aumentar o risco de má classificação e o custo computacional, o uso 

de mais de duas categorias pode ser mais adequado em alguns casos. 
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O algoritmo K-means é descrito pelos autores com um procedimento que visa 

procurar k-partições com soma dos quadrados ótima local dentro de cada agrupamento, 

movendo objetos de um grupo para outro (HARTIGAN; WONG, 1975). Em outras 

palavras, de modo a minimizar a variância dentro dos grupos, considerando a função 

objetivo dada por: 

∑ ∑ ‖𝑥𝑖𝑗 − 𝑐𝑖‖
2𝑛𝑖

𝑗=1
𝑘
𝑖=1                                                     (4) 

Onde: 

𝑘 é o número de grupos; 

𝑛𝑖  é o número de objetos no i-ésimo grupo; 

𝑥𝑖𝑗 é o valor assumido pelo j-ésimo objeto do i-ésimo grupo; e 

𝑐𝑖 é o centro do i-ésimo grupo. 

 

A função apresentada pelos autores corresponde ao caso mais simples, onde 

apenas uma variável de pareamento é utilizada. Na prática, este número é superior a 

um e 𝑥𝑖𝑗 deverá ser substituído por 𝑥ℎ𝑖𝑗, onde o índice ℎ corresponde à variável de 

pareamento; e 𝑐𝑖 será um vetor de médias correspondentes às variáveis de pareamento. 

Um dos problemas dessa abordagem advém do fato de que esses algoritmos 

produzem, em geral, uma solução que corresponde a um ótimo local, ou seja, não é 

garantido que a distribuição dos registros aos grupos resulte na maior homogeneidade 

possível, configurando um ótimo global. Assim sendo, mais de uma execução do 

algoritmo pode levar a diferentes configurações de grupos. Isso pode ser especialmente 

indesejável em problemas de pareamento, uma vez que a mesma comparação pode ser 

alocada na classe dos Pares em uma rodada e na classe dos Não-Pares em outra, ou seja, 

pode variar com a rodada do mesmo algoritmo de classificação. 

Considerando que o algoritmo K-means é instável, ou seja, repetidas execuções 

podem produzir diferentes soluções (agrupamentos), o algoritmo bclust (Bagged 

Clustering) proposto por Leish (1999) é uma alternativa para a obtenção de resultados 

mais robustos para a classificação. O algoritmo permite combinar dois tipos de 
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classificadores, que, por sua vez, estão associados a dois tipos de algoritmos de 

agrupamento, sejam eles: não hierárquico e hierárquico. Mais especificamente, 

utilizando dados de B amostras com reposição e do mesmo tamanho do conjunto de 

dados originais, ou seja, extraídas pelo método Bootstrap (EFRON, 1979).  Sendo assim, 

o algoritmo K-means pode ser combinado com um algoritmo hierárquico aglomerativo, 

por exemplo. Neste caso, são extraídas B amostras bootstrap e B*K centros são obtidos 

utilizando o K-means. Os B*K centros dão origem a um novo conjunto de dados, o qual 

é submetido ao algoritmo hierárquico aglomerativo. Os centros dos agrupamentos 

obtidos são tomados como partida para uma nova rodada do K-means utilizando os 

dados originais. Além de reduzir os efeitos da variação devida à instabilidade do K-

means, porque é baseado em B populações, o uso dos centros no lugar do conjunto 

completo de comparações reduz o tempo e a memória requerida para o seu 

processamento.  

O algoritmo é descrito por Leish (1999) por meio dos seguintes passos: 

1. Extrair B amostras X1, X2, … , X𝐵 de tamanho N, do conjunto original 𝑋 =

{𝑥1 , 𝑥2, … , 𝑥𝑁}, utilizando o método Bootstrap; 

2. Aplicar um algoritmo de agrupamento não-hierárquico (K-means, competitive 

learning...) aos dados de cada amostra, para encontrar B x K centros 

c11, c12,…,c1k, c21, c22, … , c2k, … … … cB1, cB2, … , cBK, sendo K o número de 

centros e cij o j-ésimo centro encontrado utilizando a i-ésima amostra X𝑖. 

3. Formar um novo conjunto de dados CB =  CB(K) = {c11, … , cij, … , cBK}, com os 

B x K centros. 

4. Reduzir o conjunto de centros CB, calculando a partição de X com relação a  CB, 

e remover os centros dos agrupamentos vazios (ou abaixo de um valor 

predefinido θ) e os centros repetidos, obtendo um novo conjunto de dados 

Creduzido
B =  CB(K, θ) = {c ∈ CB(K)|#{x: c = c(x)} ≥ θ}.  

5. Aplicar um algoritmo de agrupamento hierárquico a CB ou Creduzido
B  para a 

obtenção de um dendograma; 
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6. Fazer c(x) ∈ CB denotar o centro mais próximo de cada elemento 𝑥𝑖. Uma 

partição dos dados originais pode ser obtida aplicando um corte sobre 

dendograma em um determinado nível, resultando em uma partição 

C1
B, … … … , Cm

B , 1 ≤ m ≤ BK do conjunto CB. Cada elemento 𝑥𝑖  ∈ 𝑋 é alocado 

no grupo cujo centro é c(x). 

 

Com abordagem distinta a dos classificadores não supervisionados 

apresentados, uma variedade de classificadores supervisionados surgiu ao longo dos 

últimos 30 anos. Dentre estes, os classificadores baseados em árvores de decisão são os 

mais populares, tanto na sua versão mais simples, baseada em uma única árvore, quanto 

em variações que combinam um número de árvores. Tais classificadores são 

desenvolvidos por meio de algoritmos que consideram partição binária recursiva 

(definindo uma estrutura de árvore), ou seja, divisão sucessiva dos elementos em dois 

grupos de acordo com os valores dos seus preditores.  

Em casos de pareamento as comparações são classificadas em um grupo, Par ou 

Não-Par, de acordo com os valores de similaridade das variáveis de pareamento. 

Inicialmente o conjunto das comparações é dividido em dois grupos e, em seguida, cada 

grupo é dividido em dois e assim sucessivamente. No caso mais simples, uma única 

árvore é construída considerando duas etapas: a seleção das comparações que serão 

alocados em cada grupo (indução); e a determinação de quando se deve parar de 

particionar (parada). Na primeira etapa as comparações são alocadas a um dos dois 

grupos, de modo a maximizar a homogeneidade dos valores de similaridade das 

variáveis de pareamento. A homogeneidade normalmente é medida pela deviance, 

entropia ou índice de Gini (BREIMAN et al., 1984). Na segunda etapa, definida como 

poda, o critério de parada é testado. Os critérios de parada mais comumente utilizados 

são o número de partições, geralmente fixado por conveniência ou o menor risco de má 

classificação. O risco de má classificação pode ser estimado por meio de validação 

cruzada (THERNEAU; ATKINSON, 2015). 
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Segundo Therneau e Atkinson (2015), a construção da árvore pode ser 

formalizada da seguinte forma: 

Na construção da árvore 

 

𝑃(𝐴𝐿)𝑟(𝐴𝐿) + 𝑃(𝐴𝑅)𝑟(𝐴𝑅) ≤ 𝑃(𝐴)𝑟(𝐴)                                (5) 

 

Onde: 

 A é o nó a ser dividido; 

𝐴𝐿 e 𝐴𝑅 são os agrupamentos resultantes da divisão; 

𝑃(𝐴) é a probabilidade de A; e  

𝑟(𝐴) é o risco de que a classe assinalada a A seja incorreta se A for considerado nó 

terminal. 

 A construção da árvore deve ser feita de modo a maximizar o decrescimento do 

risco de má classificação, porém, segundo os autores, essa estratégia traz alguns 

problemas.  

 Como alternativa, a técnica usa uma medida de impureza ou heterogeneidade 

que depende da impureza de cada uma das 𝐶 partições, como segue: 

  

𝐼(𝐴) = ∑ 𝑓(𝑝𝑖𝐴)𝑛
𝑖=1                                                           (6) 

 

Onde: 

𝑛 é o número de classes; 

𝑓 é uma função de impureza; e 

𝑝𝑖𝐴 é a proporção dos objetos de A que pertencem à classe i para efeito de futuras 

partições. 

𝐼(𝐴) = 0 quando A é puro. 

 Utilizando o índice de informação 𝑓(𝑝) = −𝑝. 𝑙𝑜𝑔(𝑝) ou de Gini 𝑓(𝑝) = 𝑝(1 −

𝑝) como função de impureza 𝑓, os particionamentos são feitos de modo a garantir a 

maior redução da impureza,  ∆𝐼, considerando:  

 
∆𝐼 = 𝑝(𝐴)𝐼(𝐴) − 𝑝(𝐴𝐿)𝐼(𝐴𝐿) − 𝑝(𝐴𝑅)𝐼(𝐴𝑅)                           (7) 
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 Outro critério é particionar considerando o seguinte: 

   

𝐼(𝐴) =
𝑚𝑖𝑛
𝐶1𝐶2

[𝑓(𝑝𝐶1) + 𝑓(𝑝𝐶2)]                                    (8) 

 

Onde: 

 𝐶1 𝑒 𝐶2 são partições de C. 

Os classificadores construídos com base em uma única árvore, aqui 

denominados classificadores simples, são geralmente instáveis e com alta variância, 

porque pequenas mudanças nos dados de treinamento podem levar a mudanças 

substanciais no classificador, o que significa que o padrão de classificação pode variar 

muito, levando a uma composição completamente diferente das classes (BREIMAN, 

1998). No entanto, a combinação de vários classificadores simples pode levar à 

construção de um classificador com melhor desempenho na classificação e reduzir a 

variação ou o viés dos valores preditos.  

Os classificadores Bagging (Bootstrap Aggregating), Bumping (Bootstrap 

Umbrella of Model Parameters) e Random Forest são classificadores obtidos por meio 

da combinação de um número de classificadores simples, desenvolvidos com base em 

dados de treinamento, os quais são uma amostra dos dados de treinamento originais 

extraída pelo método Booststrap. O classificador Bagging é a combinação linear de todos 

classificadores simples obtidos, o que, na prática, significa tomar o valor médio ou o 

valor mais frequente da classe atribuída à comparação. O Bumping é o classificador que 

fornece um mínimo (local) para um critério de trabalho, normalmente a complexidade, 

ou seja, o tamanho da árvore já que quanto mais partições, mais complexa se torna a 

árvore.  O Random Forest é similar ao Bagging, exceto porque em cada partição utiliza 

uma amostra aleatória simples das variáveis de pareamento no lugar de todas as 

variáveis, sendo, portanto, um classificador estocástico (BREIMAN, 1994 e 1998; 

TIBSHIRANI; KNIGHT, 1999; HO, 1995). 
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Diferente dos classificadores baseados em árvore de decisão apresentados 

anteriormente, os quais alcançam melhor poder preditivo por redução de variância dos 

valores preditos, o classificador Adaptive Boosting é conhecido por melhorar o poder de 

predição por redução de viés. Amostras sem reposição dos dados de treinamento são 

extraídas e utilizadas para desenvolver cada qual um classificador simples. Um 

classificador final é obtido por combinação linear de todos os classificadores (FRIEDMAN 

et al., 1998). Uma particularidade do algoritmo, que o diferencia de outros 

genericamente denominados boosting, é que este considera o desempenho do 

classificador anterior para definir os dados de treinamento que serão utilizados para 

desenvolver o classificador seguinte. O primeiro classificador é desenvolvido com base 

em uma amostra aleatória simples dos dados originais de treinamento e, a partir do 

segundo, em uma amostra extraída com probabilidade desigual. Neste caso, maior 

probabilidade de seleção é atribuída às comparações que foram mal classificadas pelo 

classificador anterior, as quais são conhecidas por meio de validação cruzada. Assim, tais 

comparações têm mais chance de serem selecionadas para o novo conjunto de dados 

de treinamento. Em última instância, o algoritmo permite obter um classificador 

baseado nas probabilidades dos vários classificadores desenvolvidos a partir das 

diferentes amostras dos dados originais de treinamento, portanto é estocástico. 

Outros classificadores do tipo supervisionado podem ser definidos com base em 

algoritmos do tipo denominado máquina de vetores-suporte (Support Vector Machine 

ou simplesmente SVM), conforme proposto por Cortes e Vapnik (1995). Os 

classificadores SVM são do tipo binário não probabilístico e funcionam como 

classificadores de margem máxima, porque procuram encontrar o limite de 

discriminação cuja distância dos valores mais próximos é máxima. Em vez de trabalhar 

com um limite único para um escore de comparação, como ocorre no modelo de decisão 

desenvolvido por Fellegi e Sunter quando utilizado para classificação binária, a ideia é 

encontrar um hiperplano ótimo que separe as comparações em dois grupos (Par e Não-

Par) itulizando os valores de similaridade das variáveis de pareamento. Na prática, vários 
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hiperplanos podem ser encontrados, mas o hiperplano ótimo é aquele que garante a 

maior margem entre os dois grupos (CORTES; VAPNIK, 1995; VAPNIK, 1998).  

Considerando dados de treinamento compostos pelas comparações 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛  ∈ 𝑋, onde 𝑋 é o espaço de todas as comparações, e as correspondentes 

classes verdadeiras 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛  ∈ 𝑌, onde  𝑌 = {−1,1}, um hiperplano ótimo pode ser 

descrito pela seguinte equação: 

 
𝑓(𝑥) =  𝑤. 𝑥 + 𝑏 = 0                                                   (9) 

Onde: 

𝑤 é o vetor normal ao hiperplano ótimo; 

𝑥 é o vetor que contém as comparações; e  

𝑏 ∈ ℜ é uma constante tal que 
𝑏

||𝑤||
 corresponda a distância do hiperplano até a 

origem. 

A partir de (9) o espaço de classificação de 𝑋 pode ser dividido em dois: 𝑤. 𝑥 +

𝑏 < 0 e 𝑤. 𝑥 + 𝑏 > 0 e uma função sinal pode ser utilizada para definir a classe de cada 

comparação. 

 

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑓(𝑥)) = {
−1 𝑠𝑒 𝑠𝑒 𝑤. 𝑥 + 𝑏 < 0
+1 𝑠𝑒 𝑠𝑒 𝑤. 𝑥 + 𝑏 > 0

                              (10) 

                           

Encontrar o hiperplano ótimo pode ser abordado como um problema de 

otimização quadrática e uma solução é apresentada por Vapnik (1998). 

Em pareamento, as classes -1 e 1 corresponderiam às classe Par e Não-Par ou na 

ordem inversa. 

Uma vantagem do classificador SVM em projetos de pareamento é evitar 

mínimos locais, o que foi mencionado como característica indesejável do algoritmo K-

means e também é associada a algoritmos baseados em Redes Neurais Artificiais. Por 

outro lado, tal classificador tende a superajustar aos dados de treinamento (JAMES et 
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al., 2015), o que é característica intrínseca dos classificadores supervisionados, não 

exclusiva dos classificadores SVM. 

Uma variedade de outras abordagens, dependentes ou não de dados de 

treinamento, têm se mostrado aplicáveis na solução de problemas de pareamento de 

dados em vários contextos. Vantagens associadas com interpretabilidade e eficácia na 

classificação de Pares e Não-Pares são confrontadas com a necessidade de conhecer a 

distribuição dos dados pareados e a má especificação do modelo baseado em 

independência dos erros, como é o caso dos classificadores Bayesianos (JAMES et al., 

2015); ou, no caso de classificadores baseados em Redes Neurais Artificiais, que, apesar 

de robustos a padrões raros e serem paralelizáveis, dependem de um bom conjunto de 

comparações prévia e corretamente classificadas para o desenvolvimento de um 

classificador eficaz (HAYKIN, 1999; VENABLES; RIPLEY, 2002) .  

De um modo geral, métodos de pareamento baseados nos algoritmos de 

classificação descritos têm sido experimentados com sucesso em muitas aplicações com 

dados reais e em uma variedade de trabalhos acadêmicos utilizando dados sintéticos ou 

simulações. No entanto, até o momento, nenhum deles pode ser considerado superior 

em relação aos demais, independentemente das condições materiais como recursos 

computacionais e tempo demandado, e também da estrutura e qualidade dos dados.  

Métodos de pareamento baseados no modelo de decisão Fellegi-Sunter têm sido 

amplamente utilizados em institutos nacionais de estatística para a produção de 

estatísticas oficiais utilizando dados pareados, apresentando bons resultados, apesar de 

se basearem em pressupostos de independência que não se verificam na prática. Em 

tais métodos, a etapa de preparação é, normalmente, composta por procedimentos ad 

hoc, já que depende dos dados que estão sendo utilizados, e muitas das vezes 

incorporam as melhorias propostas por Winkler (1990) no que se refere ao cálculo dos 

valores de similaridade realizado na etapa de comparação. Já os métodos que utilizam 

classificadores supervisionados na etapa de classificação, ainda que utilizando os 

mesmos procedimentos na etapa de preparação e a mesma função de comparação, têm 
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mostrado melhores resultados em trabalhos acadêmicos. Porém, tais métodos 

dependem de conhecimento prévio sobre a classe verdadeira à qual pertence um 

subconjunto das comparações, ou seja, de dados de treinamento, o que nem sempre é 

possível.  

Isto posto, por enquanto, a escolha de um método de pareamento, ou seja, 

procedimentos de preparação, função de comparação e algoritmo de classificação, está 

intrinsecamente associada a fatores externos ao método.  
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CAPÍTULO 3: PAREAMENTO DE DADOS DE ESTABELECIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS UTILIZANDO NOME E ENDEREÇO 

Neste capítulo são apresentadas algumas considerações referentes fontes de 

dados sobre a agropecuária brasileira, as fontes selecionadas para o estudo e dados 

disponíveis em tais fontes; são descritos os procedimentos utilizados em cada uma das 

etapas do pareamento adotando um método em três etapas: preparação, comparação 

e classificação, conforme descrito no Capítulo 2; e a descrição do procedimento 

adicional, denominado pós-pareamento, para a redução dos pares a um por 

estabelecimento agropecuário. 

3.1 Fontes de Dados, Dados, Informações Disponíveis e Variáveis de 

Pareamento 

Um levantamento realizado pela Coordenação de Estatísticas Agropecuárias do 

IBGE identificou mais de 60 fontes de dados sobre produtores ou produção na 

agropecuária brasileira (IBGE, 2017), incluindo órgãos governamentais nas esferas 

federal e estadual, instituições privadas de caráter público, nacionais e internacionais. 

Para a realização do trabalho proposto  

foram consideradas, preliminarmente, cinco fontes de dados, sendo duas de 

censos e três provenientes de registros administrativos. As fontes consideradas são 

aquelas que, tratadas em conjunto, oferecem cobertura da produção agropecuária, 

tanto em relação aos produtos quanto ao tamanho do estabelecimento ou produtor. 

O Censo Agropecuário, apesar da defasagem temporal, é a pesquisa mais 

completa sobre produtores e produção agropecuária no Brasil. Em 2006, a pesquisa 

contou 5,2 milhões de estabelecimentos agropecuários aos quais foi aplicado um 

questionário com cerca de 200 perguntas. Por suas características é considerado 

adequado e suficiente como marco para a realização de pesquisas sobre a agropecuária 

(BOLLIGER et al., 2012).  
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O Censo Demográfico, com informações mais atualizadas, referentes ao ano de 

2010, agrega dados cadastrais de 2,6 milhões de estabelecimentos agropecuários. A 

reduzida quantidade de estabelecimentos agropecuários registrados na operação, cerca 

de metade daquela registrada no Censo Agropecuário, não se explica apenas pelo 

encolhimento da atividade agropecuária. A principal diferença é explicada pela variação 

conceitual entre as duas operações. Enquanto no Censo Agropecuário um 

estabelecimento é definido como ”...toda unidade de produção dedicada, total ou 

parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais e/ou aquícolas”  (IBGE, 2007), no 

Censo Demográfico,  para que a unidade de produção seja classificada como 

estabelecimento agropecuário, é necessário que, além da atividade agrícola, florestal, 

aquícola ou de pecuária, essa unidade tenha uma edificação localizada no terreno, como 

sede, casa de morador, armazém, galpão, curral, etc. (IBGE, 2010).  Na prática, significa 

que uma quantidade de estabelecimentos agropecuários não é registrada no Censo 

Demográfico porque não há uma sede no local de produção, apenas campos cultivados 

ou com criação de animais etc. Apesar das diferenças conceituais e a consequente 

diferença na quantidade de estabelecimentos registrados, a fonte pode ser utilizada de 

forma complementar. 

O Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) reúne dados provenientes das 

pesquisas anuais por empresas do IBGE, do Sistema de Manutenção Cadastral do 

Cadastro Central de Empresas - Simcad e da Relação Anual de Informações Sociais – 

RAIS, registro administrativo do Ministério do Trabalho. Os dados dessa fonte têm 

defasagem máxima de três anos, representando, portanto, uma vantagem comparativa 

em relação aos censos. Em 2014, ano utilizado no trabalho, a fonte tinha quase 100 mil 

estabelecimentos agropecuários, sendo a grande maioria considerada de porte médio e 

grande.  

O cadastro de contribuintes da Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ) inclui 

pequenos, médios e grandes produtores. Como se trata de cadastro para fins fiscais, a 

fonte tem melhor cobertura dos estabelecimentos agropecuários juridicamente 

constituídos. Atividades produtivas de pequeno porte, quando não constituídas 

juridicamente, não são cobertas, diferentemente do que ocorre nas pesquisas e no 

cadastro de produtores mantido pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
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Desenvolvimento Agrário, da Casa Civil. Este cadastro inclui produtores que solicitaram 

o Documento de Aptidão ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf) e é a fonte mais atualizada de dados sobre agricultura familiar. Utilizado em 

conjunto com os cadastros do CEMPRE e das SEFAZ, por exemplo, pode oferecer uma 

boa cobertura de pequenos, médios e grandes produtores, com um nível de atualização 

melhor que o dos censos, quando em períodos intercensitários.  

Se utilizados em conjunto, os dados das fontes citadas garantem cobertura 

geográfica e temática para a produção regular de estatísticas agropecuárias. Além disso, 

têm a vantagem de fazer parte do portfólio de produtos de órgãos governamentais. 

Portanto, oferecem dados de boa qualidade a um custo relativamente baixo, uma vez 

que os dados já são coletados para outras finalidades. Porém, quando se trata de sua 

utilização em experimentos acadêmicos envolvendo pareamento, estudos e análises, 

duas limitações se apresentam: a falta de um identificador comum que permita validar 

ou comparar resultados e a ausência de regulação ou política para concessão de acesso 

aos dados. 

Infelizmente, nem todas as fontes consideradas possuem informação associada 

com um identificador único comum, o qual possa ser utilizado para verificar se o 

pareamento realizado resultou na formação de pares corretos. Uma alternativa seria 

construir um padrão ouro de pares, ou seja, classificar cada dupla de estabelecimentos 

(comparação) em Par ou Não-Par por meio de inspeção visual.  No entanto, isto 

significaria inspecionar mais de um milhão e setecentas mil comparações para, então, 

identificar os pares corretos, o que não é possível dada a limitação de tempo e recursos 

de um projeto de tese. Desta forma, as fontes potenciais foram submetidas à sua 

primeira limitação e ficaram reduzidas a CEMPRE, SEFAZ e DAP, por serem as únicas a 

incluírem identificadores como CNPJ dos estabelecimentos ou CPF do produtor rural.  

Mais adiante, como consequência da dificuldade de acesso aos dados, a 

possibilidade de utilização dos dados do DAP teve que ser descartada. É importante 

registrar que as solicitações de acesso aos dados foram feitas até o mês de fevereiro de 

2016, portanto não se beneficiaram do Decreto 8.789, de 29 de junho de 2016, que 

dispõe sobre o compartilhamento de bases de dados na administração pública federal 

(BRASIL, 2016). Por se tratar diretamente da cessão de dados para estudos e pesquisas, 
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o Decreto poderia ter facilitado o acesso se já houvesse um procedimento instituído nos 

órgãos gestores dos dados.  

Outras limitações, relacionadas com a dificuldade de acesso aos dados sob a 

gestão dos Órgãos Estaduais e com a limitação da capacidade computacional, 

impuseram restrição à cobertura geográfica do estudo.  Com a perspectiva de cobrir 

todas as Unidades da Federação brasileiras, um conjunto inicial de ofícios, solicitando 

acesso aos dados cadastrais de estabelecimentos e produtores rurais, foi encaminhado 

para 10 Secretarias Estaduais de Fazenda, nos Estados do Acre(AC), Ceará (CE), 

Maranhão (MA),  Mato Grosso do SUL (MS), Pará (PA), Paraíba (PB), Piauí (PI), Paraná 

(PR), Rio de Janeiro (RJ) e Santa Catarina (SC). A intenção era realizar a solicitação juntos 

às dezessete Unidades da Federação restantes tão logo as primeiras solicitações fossem 

atendidas. Porém, passados cinco meses, apenas cinco Secretarias haviam respondido 

positivamente à solicitação (CE, MA, MS, PI e SC), revelando um grau inesperado de 

dificuldade de acesso aos dados. Para garantir o cumprimento do cronograma, os 

trabalhos foram iniciados, com os dados referentes aos cinco Estados para as quais os 

dados foram disponibilizados. No curso dos trabalhos, a quantidade de memória em 

máquina requerida para a realização do experimento completo, nos dois Estados com 

maior número de estabelecimentos agropecuários, Ceará e Mato Grosso do Sul, não foi 

suprida, a despeito de terem sido utilizados diversos computadores, até mesmo um 

cluster. Por este motivo, as medidas utilizadas para comparar os métodos de 

pareamento estudados não foram obtidas. 

Deste modo, os dados utilizados se referem aos estabelecimentos agropecuários 

registrados no CEMPRE, no ano de 2014; e aos registrados na SEFAZ, no ano de 2016, 

referentes aos Estados do Maranhão, Paraíba e Santa Catarina, o que implica cobertura 

de duas Grandes Regiões brasileiras: Nordeste e Sul. 

Foram considerados os dados dos estabelecimentos não duplicados dentro do 

mesmo conjunto ou base de dados e com informação do nome e CNPJ, os quais são 

referidos adiante como elegível. Aplicando tais critérios aos dados provenientes do 

CEMPRE, a quantidade de estabelecimentos elegíveis não difere da quantidade total 

disponibilizada. Porém, quando aplicados aos dados do conjunto SEFAZ, em dois Estados 

a quantidade de estabelecimentos elegíveis é menor que o total recebido do órgão 
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gestor. O caso mais crítico envolve os dados do Estado do Maranhão, que, após a 

exclusão dos registros que não atendiam aos critérios estabelecidos, ficaram reduzidos 

a menos de 30% do total de estabelecimentos informado pelo Órgão (Tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1: Número de Estabelecimentos, Total e Elegíveis, registrados no CEMPRE e na 
SEFAZ, segundo o Estado 

 

Fonte: Cadastro Central de Empresas do IBGE (CEMPRE) – 2014 e Secretarias Estaduais de 
Fazenda dos Estados do Maranhão, Paraíba e Santa Catarina (SEFAZ) - 2016.  
 

As variáveis para as quais o acesso foi possível, sem que seu uso fosse restrito à 

sede do órgão gestor, em ambiente compatível com o acesso a dados restritos, se 

referem às informações cadastrais dos estabelecimentos. No conjunto dos cinco 

estados, o conjunto das variáveis disponíveis inclui o código da atividade principal 

segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 2.0 (CNAE 2.0); a descrição 

da atividade principal do produtor; nome, número no Cadastro de Pessoas Físicas da 

Secretaria de Receita Federal (CPF); endereço do estabelecimento; número no Cadastro 

de Pessoa Física (CPF) e endereço dos proprietários. Porém, as informações disponíveis 

em ambos os conjuntos de dados, CEMPRE e SEFAZ, e para todos os Estados, se 

restringem ao CNPJ, nome e endereço do estabelecimento (Quadro 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMPRE SEFAZ CEMPRE SEFAZ CEMPRE SEFAZ

Maranhão 820 2.570 820 750 100 29

Paraíba 334 501 334 348 100 69

Santa Catarina 2.173 235 2.173 235 100 100

%  Elegível
Estado

Total Elegíveis
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Quadro 3.1: Variáveis disponíveis por fonte e Estado 

 

 

Fonte: Cadastro Central de Empresas do IBGE (CEMPRE) – 2014 e Secretarias Estaduais de 
Fazenda dos Estados do Maranhão, Paraíba e Santa Catarina (SEFAZ) - 2016.  
D corresponde à Informação Disponível na Fonte. 
I corresponde à Informação Indisponível na Fonte. 

 

O conjunto das variáveis de endereço inclui o nome do logradouro, no caso mais 

completo com tipo e nome; número; e complemento. Em alguns casos um ponto de 

referência e o código de endereçamento postal (CEP) também estão incluídos. Contudo, 

para que os métodos pudessem ser comparados igualmente em todos os Estados, 

apenas as variáveis comuns foram consideradas. Sendo assim, apenas nome do 

logradouro e o número foram utilizados no pareamento. Ainda neste sentido, o CNPJ foi 

utilizado para a construção de um “padrão ouro” de pares, enquanto nome do 

estabelecimento, nome do logradouro e número foram utilizados como variáveis de 

pareamento. 

Adicionalmente, foi criada uma variável cujo valor corresponde ao código do 

Estado onde o estabelecimento opera, portanto MA, PB e SC. Tal variável foi utilizada 

apenas na etapa de testes, quando um único arquivo com os dados de todos os Estados 

foi utilizado. Neste caso, a variável serviu como variável de blocagem, de modo a 

restringir as comparações ao Estado, ou seja, garantir que cada estabelecimento fosse 

comparado apenas com estabelecimentos do mesmo Estado. 

IBGE: CEMPRE

MA PB SC Todos

Nome do Estabelecimento D D D D

CNPJ D D D D

Código da Atividade (CNAE) I D D D

Descrição da Atividade I D D D

Endereço do estabelecimento D D D D

Nome dos proprietários D D I I

CPF dos proprietários I D I I

Endereço dos proprietários I I I I

Variáveis

Fonte e Estado

Secretarias Estaduais de Fazenda
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3.2 O Pareamento: preparação, comparação e classificação 

 Foram avaliados, neste trabalho, oito métodos de pareamento, sendo três não 

supervisionados e cinco supervisionados, cada um composto de três etapas, conforme 

descrito no Capítulo 2, ou seja, preparação, comparação e classificação. Os 

procedimentos preparatórios e de comparação, adotados nas duas primeiras etapas, 

foram estritamente os mesmos em todos os métodos de pareamento; enquanto o 

algoritmo utilizado para classificar as comparações em Par ou Não-Par variou em cada 

método. Sendo assim, o que diferencia um método de pareamento do outro é o 

algoritmo de classificação utilizado na terceira etapa.  

 A primeira etapa, preparação dos dados, foi iniciada pela padronização do 

formato dos arquivos recebidos. Os arquivos originais fornecidos pelas Secretarias 

Estaduais de Fazenda estavam em formato portátil de documento (PDF), compatível 

com processadores de texto (DOC) ou planilhas de cálculo (XLS). Os dados fornecidos 

pelo IBGE vieram formatados de acordo com o Sistema de Análise Estatística (SAS). Para 

facilitar o uso dos dados na linguagem de programação R, todas as bases de dados foram 

convertidas para formato separado por vírgula (CSV). Além disso, foi incluída a 

codificação do Estado onde se localiza o estabelecimento; padronização dos nomes das 

variáveis; transformação do CNPJ em variável categórica; padronização do código para 

dados faltantes; exclusão de registros sem informação de nome ou de CNPJ; conversão 

de maiúsculas para minúsculas; remoção e substituição de caracteres especiais latinos; 

remoção de pontuação, preposições e artigos; padronização do tipo de logradouro e do 

nome do estabelecimento; remoção de espaços duplos, no início e no fim de cada 

campo; e divisão do nome, tanto do estabelecimento quanto do logradouro, em partes 

singulares.   

O conjunto das variáveis de pareamento inclui os elementos do nome e do 

endereço do estabelecimento disponíveis em ambas as bases de dados. Considerando 

as frequências baixas de nomes com mais de quatro partes, tanto do estabelecimento 

quanto do logradouro, foram utilizadas as quatro primeiras partes de ambos os nomes, 

além do número no endereço do estabelecimento. Isto resultou no uso de nove 

variáveis para a realização do pareamento (Figura 3.1). 
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Figura 3.1: Variáveis de Pareamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os procedimentos adotados nesta etapa foram realizados utilizando funções dos 

pacotes dplyr versão 0.7.4 (Wickham et al., 2017), na linguagem de programação R (R 

Core Team, 2015). Um exemplar do código utilizado pode ser visto no Apêndice 1.  

Na segunda etapa, todos os estabelecimentos registrados no CEMPRE foram 

comparados a todos os estabelecimentos registrados na SEFAZ. O número de 

comparações varia de acordo com o Estado, já que é resultado do produto cartesiano 

das quantidades de estabelecimentos em cada fonte (Tabela 3.2). 

 

Tabela 3.2: Número de comparações, realizadas na segunda etapa do pareamento, 
segundo o Estado 

 

Fonte: Elaborado pela autora, utilizando dados do Cadastro Central de Empresas do IBGE 
(CEMPRE) – 2014 e Secretarias Estaduais de Fazenda dos Estados do Maranhão, Paraíba e Santa 
Catarina (SEFAZ) - 2016.  
 
 

Estado Comparações

Maranhão 615.000

Paraíba 116.232

Santa Catarina 510.655

• Razão Social

• nome1

• nome2

• nome3

• nome4

• Endereço

• logradouro1

• logradouro2

• logradouro3

• logradouro4

• número

Variáveis de Pareamento



 45 

Para cada comparação um valor de similaridade, com valores contínuos entre 0 

e 1, foi calculado para cada variável de pareamento, usando a função de comparação 

Jaro-Winkler, apresentada na equação (2) (Capítulo 2). Como resultado, foram gerados 

n vetores de tamanho nove, sendo n o número de comparações (ver Tabela 3.2), 

contendo os valores de similaridade das nove variáveis de pareamento referidas na 

Figura 3.1. Doravante, tal vetor será referido como vetor de comparação. A comparação 

e cálculo dos correspondentes valores de similaridade foram realizadas por meio da 

função compare.linkage, utilizando a função jarowinkler, do pacote RecordLinkage 

(BORG e SARIYAR, 2016), na linguagem de programação R (Apêndice 2, linha 36). 

Com base nos valores de similaridade, oito classificadores, descritos no Capítulo 

2 nas equações (3) a (11), foram utilizados para classificar cada comparação, 

caracterizando assim a adoção de oito métodos de pareamento. Conforme comentado 

anteriormente, o que diferencia os métodos de pareamento é o modelo de decisão ou 

algoritmo de classificação utilizado para decidir a que grupo pertence cada comparação, 

portanto Par ou Não-Par. Por este motivo, doravante, os métodos de pareamento serão 

referidos por nomes alusivos a tal modelo/algoritmo. Sendo assim, podemos dizer que 

foram adotados os seguintes métodos de pareamento: FS (Fellegi-Sunter), Kmédias (K-

Means), Bclust (Bagged Clustering), Rpart (Recursive Partitioning Tree), Bagging 

(Bootstrap Aggregating), Bumping (Bootstrap Umbrella of Model Parameters), ADA 

(Adaptive Boosting) e SVM (Support Vector Machine).  

Em todos os casos, a classificação adotada é do tipo binária, ou seja, a alocação 

da comparação é feita sempre em um de dois grupos: Par ou Não-Par. Não foi 

considerada a utilização da categoria Possível-Par, originalmente introduzida por Fellegi 

e Sunter (1969), já que nem todos os algoritmos utilizados apresentam resultados de 

boa qualidade para classificações em mais de duas classes (BORG e SARIYAR, 2016). A 

adoção da classificação binária, em todos os métodos, teve a finalidade de melhorar as 

condições de comparabilidade dos métodos de pareamento. 

Como está sendo utilizado para classificação binária, o método FS depende do 

estabelecimento de apenas um limite de corte, o qual foi utilizado para separar as 

comparações pertencentes à classe dos Pares daquelas pertencentes à classe de Não-

Pares. Tal limite corresponde ao valor para o escore de comparação que foi utilizado 
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para separar as duas classes. Como no presente estudo o método está sendo comparado 

com métodos supervisionados, isto é, métodos que utilizam alguma informação sobre a 

verdadeira classe das comparações, a escolha de tal limite também se beneficiou desta 

informação, garantindo, assim, o melhor desempenho possível para o método.  

Os valores dos escores de comparação apresentam padrões diferenciados de 

acordo com o Estado e os valores mínimos associados às comparações envolvendo 

registros pertencentes ao mesmo estabelecimento variam com o Estado (Tabela 3.3). 

Assim sendo, foi escolhido o limite que proporciona a melhor média harmônica de 

precisão e sensibilidade2 quando o pareamento é realizado no Estado (Tabela3.3). As 

comparações cujo escore de comparação é igual ou maior ao limite de corte do Estado 

foram classificadas como Par, enquanto as demais foram classificadas como Não-Par. 

 

Tabela 3.3: Escores de comparação, mínimo e máximo, e limite de corte utilizado no 
método de pareamento FS, segundo o Estado 

 

Fonte: Elaborado pela autora, utilizando dados do Cadastro Central de Empresas do IBGE 
(CEMPRE) – 2014 e Secretarias Estaduais de Fazenda dos Estados do Maranhão, Paraíba e Santa 
Catarina (SEFAZ) - 2016.  

 

O escore de comparação utilizado corresponde ao log2 𝑅(𝛾), sendo 𝑅(𝛾) 

conforme definido em (3). Portanto, depende tanto do valor de similaridade das 

variáveis de pareamento quanto das probabilidades de que a configuração do vetor de 

comparação pertença ao conjunto dos pares verdadeiros 𝑃(𝛾|𝑀) e ao conjunto dos não-

pares verdadeiros 𝑃(𝛾|𝑈). Porque são expressos em forma logarítmica de base 2, os 

escores são negativos quando tal combinação é menor que 1, o que ocorre 

principalmente nos casos em que os valores de similaridade são baixos e 𝑃(𝛾|𝑈) é alta, 

por exemplo 0,1 e 0,8 respectivamente.  

                                                      
2 Tais medidas são discutidas no Capítulo 4.  

Mínimo Máximo

Maranhão -4 38 28

Paraíba -6 46 23

Santa Catarina -6 32 17

Estado
Escores

Limite de Corte
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No uso dos algoritmos de classificação que utilizam métodos de reamostragem 

para obter dados de treinamento para desenvolver o classificador, conforme descrito 

no Capítulo 2, foram mantidas as quantidades de iterações estabelecidas como padrão 

no pacote RecordLinkage. Portanto, nos algoritmos Bagging, Bumping e Ada Boosting o 

número de amostras utilizadas para desenvolver o classificador foi 25, enquanto no 

método Bclust esse número foi 10. Isto significa que os três primeiros classificadores são 

resultados da combinação de 25 classificadores simples enquanto o último resulta da 

combinação de 10 classificadores simples. O número de iterações pode, eventualmente, 

ser ajustado de acordo com a conveniência. 

A classificação foi realizada utilizando as funções emClassify e classifyUnsup, nos 

métodos de pareamento não supervisionados, e classifySup, nos métodos 

supervisionados, do pacote RecordLinkage, na linguagem de programação R (Apêndice 

2, linhas 45 a 61 e 226 a 256). Um resumo dos algoritmos e funções utilizados em cada 

método pode ser visto no Quadro 3.2.  
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Quadro 3.2: Algoritmo principal da classificação e funções do pacote RecordLinkage 

utilizadas para implementar o algoritmo, por método de pareamento 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Método de 

Pareamento

Algoritmos  utilizados na  

Classificação

Funções no Pacote 

RecorLinkage

FS Expectation Maximization e Fellegi-

Sunter 

emWheight e emClassify

Kmédias K-Means Clustering classifyUnsup (kmeans)

Bclust Bagged Clustering classifyUnsup (bclust)

Rpart Recursive Partitioning Tree classifySup (rpart)

Bagging Bootstrap Aggregating classifySup (bagging)

Bumping Bootstrap Umbrella of Model 

Parameters

classifySup (bumping)

ADA Adaptative Boosting classifySup (ada)

SVM Support Vector Machine classifySup (svm)

Não Supervisionados 

Supervisionados 
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3.3 Pós-pareamento: redução de pares a um-para-um 

Em algumas situações práticas, a presença de unidades duplicadas, ou até mesmo 

multiplicadas, pode comprometer o uso imediato dos dados. No caso mais simples, onde 

a duplicação ocorre aleatoriamente, consideradas as características das unidades na 

população, o tamanho populacional poderá ser sobrestimado, afetando indicadores que 

dependem do total populacional. Porém, o impacto da presença de unidades duplicadas 

pode ser ainda mais grave quando a duplicação não ocorrer de forma aleatória, como, 

por exemplo, quando o nome do estabelecimento for uma variável de pareamento e a 

duplicação acontecer mais frequentemente com os estabelecimentos de nome mais 

comum, como os iniciados por Cooperativa. Além disso, considerando que a etapa de 

preparação incluiu deduplicação, ou remoção de registros duplicados de 

estabelecimentos, há apenas um par correto por estabelecimento. Portanto, a presença 

de mais de um par por estabelecimento representa um erro de pareamento, apesar de 

não invalidar os dados, se as unidades duplicadas são em pequena quantidade ou 

distribuídas aleatoriamente.  

Algumas soluções que incluem incorporar informações relativas ao erro de 

pareamento quando da estimação utilizando dados pareados, com o objetivo de reduzir 

o viés devido ao pareamento, têm sido propostas (ver Capítulo 1). Porém, a redução dos 

erros de pareamento ao mínimo possível é desejável. Considerando este aspecto, após 

a realização do pareamento, adicionalmente, foram adotados procedimentos para 

reduzir o número de pares a um por estabelecimento agropecuário (um-para-um). Tal 

procedimento também é referido na literatura como remoção de duplicados ou, 

simplesmente, deduplicação. 

Encontrar o melhor método para a redução de pares a um por estabelecimento é 

um problema que remete a um campo de estudo amplo, o qual não foi o foco do 

presente trabalho. Portanto, para se ter uma ideia de como o desempenho dos métodos 

varia antes e depois de um procedimento de redução de pares foi adotado um 

procedimento simples, o qual não tem a pretensão de fornecer os melhores resultados 

possíveis para todos os métodos de pareamento.  
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O procedimento de redução consistiu em excluir a próxima comparação 

envolvendo os estabelecimentos já pareados, respeitando a ordem das comparações no 

arquivo de pares gerado automaticamente como resultado da classificação. No método 

de pareamento FS, os pares são ordenados segundo o valor do escore de comparação, 

do maior para o menor. Neste caso, os pares excluídos são os de menor escore de 

comparação e, consequentemente, com menor chance de serem pares verdadeiros. 

Quando utilizados os demais métodos de pareamento, os pares são ordenados por um 

número de identificação atribuído automaticamente, o que, em última instância, 

depende da ordem original nos arquivos de dados utilizados no pareamento. Desta 

forma, se um arquivo de entrada é reordenado, o resultado da redução será diferente, 

ainda que o pareamento seja realizado utilizando o mesmo método. Para estes métodos 

de pareamento, o uso de um algoritmo mais sofisticado pode resultar fornecer melhores 

resultados.  

No presente experimento, em alguns casos, a aplicação do procedimento para a 

redução do número de pares resultou, também, na redução da quantidade de pares 

corretos (Apêndice 3). Isto ocorreu porque o critério utilizado para a escolha do par a 

ser dispensado levou à dispensa do par verdadeiro no lugar do par falso. De fato, a 

eficácia do procedimento adotado para a redução dos pares depende do método de 

pareamento. No caso mais simples, depende da ordem dos pares no arquivo de dados 

após o pareamento. Desta forma, a redução provocou o aumento da quantidade de 

pares corretos preditos por alguns dos métodos e a redução de tal quantidade quando 

utilizados outros métodos. Como há na literatura uma variedade de procedimentos para 

a redução de pares, certamente é possível encontrar um que seja mais adequado a cada 

método de pareamento.   

Funções do pacote dplyr versão 0.7.4 (Wickham et al., 2017) foram utilizadas para 

executar os procedimentos para reduzir os pares a um-para-um, na linguagem de 

programação R (Apêndice 2, linhas 68 a 73). 
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CAPÍTULO 4: AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DOS 

MÉTODOS DE PAREAMENTO 

Neste capítulo são apresentados resultados gerais do pareamento utilizando oito 

métodos, em especial o número de Pares verdadeiros e falsos, assim como o de Não-

Pares verdadeiros e falsos; as medidas utilizadas para comparar o desempenho dos 

métodos de pareamento considerados e respectiva análise comparativa. 

4.1 Métricas para medir desempenho 

O desempenho dos métodos de pareamento comparados foi medido tanto pela 

qualidade dos pares formados, o que denominamos eficácia, quanto pelos recursos 

demandados para a execução de todos os procedimentos associados aos métodos, o 

que chamamos de eficiência. Para avaliar a eficácia foram utilizadas três estatísticas 

baseadas nas quantidades de Pares verdadeiros e falsos e de Não-Pares falsos 

resultantes do pareamento, sejam elas: precisão, sensibilidade e sua média harmônica, 

denominada Estatística-F e descrita em Christen (2012). A eficiência foi associada ao 

tempo para o processamento e à quantidade de memória em gigabytes utilizada pelos 

procedimentos considerados para realizar o pareamento. 

Hand e Christen (2017) criticam o uso da Estatística-F pois a medida não 

considera pesos diferenciados para as medidas de precisão e de sensibilidade. Segundo 

os autores, tais medidas devem ser ponderadas com pesos atribuídos por pesquisadores 

e usuários considerando a sua importância no projeto de pareamento. De fato, pode 

interessar mais que o método de pareamento garanta errar o menos possível na 

predição da categoria dos Pares (alta precisão), mesmo que isso implique não identificar 

uma quantidade dos pares verdadeiros (baixa sensibilidade). Neste caso, o pareamento 

resultaria em menos Pares, mas com um alto grau de certeza de que ambos os registros 

pertencem ao mesmo estabelecimento.  

No entanto, na prática, tais pesos não deveriam ser muito diferentes, porque um 

método com altíssima precisão e baixíssima sensibilidade, ou o contrário, pode ser de 

pouca utilidade. No presente trabalho, o método de pareamento que fornece o maior 



 52 

valor da Estatística-F é também o de maior sensibilidade, em todos os casos, e de maior 

precisão, na maioria dos casos. A menos que pesos muito diferentes fossem atribuídos 

às duas medidas, a posição dos métodos quando ordenados pelo valor da Estatística-F 

não se alteraria. Por este motivo, optou-se por utilizar a média harmônica simples, já 

amplamente utilizada e reconhecida. 

Em pareamento binário, a classe de Não-Pares é relativamente muito maior que 

a classe de Pares. Portanto, trata-se de um caso de classes não balanceadas. Isto ocorre 

porque, em pareamento, são as comparações dois a dois e não os indivíduos que são 

classificados em uma das duas classes. Por exemplo, o pareamento de duas listas com 

100 estabelecimentos cada, vai envolver a classificação de 10.000 comparações 

(100x100). Assumindo que não há estabelecimentos duplicados em qualquer das duas 

listas, haverá no máximo 100 Pares corretos e no mínimo 9.900 Não-Pares corretos. Um 

método de pareamento considerado adequado deve resultar em classes com 

proporções similares (ver Figura 4.1). Por este motivo, as medidas baseadas na 

quantidade de Não-Pares distinguem muito pouco os métodos de pareamento (GOISER 

e CHRISTEN, 2006; CHRISTEN, 2008a e 2008b, HAND e CHRISTEN, 2017). Por 

conseguinte, medidas como acurácia e Curva Roc, as quais são baseadas na quantidade 

de Não-Pares, não foram utilizadas neste estudo. 

As medidas de eficácia e de eficiência dos métodos supervisionados (Rpart, 

Bagging, Bumping, ADA e SVM) foram obtidas por meio de técnica de validação cruzada. 

A finalidade foi determinar o desempenho do classificador em um conjunto 

independente de dados, reduzindo assim o viés do classificador devido ao superajuste 

(JAMES et al., 2015). Os arquivos originais de dados, CEMPRE e SEFAZ, denominados 

aqui A e B, foram divididos aleatoriamente em 10 partes de tamanhos 

aproximadamente iguais, 𝐴𝑖  e 𝐵𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … ,10. Em cada passo, foram excluídos dos 

arquivos A e B as partes 𝐴𝑖  e 𝐵𝑗, restando as partes 𝐴𝑖′ e 𝐵𝑗′. As comparações envolvendo 

os registros dos subarquivos 𝐴𝑖′ e 𝐵𝑗′ foram então utilizadas como dados de treinamento 

para construir o procedimento de predição, ou seja, para desenvolver o classificador. 

Cada classificador foi utilizado para predizer a classe das comparações envolvendo os 

registros dos arquivos 𝐴𝑖  e 𝐵𝑗, resultando assim em 10 classificações. O procedimento 

tem a vantagem de garantir que todas as comparações sejam utilizadas, tanto como 
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parte dos dados de treinamento quanto das comparações classificadas (teste), uma e 

somente uma vez. Os resultados das 100 classificações realizadas foram utilizados no 

cálculo das medidas de desempenho dos métodos comparados. 

 A execução de todos os programas utilizados em todas as etapas do pareamento 

(preparação, comparação e classificação) foi realizada no grupo de computadores 

denominado Cluster do IBGE, em nó do tipo Dell PowerEdge R710, com dois 

processadores quad core Xeon 2.4 (8 cores com suporte a hyper threading), e 32 

gigabytes de memória RAM (SILVA e ANTONACI, 2012). Desta forma, os tempos de 

processamento devem ser considerados no contexto do equipamento utilizado.  

4.2  Eficácia dos métodos de pareamento 

A disponibilidade de um identificador único associado aos estabelecimentos 

agropecuários envolvidos no pareamento possibilitou conhecer a verdadeira classe de 

cada comparação, ou seja, construir um padrão ouro de classificação. A classe 

verdadeira foi definida com base no número do estabelecimento no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica – CNPJ, disponível tanto na base CEMPRE quanto na SEFAZ. Para cada 

dupla de registros comparados, o número no CNPJ informado na base CEMPRE foi 

comparado com o número informado na base SEFAZ. Assumiu-se que as duplas de 

registros com o mesmo número no CNPJ nas duas bases pertencem ao mesmo 

estabelecimento, ou seja, é um par verdadeiro, enquanto as demais pertencem a 

estabelecimentos distintos, portanto não-pares verdadeiros.  

Conhecer a verdadeira classe de cada comparação permitiu quantificar o número 

de comparações de registros pertencentes ao mesmo estabelecimento que foram 

classificadas como Par quando o pareamento foi realizado, portanto de verdadeiros 

positivos (VP); o número de comparações de registros pertencentes ao mesmo 

estabelecimento que foram classificados como Não-Par quando o pareamento foi 

realizado, os falsos negativos (FN); o número de comparações de registros pertencentes 

a estabelecimentos distintos que foram classificadas como Par quando o pareamento 

foi realizado, portanto os falsos positivos (FP); e o número de comparações de registros 

pertencentes a estabelecimentos distintos que foram classificados como Não-Par 
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quando o pareamento foi realizado, portanto de verdadeiros negativos (VN). Tais 

quantidades foram calculadas a partir dos arquivos contendo todas as comparações, 

classificadas como Par ou Não-Par, utilizando o código de programação na linguagem de 

programação R (Apêndice 2, linhas 77 a 80). 

Conhecidas as quantidades de VP, FN, FP, VN; uma visão geral dos resultados 

obtidos utilizando os oito métodos de pareamento comparados, pode ser obtida a partir 

das respectivas Matrizes de Confusão (Figuras 4.1 a 4.3). 

No Estado do Maranhão, há 386 estabelecimentos agropecuários com registro 

em ambos os arquivos, CEMPRE e SEFAZ. Portanto, esta é a quantidade máxima de Pares 

que um método pode predizer corretamente (VP). No Estado, o método que mais se 

aproximou desta quantidade, ou seja, com maior quantidade de pares verdadeiros 

classificados corretamente, foi o Bagging.  Consequentemente, este é o método que 

produz a menor quantidade de pares verdadeiros classificados como Não-Par (FN). 

Porém, este não é o método com menor quantidade de comparações envolvendo 

registros pertencentes a estabelecimentos distintos as quais foram preditas como Par 

(FP).  O método com menor erro na atribuição da classe Par é o FS, que, por sua vez, não 

é o método que leva a identificação correta do maior número de pares verdadeiros.  Este 

caso ilustra a ideia de que quanto mais se atribui a classe Par, maior a chance de haver 

VP, mas também FP. Por isto, o desafio é encontrar um método que forneça, 

concomitantemente, maior quantidade de VP e menor quantidade de FP. O método que 

mais se aproxima desse ideal é o ADA, cuja quantidade de VP é próxima da mais alta 

(Bagging) e a de FP é próxima da mais baixa (FS).  

De todos os métodos utilizados, o Kmédias e o Bclust são os que produzem 

quantidade de FP elevadas o suficiente para invalidar os resultados do pareamento, a 

menos que seja adotado procedimento adicional para a redução drástica da quantidade 

de FP. No caso do Kmédias, se a redução preservar os Pares corretos (VP), o método fica 

competitivo em algum grau, mas o Bclust não garante quantidade de VP para justificar 

o uso do método ainda que haja redução do número de FP (Figura 4.1). 
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Figura 4.1: Matrizes de Confusão para os oito métodos de pareamento, para o Estado 

do Maranhão 
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Fonte: Elaborado pela autora, utilizando dados do Cadastro Central de Empresas do IBGE 
(CEMPRE) – 2014 e Secretarias Estaduais de Fazenda dos Estados do Maranhão, Paraíba e Santa 
Catarina (SEFAZ) - 2016.  

 

No Estado da Paraíba, os métodos com maiores quantidades de pares 

verdadeiros classificados corretamente (VP) são o Kmédias e o Bclust e, da mesma 

forma, também os métodos com as maiores quantidades de comparações envolvendo 

registros pertencentes a estabelecimentos distintos que foram preditas como Par (FP). 

Conforme já mencionado, considerando a quantidade de FP produzida por tais métodos, 
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quantidade é conjugada com número de FP não muito distante da apresentada por 

outros métodos que resultam em um número de VP mais baixo (Bagging e ADA). Por 

este motivo, o método FS é o que erra menos na classificação dos pares verdadeiros 

(FN), depois dos métodos Kmédias e Bclust. (Figura 4.2). 

Figura 4.2: Matrizes de Confusão para os oito métodos de pareamento, para o Estado 

da Paraíba 
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Fonte: Elaborado pela autora, utilizando dados do Cadastro Central de Empresas do IBGE 
(CEMPRE) – 2014 e Secretarias Estaduais de Fazenda dos Estados do Maranhão, Paraíba e Santa 
Catarina (SEFAZ) - 2016.  

 

No Estado de Santa Catarina, os métodos com maiores quantidades de pares 

verdadeiros classificados corretamente (VP) são os supervisionados Bagging, ADA, 

Par Não-Par

78 26

(VP) (FN)

36 116.092

(FP) (VN)

V
er

d
ad

ei
ra P

ar
N

ão
-P

ar

Cla
ss

e Predita

Par Não-Par

87 17

(VP) (FN)

41.892 74.236

(FP) (VN)

V
er

d
ad

ei
ra P

ar
N

ão
-P

ar
Cla

ss
e Predita

Par Não-Par

80 24

(VP) (FN)

34.171 81.957

(FP) (VN)

Predita

V
er

d
ad

ei
ra P

ar
N

ão
-P

ar

Cla
ss

e

Par Não-Par

66 38

(VP) (FN)

27 116.101

(FP) (VN)

Cla
ss

e Predita

V
er

d
ad

ei
ra P

ar
N

ão
-P

ar

Par Não-Par

71 33

(VP) (FN)

33 116.095

(FP) (VN)

Cla
ss

e Predita

V
er

d
ad

ei
ra P

ar
N

ão
-P

ar

Par Não-Par

68 36

(VP) (FN)

28 116.100

(FP) (VN)

Predita

Cla
ss

e
V

er
d

ad
ei

ra P
ar

N
ão

-P
ar

Par Não-Par

73 31

(VP) (FN)

30 116.098

(FP) (VN)N
ão

-P
ar

Cla
ss

e Predita

V
er

d
ad

ei
ra P

ar

Par Não-Par

59 45

(VP) (FN)

20 116.108

(FP) (VN)N
ão

-P
ar

Cla
ss

e Predita

V
er

d
ad

ei
ra P

ar



 57 

Bumping e Rpart, nesta ordem.  Além disso, são estes os métodos com as menores 

quantidades de comparações envolvendo registros pertencentes a estabelecimentos 

distintos que foram preditas como Par (FP). Nesta categoria, tais métodos são superados 

apenas pelo método SVM, cuja quantidade de FP é a menor entre todas as observadas.  

Os mesmos métodos são também os que resultaram em menor erro na classificação dos 

pares verdadeiros (FN), o que faz deles os melhores candidatos para a realização de 

pareamento de dados, utilizando nome e endereço de estabelecimentos agropecuários, 

no Estado (Figura 4.3). 
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Figura 4.3: Matrizes de Confusão para os oito métodos de pareamento, para o Estado 

de Santa Catarina  
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Fonte: Elaborado pela autora, utilizando dados do Cadastro Central de Empresas do IBGE 
(CEMPRE) – 2014 e Secretarias Estaduais de Fazenda dos Estados do Maranhão, Paraíba e Santa 
Catarina (SEFAZ) - 2016.  
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total de pares verdadeiros (VP+FN); e a média harmônica de ambas as medidas, 

denominada aqui Estatística-F, e definida como 𝐹 = 2𝑝𝑠/(𝑝 + 𝑠). Tendo em vista que 

estas três medidas estão associadas a proporções, as três variam no intervalo entre zero 

e um. O método é melhor valorado quanto mais perto do valor 1 estiverem as medidas 

associadas.  

                            

Tabela 4.1: Medidas resumo da eficácia do pareamento, por Estado, segundo o método 
de pareamento 

 

Fonte: Elaborado pela autora, utilizando dados do Cadastro Central de Empresas do IBGE 
(CEMPRE) – 2014 e Secretarias Estaduais de Fazenda dos Estados do Maranhão, Paraíba e Santa 
Catarina (SEFAZ) - 2016.  
(1) Valores 0,00 correspondem a valores menores que 0,01.  
(2) Valores obtidos a partir de 100 classificações, utilizando Validação Cruzada. 
 

Maranhão Paraíba Santa Catarina

Não Superv isionado

FS 0,82 0,68 0,64

Kmédias 0,00 0,00 0,00

Bclust 0,00 0,00 0,00

Superv isionado (2)

Rpart 0,81 0,71 0,83

Bagging 0,81 0,68 0,79

Bumping 0,80 0,71 0,82

ADA 0,88 0,71 0,86

SVM 0,83 0,75 0,94

Não Superv isionado

FS 0,46 0,75 0,48

Kmédias 0,66 0,84 0,61

Bclust 0,17 0,77 0,33

Superv isionado (2)

Rpart 0,67 0,63 0,66

Bagging 0,78 0,68 0,69

Bumping 0,73 0,65 0,68

ADA 0,76 0,70 0,69

SVM 0,57 0,57 0,56

Não Superv isionado

FS 0,59 0,72 0,55

Kmédias 0,00 0,00 0,00

Bclust 0,00 0,00 0,00

Superv isionado (2)

Rpart 0,73 0,67 0,73

Bagging 0,80 0,68 0,74

Bumping 0,77 0,68 0,74

ADA 0,81 0,71 0,76

SVM 0,68 0,64 0,70

Estatística-F (1)

Método de Pareamento
Estado

Precisão (1)

Sensibilidade
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No Estado do Maranhão o método ADA é o único que se destaca pelo valor alto 

da sua precisão. Exceto pelo Kmédias e pelo Bclust, que acompanham os resultados 

obtidos para os outros dois Estados, mostrando baixa precisão, os demais métodos 

mostram precisão similar.  Nos Estados da Paraíba e de Santa Catarina, o método SVM 

é o de maior precisão. Portanto o com maior proporção de pares verdadeiros dentre os 

Pares preditos. Nestes Estados, os demais métodos supervisionados (Rpart, Bagging, 

Bumping e ADA) se mostraram mais precisos que os métodos não supervisionados, 

embora a diferença apareça apenas na segunda casa decimal quando a comparação é 

feita com o método FS. Porém, quando se trata dos métodos baseados no algoritmo de 

classificação K-Means (Kmédias e Bclust), a diferença é expressiva, uma vez que tais 

métodos apresentaram precisão tão baixa que não se pode ver a dois dígitos. Note-se 

que a baixa precisão observada não é devida à não identificação de pares verdadeiros, 

mas sim ao pequeno número de pares verdadeiros preditos corretamente (VP), 

conjugado com o grande número não pares verdadeiros preditos como Par (FP). Como 

a precisão é a proporção de pares verdadeiros (VP) no total de comparações que tiveram 

a classe Par predita (VP+FP), os métodos que predizem muitas comparações em tal 

classe acabam revelando baixa precisão.  

Como a sensibilidade é a proporção de pares verdadeiros que tem Par como 

classe predita, há, por vezes, uma relação inversa entre precisão e sensibilidade, ou seja, 

a maior precisão está associada à menor sensibilidade e vice-versa. Isto ocorre, no 

Estado da Paraíba, especialmente com os métodos Kmédias e Bclust, cuja precisão é 

quase nula e a sensibilidade é a maior comparada à alcançada pelos demais métodos. 

Já o Método FS, no mesmo Estado, apresenta sensibilidade maior ou equivalente aos 

métodos supervisionados, embora não seja o método mais preciso. Nos Estados do 

Maranhão e de Santa Catarina, os métodos supervisionados, exceto SVM, são os que 

têm maior sensibilidade, ou seja, os que resultam na maior quantidade de pares 

verdadeiros classificados como Par.  

Os resultados empíricos não indicam um método com maior precisão e 

sensibilidade, concomitantemente, e por este motivo, utilizar uma medida sintética, 

como a Estatística-F, para comparar a eficácia geral do método de pareamento, se torna 

ainda mais importante. Note-se que eficácia geral aqui remete a uma medida de 
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consenso, já que a Estatística-F é a média harmônica das duas medidas. Em casos 

específicos, escolher maximizar precisão ou sensibilidade pode ser preferível. 

Nos Estados do Maranhão e de Santa Catarina, os métodos supervisionados 

(Rpart, Bagging, Bumping, ADA e SVM) resultam em maior Estatística-F, sendo os 

maiores valores nominais obtidos com o método ADA. Na Paraíba, a medida associada 

a este método é menor em 0,01 quando comparada com aquela associada com o 

método FS. Portanto, o método ADA tem Estatística-F maior ou equivalente aos demais 

métodos, na maior parte dos casos concorrendo apenas com os outros métodos 

supervisionados. É fato que, em todos os Estados, os métodos supervisionados 

concorram entre si, apresentando pouca variação aparente no valor da respectiva 

Estatística-F. Para entender o quanto a variação diferencia um método supervisionado 

do outro, foi testada a diferença entre as médias dos valores da Estatística-F obtidos nas 

100 classificações por validação cruzada, para cada método de pareamento. Tais testes 

revelaram que a diferença não é significativa, exceto para o método SVM, quando 

utilizado para realizar o pareamento com dados do Estado do Maranhão (Apêndice 5). 

4.3  Eficiência dos métodos de pareamento 

Foram computados o tempo aproximado de processamento (em minutos) e a 

quantidade aproximada de memória (em gigabytes) alocada para a realização de cada 

uma das etapas do pareamento: preparação, comparação e classificação. Os recursos 

consumidos na primeira etapa, preparação, não incluem a transformação dos arquivos 

originais para o formato RData, realizada preliminarmente à limpeza e padronização dos 

dados, posto que o mesmo é desprezível. 

O tempo total de processamento para realizar o pareamento é a soma dos 

tempos gastos em cada etapa, no entanto, a quantidade de memória alocada não é 

cumulativa. Como o objetivo é comparar a quantidade de recursos necessários para 

realizar o pareamento, são mostradas aqui as quantidades de tempo total e de memória 

máxima requerida. A maior quantidade de memória requerida corresponde àquela 

alocada na etapa de classificação, portanto é esta a que está sendo apresentada. As 
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quantidades de tempo e memória consumidos, desagregadas por etapa e procedimento 

do pareamento e para a redução dos pares, são mostradas no Apêndice 4. 

O tempo foi medido pela diferença entre os tempos inicial e final da tarefa, com 

o uso da função Sys.time da Linguagem R. Como a unidade de medida não é padronizada 

pela função, sendo por vezes apresentada em minutos e em outras em segundos, uma 

padronização foi feita à parte, transformando os tempos para serem expressos em 

minutos. A memória alocada para a realização do pareamento foi medida com o uso da 

função memory.size (REPORT..., 2017). 

As quantidades de tempo e memória associados aos métodos de pareamento 

supervisionados são os valores médios nas 100 classificações por meio de validação 

cruzada, mencionadas no Capítulo 3.  

 

Tabela 4.2: Medidas resumo da eficiência do pareamento, por Estado, segundo o 
método de pareamento 

 

Fonte: Elaborado pela autora, utilizando dados do Cadastro Central de Empresas do IBGE 
(CEMPRE) – 2014 e das Secretarias Estaduais de Fazenda dos Estados do Maranhão, Paraíba e 
Santa Catarina (SEFAZ) - 2016.  
(1) Valores médios em 100 classificações, utilizando Validação Cruzada. 

 

Maranhão Paraíba Santa Catarina

Não Superv isionado

FS 1,37 0,48 1,07

Kmédias 1,30 0,53 0,99

Bclust 0 ,42 0,24 0,38

Superv isionado (1)

Rpart 2,93 1,34 2,57

Bagging 3,62 1,21 3,10

Bumping 4,85 1,39 4,10

ADA 2,88 1,23 2,53

SVM 3,06 1,35 2,73

Não Superv isionado

FS 25,84 6,43 41,80

Kmédias 0 ,58 0,12 0,44

Bclust 2,47 0,32 1,55

Superv isionado (1)

Rpart 1 ,47 0,24 1,14

Bagging 3,79 0,48 2,69

Bumping 10,44 1,84 8,72

ADA 16,21 2,19 11,61

SVM 19,83 0,64 3,77

Método de Pareamento

Memória  máxima alocada na etapa de Classif icação: em gigabytes

Tempo Total  de processamento: em minutos

Estado
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Tempo e memória requeridos para a realização do pareamento dependem 

principalmente do volume de dados utilizados. Tal volume é medido pela quantidade de 

comparações entre os registros dos conjuntos de dados utilizados e corresponde ao 

produto de seus tamanhos. Por este motivo a realização do pareamento dos dados do 

Estado do Maranhão, Estado com maior número de comparações (Tabela 3.2), 

consumiu mais recursos para a realização do pareamento, independentemente do 

método utilizado; enquanto no outro extremo está o Estado da Paraíba, onde tempo e 

memória demandados para realização do pareamento foram mais modestos. 

Em todos os Estados, os métodos FS, Kmédias e Bclust demandaram menor 

quantidade de memória que os demais para realizar o pareamento dos dados. Porém, 

apesar da diferença em tal quantidade ser relativamente expressiva, em termos 

absolutos não ultrapassa a 4,9 gigabytes, no caso mais extremo, ou seja, no Estado do 

Maranhão. Os resultados não surpreendem, pois trata-se de métodos não 

supervisionados, ou seja, métodos que não se baseiam em dados de treinamento para 

desenvolver o classificador. Desta forma, a quantidade de memória necessária para 

guardar dados de treinamento (Apêndice 4) durante o pareamento é poupada. Entre os 

métodos supervisionados, ou seja, aqueles que utilizam dados de treinamento para 

desenvolver o classificador, o método Bumping é que demanda mais memória para 

realizar o pareamento, com diferenças mais ou menos expressivas para as quantidades 

demandadas pelos demais métodos, dependendo do Estado.  

O tempo de processamento é influenciado pela complexidade do algoritmo de 

classificação utilizado como base, no que se refere ao tipo e quantidade de cálculos 

realizados, além do número de iterações. Isto explica o fato dos métodos Kmédias e 

Rpart serem os que fornecem resultados mais rapidamente, pois são estes os métodos 

baseados em classificadores mais simples, posto que a classificação em Par ou Não-Par 

é feita considerando diretamente o vetor de comparação e em apenas uma execução. 

Já o Bclust, além de utilizar duas técnicas de agrupamento para atribuir a classe às 

comparações, repete o procedimento 10 vezes, ou seja, realiza 10 execuções. O número 

de iterações também justifica a maior quantidade de tempo gasta pelos métodos 

Bagging, Bumping e ADA, especialmente os dois últimos. Em tais métodos, o 

classificador final é uma combinação de 25 classificadores simples, cada um obtido em 
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uma execução. No que tange ao método SVM, o tempo de processamento maior que o 

consumido pelos demais se explica pela quantidade e complexidade dos cálculos para a 

obtenção do classificador. Em tal método, é utilizada inversão de matrizes para a 

construção do hiperplano que separa a classe dos Pares da classe de Não-Pares, 

demandando mais cálculos numéricos. Porém, é o método FS, o que demanda mais 

tempo para a realização do pareamento entre os métodos comparados. Isto pode ser 

explicado pelo fato da classificação depender de um passo adicional, onde os escores de 

comparação são calculados a partir de probabilidades estimadas utilizando o algoritmo 

EM que, por si só, envolve um número razoável de iterações. 
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PROPOSTA DE MÉTODO DE PAREAMENTO UTILIZANDO NOME E 

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS  

De um modo geral os métodos supervisionados (Rpart, Bagging, Bumping, ADA 

e SVM) mostraram maior eficácia no pareamento, ou seja, na maioria dos casos, 

resultaram em maiores proporções de pares corretos, tanto no total de Pares preditos 

(precisão) quanto no total de pares de fato existentes (sensibilidade), confirmando a 

literatura especializada. Por outro lado, são também os métodos que demandam mais 

tempo e memória, portanto de menor eficiência comparada. 

Em um cenário em que recursos computacionais e tempo sejam limitados, a 

eficiência pode ser um fator importante a ser considerado quando da escolha do 

método de pareamento. Porém, quando tais recursos podem ser providos, o melhor 

método deve ser entendido como aquele que resulte em menor erro de pareamento e, 

consequentemente, melhor qualidade dos pares formados. Portanto, o método com 

maior eficácia. Em qualquer dos casos, os métodos com muito baixa eficácia devem ser 

desconsiderados, ainda que sua eficiência seja relativamente alta. Este é o caso 

especificamente dos métodos baseados no algoritmo de classificação K-Means, ou seja, 

o Kmédias e o Bclust, para os quais tanto precisão quanto a média harmônica de 

precisão e sensibilidade estão próximas de zero. 

No Estado da Paraíba, o método baseado no modelo de decisão Fellegi-Sunter 

(FS) se mostrou competitivo com os métodos baseados em aprendizado de máquina. 

Porém, como já mencionado, o limite de corte escolhido para cada Estado foi aquele que 

leva o método a alcançar os maiores valores possíveis para a Estatística-F. Trata-se, 

portanto, da melhor medida de eficácia que o método pode alcançar. A escolha de tais 

limites só foi possível porque a verdadeira classe de cada comparação era conhecida, o 

que, em aplicações reais, não acontece. Sendo assim, é improvável que tal eficácia seja 

alcançada na prática. Por outro lado, o desempenho dos métodos supervisionados foi 

medido por meio de validação cruzada, portanto as medidas de desempenho 

apresentadas são aproximadamente não enviesadas. 

Em situações reais, a escolha do método de pareamento pode estar 

condicionada a requerimentos específicos do projeto, como, por exemplo, o interesse 
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em privilegiar o método que forneça a maior quantidade de pares corretos (precisão), 

aquele que permita encontrar a maior quantidade de pares de fato existentes 

(sensibilidade) a despeito da quantidade de pares falsos, aquele mais rápido ou o que 

funcione bem em equipamento com capacidade de memória reduzida. Neste trabalho, 

o critério utilizado na escolha do método de pareamento é o que privilegia a maior 

eficácia, representada pelas medidas de precisão, de sensibilidade e sua média 

harmônica, a Estatística-F. 

Conforme já mencionado, os métodos supervisionados apresentaram melhores 

resultados gerais no que se refere à sua eficácia e não foram encontradas diferenças 

significativas entre os valores das respectivas Estatísticas-F, produzidas pelas 100 

classificações utilizando validação cruzada. Portanto, espera-se encontrar resultados 

similares quando da utilização de qualquer destes métodos para realizar o pareamento 

de dados de estabelecimentos agropecuários utilizando nome e endereço. Neste caso, 

a escolha do método de pareamento aqui proposto levou em consideração a vantagem 

comparativa, ainda que pequena, apresentada pelo método de pareamento em todos 

os Estados. Assim o método proposto para integrar dados sobre a agropecuária, 

utilizando nome e endereço de estabelecimentos agropecuários, é o aqui denominado 

ADA. Sendo assim, propõe-se um método em três etapas: preparação, comparação e 

classificação; sendo a primeira etapa dedicada a procedimentos para a limpeza e a 

padronização dos dados; a segunda à comparação dos registros e cálculo dos respectivos 

valores de similaridade, utilizando a função de comparação Jaro-Winkler; e a terceira à 

classificação utilizando o algoritmo Adaptive Boosting (ADA). 

Os métodos sugeridos são aqueles comparativamente melhores, considerando o 

conjunto selecionados de métodos; e a avaliação foi baseada em resultados 

experimentais. Portanto, os resultados apresentados devem ser vistos com alguma 

cautela. Diferentes níveis e padrões de eficácia podem ser obtidos em outras aplicações 

utilizando outros dados e outros métodos.  
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DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Os métodos de pareamento comparados cobrem a aplicação de uma variedade 

de abordagens, tanto tradicionais - como as baseadas no modelo de decisão Fellegi-

Sunter, quanto recentes - como as da área de aprendizado de máquina. Com isso, são 

oferecidas alternativas para realizar pareamento de dados em diferentes cenários 

metodológicos e tecnológicos. Contudo, o presente trabalho não esgota o conjunto de 

métodos de pareamento tratados na literatura e já experimentados, ainda que com 

dados sintéticos. Métodos baseados em classificadores do tipo Bayesianos ou utilizando 

técnicas de Redes Neurais Artificais, por exemplo, são populares na literatura e não 

foram experimentados. Além disso, existe um número de variações dos algoritmos 

utilizados como base para os métodos de pareamento apresentados que também 

podem ser experimentadas. Este é o caso dos algoritmos Adaptive Bumping, Random 

Forest, Bayesian SVM, entre outros.  

Mesmo considerando os métodos de pareamento utilizados no estudo, há 

ainda uma miríade de possibilidades de combinações a serem exploradas. Por 

exemplo, em todos os métodos de pareamento a mesma função de comparação para o 

cálculo dos valores de similaridade (Jaro-Winkler) foi utilizada. A despeito de ter sido 

utilizada a função mais popular na literatura, em casos específicos, outras funções 

apresentadas no Capítulo 2, por exemplo, podem funcionar melhor. Além disso, os 

algoritmos de classificação utilizados podem ter os valores de seus parâmetros e funções 

modificados. O uso de valores de parâmetros e funções padrão (default) do pacote 

RecordLinkage não garante, necessariamente, o melhor desempenho possível de todos 

os métodos para os dados utilizados. Exemplos de ajustes possíveis incluem o aumento 

do número de amostras utilizadas para implementar os algoritmos bclust, bagging, 

bumping e ada; a substituição da função linear utilizada na implementação do algoritmo 

SVM por uma função não linear; a modificação dos valores do custo de alocação da 

comparação em cada classe. No mesmo sentido, o limite que distingue a classe dos Pares 

da de Não-Pares no método baseado no modelo Fellegi-Sunter também pode ser 

estabelecido com base em um número de amostras bootstrap, utilizando ou não 

modelagem para achar o valor mais adequado. Um bom início pode ser a busca de 
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valores para os parâmetros dos três métodos com melhor desempenho, portanto 

Bagging, Bumping e ADA, que permitam aumentar a eficácia e/ou eficiência do método. 

A extensão do presente trabalho aos casos em que dados provenientes de 

pesquisas, censitária ou por amostragem, sejam utilizados, é, certamente, uma 

importante contribuição para a integração de dados sobre a agropecuária. A restrição 

do tipo de fonte utilizada no presente trabalho se deveu à limitação de tempo e 

recursos, combinada com a necessidade de quantificar os Pares e Não-Pares, 

verdadeiros e falsos, para o cálculo de medidas de desempenho dos métodos. Para que 

isso fosse possível, sob as condições dadas, o trabalho foi restrito às fontes com 

informações do CNPJ do estabelecimento. Porém, com algum investimento, o trabalho 

pode ser replicado utilizando dados coletados por meio de pesquisas. Neste caso, a 

quantificação dos Pares e Não-Pares, verdadeiros e falsos, pode ser feita utilizando 

técnicas semiautomáticas ou assistidas. 

Por fim, mas não menos importante, o desenvolvimento de ferramentas 

computacionais na linguagem R para a realização dos procedimentos de limpeza e 

padronização dos dados para a realização de pareamento podem fomentar o uso de 

pareamento para resolver um número ainda maior de problemas, como é o caso da 

imputação de dados, por exemplo. Apesar de já haver um conjunto de comandos, 

principalmente nos pacotes stringr e plyr, não foi encontrado um pacote para a 

preparação dos dados para a realização de pareamento, assim como o RecordLinkage é 

adequado às fases seguintes, ou seja, comparação e classificação. Como extensão do 

presente trabalho, está em curso o desenvolvimento de um pacote com tal finalidade. 

O pacote reunirá comandos e funções adequados à limpeza e padronização de dados de 

texto em língua portuguesa. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1: Exemplar do código de programação na linguagem R 
utilizado para limpar e padronizar dados provenientes do Cempre e da 
Sefaz 

 

1 ########################################################################### 

2 # ESTE CODIGO REALIZA A ETAPA 1 DO PAREAMENTO: PREPARACAO. 

3 ########################################################################### 

4  
5 setwd("E:/Andrea2/Doutorado/TESE/Dados/Tratados") 

6 #setwd("/Volumes/AndreaDiniz/Andrea2/Doutorado/TESE/Dados/Tratados") 

7  
8 library(stringr) 

9 library(plyr) 

10  
11 ############################################################################### 

12 # ATENCAO: MODIFICAR LINHAS 22-27 E 111-112, DE ACORDO COM O ARQUIVO UTILIZADO 

13 ############################################################################### 

14  
15 load("CempreBrutoMA.RData") 

16 load("CempreBrutoPB.RData") 

17 load("CempreBrutoSC.RData") 

18 load("SefazBrutoMA.RData") 

19 load("SefazBrutoPB.RData") 

20 load("SefazBrutoSC.RData") 

21  
22 Dados<-cempre_ma 

23 #Dados<-sefaz_r_ma 

24 #Dados<-cempre_pb 

25 #Dados<-sefaz_r_pb 

26 #Dados<-cempre_sc 

27 #Dados<-sefaz_r_sc 

28  
29 # TRATA VALORES FALTANTES 

30 Dados[Dados=="NA"] <- NA 

31 Dados[Dados==""] <- NA 

32 Dados[Dados=="0"] <- NA 

33 Dados[Dados=="."] <- NA 

34 is.na(Dados) <- Dados == "NULL" 

35  
36 # EXCLUI LINHA SEM INFORMACAO EM VARIAVEL DE PAREAEMTNO 

37 Dados <- subset( Dados , !( is.na( estab ) | is.na( cnpj ) ) )  

38  
39 # VERIFICA E DESCARTA COLUNAS/VARIAVEIS SEM QUALQUER INFORMACAO 

40 Dados_all_missing <- sapply(Dados , function( w ) all( is.na( w ) ) ) 

41 Dados <- Dados[ !Dados_all_missing ] 
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42  
43 # CONVERTE NOMES DAS COLUNAS PARA LETRAS MINUSCULAS 

44 names(Dados) <- tolower(names(Dados)) 

45  
46 # CONVERTE TIPO DOS DADOS PARA "CARACTER" 

47 Dados_char_cols <- sapply(Dados, is.character) 

48  
49 # CONVERTE DADOS PARA LETRAS MINUSCULAS 

50 Dados[ Dados_char_cols ] <- sapply(Dados[ Dados_char_cols ] , tolower ) 

51  
52 # TRANSFORMA CARACTERES ESPECIAIS EM "ASCII symbols" 

53 
Dados[Dados_char_cols ] <- sapply(Dados[Dados_char_cols ] , function( w ) iconv( w , "latin1", 
"ASCII//TRANSLIT") ) 

54  
55 # REMOVE CARACTERES ESPECIAIS E PONTUACAO 

56 Dados[Dados_char_cols ] <- sapply(Dados[Dados_char_cols ], str_replace_all , "[[:punct:]]" , "" ) 

57  
58 # REMOVE ALGUMAS PREPOSICOES MAIS ARTIGOS NO MEIO DO NOME 

59 
Dados[Dados_char_cols ] <- sapply(Dados[Dados_char_cols ] , function( w ) gsub( " 
(da|de|do|dos|das|e) " , " " , w ) ) 

60  
61 # PADRONIZA INDICADORES DE AUSENCIA DE NUMERO 

62 
Dados[Dados_char_cols ] <- sapply(Dados[Dados_char_cols ] , function( w ) gsub( "(s n|s/n)" , "sn" , 
w ) ) 

63  
64 # PADRONIZA TIPO DE LOGRADOURO 

65 Dados$logr <- sapply(Dados$logr , function( w ) gsub( "(^ac|^ace) " , "acesso " , w ) ) 

66 Dados$logr <- sapply(Dados$logr , function( w ) gsub( "(^av|^ave) " , "avenida " , w ) ) 

67 Dados$logr <- sapply(Dados$logr , function( w ) gsub( "(^al) " , "alameda " , w ) ) 

68 Dados$logr <- sapply(Dados$logr , function( w ) gsub( "(^ch) " , "chacara " , w ) ) 

69 Dados$logr <- sapply(Dados$logr , function( w ) gsub( "(^com) " , "comunidade " , w ) ) 

70 Dados$logr <- sapply(Dados$logr , function( w ) gsub( "(^est|^estr) " , "estrada " , w ) ) 

71 Dados$logr <- sapply(Dados$logr , function( w ) gsub( "(^faz) " , "fazenda " , w ) ) 

72 Dados$logr <- sapply(Dados$logr , function( w ) gsub( "(^loc) " , "localidade " , w ) ) 

73 Dados$logr <- sapply(Dados$logr , function( w ) gsub( "(^lot) " , "lote " , w ) ) 

74 Dados$logr <- sapply(Dados$logr , function( w ) gsub( "(^pov) " , "povoado " , w ) ) 

75 Dados$logr <- sapply(Dados$logr , function( w ) gsub( "(^rod|^rod) " , "rodovia " , w ) ) 

76 Dados$logr <- sapply(Dados$logr , function( w ) gsub( "(^r) " , "rua " , w ) ) 

77 Dados$logr <- sapply(Dados$logr , function( w ) gsub( "(^sit|^st) " , "sitio " , w ) ) 

78 Dados$logr <- sapply(Dados$logr , function( w ) gsub( "(^tv) " , "travessa " , w ) ) 

79 Dados$logr <- sapply(Dados$logr , function( w ) gsub( "(^vl) " , "vale " , w ) ) 

80 Dados$logr <- sapply(Dados$logr , function( w ) gsub( "(^vla) " , "vila " , w ) ) 

81  
82 # REMOVE ESPACO NO INICIO DOS NOMES 

83 Dados[Dados_char_cols ] <- sapply(Dados[Dados_char_cols ] , str_trim ) 

84  
85 # REMOVE MULTIPLOS ESPACOS 

86 Dados[Dados_char_cols ] <- sapply(Dados[Dados_char_cols ] , function( w ) gsub( "\\s+" , " " , w ) ) 

87  
88 # SEPARA PARTES NOME DO ESTABELECIMENTO 

89 Dados[ , "estab" ] 

90 n <- strsplit( Dados[ , "estab" ] , " " ) 

91 n <- rbind.fill( lapply( n , function(X) data.frame( t( X ) ) ) ) 
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92 n[ is.na( n[ , 1 ] ) , 1 ] <- n[ is.na( n[ , 1 ] ) , ncol( n ) ] 

93 n[ , ncol( n ) ] <- NULL 

94 head( n ) 

95 names( n ) <- paste0( "estab_" , seq( ncol( n ) ) ) 

96 n[ , ] <- sapply( n[ , ] , as.character ) 

97 Dados <- cbind(Dados, n ) 

98  
99 # SEPARA PARTES DO NOME DO LOGRADOURO 

100 Dados[ , "logr" ] 

101 l <- strsplit( Dados[ , "logr" ] , " " ) 

102 l <- rbind.fill( lapply( l , function(X) data.frame( t( X ) ) ) ) 

103 l[ is.na( l[ , 1 ] ) , 1 ] <- l[ is.na( l[ , 1 ] ) , ncol( l ) ] 

104 l[ , ncol( l ) ] <- NULL 

105 head( l ) 

106 names( l ) <- paste0( "logr_" , seq( ncol( l ) ) ) 

107 l[ , ] <- sapply( l[ , ] , as.character ) 

108 Dados <- cbind(Dados, l ) 

109  
110 # GRAVA ARQUIVO PADRONIZADO 

111 Dados_r_ma_p2<-Dados[c(1, 8:11, 16:19, 4, 5, 2, 7)] 

112 save(Dados_r_ma_p2, file="CempreLimpoMA.RData") 
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Apêndice 2: Exemplar do código de programação na linguagem R 
utilizado para comparar e classificar estabelecimentos agropecuários, 
utilizando métodos não supervisionados, a partir de dados provenientes 
do Cempre e da Sefaz 

 

1 ########################################################################### 

2 # ESTE CODIDO REALIZA AS ETAPAS 2 E 3 DO PAREAMENTO: COMPARACAO E  

3 # CLASSIFICACAO. 

4 # SAO UTILIZADOS OITO METODOS DE PAREAMENTO: FS, KM, BC, RPA, BAG, BUM, 

5 # ADA E SVM 

6 ########################################################################### 

7  
8 #setwd("~/Dropbox/TeseAndrea/Andrea/Pareamento/ValidacaoCruzada") 

9 setwd("C:/Users/201550031-60/Desktop/ContaTudo") 

10  
11 set.seed=2605 

12  
13 library(RecordLinkage) 

14 library(dplyr) 

15  
16 ##################################################################################### 

17 # ATENCAO: MODIFICAR LINHAS 20-23, 47-49, 158-159 E 417-422, DE ACORDO COM O ESTADO 

18 ##################################################################################### 

19  
20 load("CempreLimpoPB.RData") 

21 load("SefazLimpoPB.RData") 

22 cempre<-cempre_pb_p2 

23 sefaz<-distinct(sefaz_r_pb_p2, cnpj, .keep_all = T)  

24 cempre<-cempre[c(1, 13, 2:10)] 

25 
colnames(cempre) <- c("cnpj", "uf", "nome1", "nome2", "nome3", "nome4", "logr1", "logr2", "logr3", 
"logr4", "num") 

26 sefaz<-sefaz[c(1, 13, 2:10)] 

27 
colnames(sefaz) <- c("cnpj", "uf", "nome1", "nome2", "nome3", "nome4", "logr1", "logr2", "logr3", 
"logr4", "num") 

28  
29  
30 ############################################################### 

31 # COMPARA E CLASSIFICA UTILIZANDO METODOS NAO SUPERVISIONADOS 

32 ############################################################### 

33  
34 # COMPARA REGISTROS DOIS A DOIS E CALCULA VALOR DE SIMILARIDADE 

35 it<-Sys.time() 

36 
compara <- compare.linkage(cempre, sefaz, strcmp = T, strcmpfun = jarowinkler, exclude=1:2) # 
Block=State 

37 Tcompara<-Sys.time() - it 

38 Mcompara<-memory.size() 

39  
40  
41 # CLASSIFICA CADA COMPARACAO EM PAR OU NAO-PAR UTILIZANDO METODO NAO SUPERVISIONADO 
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42  
43 # METODO FS  

44 it<-Sys.time() 

45 pesos=emWeights(compara) 

46 #summary(pesos) 

47 # paresfs=emClassify(pesos, threshold.upper=28)     # MA 

48 paresfs=emClassify(pesos, threshold.upper=23)     # PB 

49 # paresfs=emClassify(pesos, threshold.upper=17)     # SC 

50 Tfs<-Sys.time() - it 

51 Mfs<-memory.size() 

52  
53 # METODO KMEDIAS 

54 it<-Sys.time() 

55 pareskm=classifyUnsup(compara, method="kmeans") 

56 Tkm<-Sys.time() - it 

57 Mkm<-memory.size() 

58  
59 # METODO BCLUST 

60 it<-Sys.time() 

61 paresbc=classifyUnsup(compara, method="bclust") 

62 Tbc<-Sys.time() - it 

63 Mbc<-memory.size() 

64  
65  
66 # REDUZ E CALCULA MEDIDAS DE DESEMPENHO ANTES E DEPOIS DA REDUÇÃO 

67 it<-Sys.time() 

68 ld1 <-getPairs(paresfs,show="links", single.rows=T)  

69 ldx <-distinct(ld1 , id1, .keep_all = T)  

70 ld2 <-distinct(ldx , id2, .keep_all = T)  

71 a1<-getPairs(paresfs,show="nonlinks", single.rows=T)  

72 aj<-anti_join(ld1 , ld2 ) 

73 a2<-rbind(a1, aj) 

74 Trfs<-Sys.time() - it 

75 Mrfs<-memory.size() 

76  
77 VP1<-sum(ld1$cnpj.1==ld1$cnpj.2) 

78 FP1<-sum(ld1$cnpj.1!=ld1$cnpj.2) 

79 VN1<-sum(a1$cnpj.1!=a1$cnpj.2) 

80 FN1<-sum(a1$cnpj.1==a1$cnpj.2) 

81 P1=VP1/(VP1+FP1) 

82 R1=VP1/(VP1+FN1) 

83 Fstat1 =2*P1*R1/(P1+R1) 

84 Est1<-cbind(Fstat1, P1, R1, VP1, FP1, VN1, FN1) 

85 VP2<-sum(ld2$cnpj.1==ld2$cnpj.2) 

86 FP2<-sum(ld2$cnpj.1!=ld2$cnpj.2) 

87 VN2<-sum(a2$cnpj.1!=a2$cnpj.2) 

88 FN2<-sum(a2$cnpj.1==a2$cnpj.2) 

89 P2=VP2/(VP2+FP2) 

90 R2=VP2/(VP2+FN2) 

91 Fstat2 =2*P2*R2/(P2+R2) 

92 Est2<-cbind(Fstat2, P2, R2, VP2, FP2, VN2, FN2) 

93 FS<-cbind(Est1, Est2) 

94  
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95 it<-Sys.time() 

96 ld1 <-getPairs(pareskm,show="links", single.rows=T)  

97 ldx <-distinct(ld1 , id1, .keep_all = T)  

98 ld2 <-distinct(ldx , id2, .keep_all = T)  

99 a1<-getPairs(pareskm,show="nonlinks", single.rows=T)  

100 aj<-anti_join(ld1 , ld2 ) 

101 a2<-rbind(a1, aj) 

102 Trkm<-Sys.time()- it 

103 Mrkm<-memory.size() 

104  
105  
106 VP1<-sum(ld1$cnpj.1==ld1$cnpj.2) 

107 FP1<-sum(ld1$cnpj.1!=ld1$cnpj.2) 

108 VN1<-sum(a1$cnpj.1!=a1$cnpj.2) 

109 FN1<-sum(a1$cnpj.1==a1$cnpj.2) 

110 P1=VP1/(VP1+FP1) 

111 R1=VP1/(VP1+FN1) 

112 Fstat1 =2*P1*R1/(P1+R1) 

113 Est1<-cbind(Fstat1, P1, R1, VP1, FP1, VN1, FN1) 

114 VP2<-sum(ld2$cnpj.1==ld2$cnpj.2) 

115 FP2<-sum(ld2$cnpj.1!=ld2$cnpj.2) 

116 VN2<-sum(a2$cnpj.1!=a2$cnpj.2) 

117 FN2<-sum(a2$cnpj.1==a2$cnpj.2) 

118 P2=VP2/(VP2+FP2) 

119 R2=VP2/(VP2+FN2) 

120 Fstat2 =2*P2*R2/(P2+R2) 

121 Est2<-cbind(Fstat2, P2, R2, VP2, FP2, VN2, FN2) 

122 KM<-cbind(Est1, Est2) 

123  
124 it<-Sys.time() 

125 ld1 <-getPairs(paresbc,show="links", single.rows=T)  

126 ldx <-distinct(ld1 , id1, .keep_all = T)  

127 ld2 <-distinct(ldx , id2, .keep_all = T)  

128 a1<-getPairs(paresbc,show="nonlinks", single.rows=T)  

129 aj<-anti_join(ld1 , ld2 ) 

130 a2<-rbind(a1, aj) 

131 Trbc<-Sys.time()- it 

132 Mrbc<-memory.size() 

133  
134 VP1<-sum(ld1$cnpj.1==ld1$cnpj.2) 

135 FP1<-sum(ld1$cnpj.1!=ld1$cnpj.2) 

136 VN1<-sum(a1$cnpj.1!=a1$cnpj.2) 

137 FN1<-sum(a1$cnpj.1==a1$cnpj.2) 

138 P1=VP1/(VP1+FP1) 

139 R1=VP1/(VP1+FN1) 

140 Fstat1 =2*P1*R1/(P1+R1) 

141 Est1<-cbind(Fstat1, P1, R1, VP1, FP1, VN1, FN1) 

142 VP2<-sum(ld2$cnpj.1==ld2$cnpj.2) 

143 FP2<-sum(ld2$cnpj.1!=ld2$cnpj.2) 

144 VN2<-sum(a2$cnpj.1!=a2$cnpj.2) 

145 FN2<-sum(a2$cnpj.1==a2$cnpj.2) 

146 P2=VP2/(VP2+FP2) 

147 R2=VP2/(VP2+FN2) 
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148 Fstat2 =2*P2*R2/(P2+R2) 

149 Est2<-cbind(Fstat2, P2, R2, VP2, FP2, VN2, FN2) 

150 BC<-cbind(Est1, Est2) 

151  
152 TMnsup<-cbind(Tcompara, Tfs, Tkm, Tbc, Mcompara, Mfs, Mkm, Mbc) 

153 save(TMnsup, file="TMnsupPB.RData") 

154 write.csv2(TMnsup, file="EstPB.csv") 

155  
156 Est<-rbind(FS, KM, BC) 

157 rownames(Est) <- c("EM", "KM", "BC") 

158 save(Est, file="EstPB.RData") 

159 write.csv2(Est, file="EstPB.csv") 

160  
161  
162 ############################################################################# 

163 # COMPARA E CLASSIFICA UTILIZANDO METODOS SUPERVISIONADOS: VALIDACAO CRUZADA 

164 ############################################################################# 

165  
166 dados1<-cempre 

167 dados2<-sefaz 

168  
169 rand1 <- sample (10, dim(dados1)[1], replace =TRUE)   

170 rand2 <-  sample (10, dim(dados2)[1], replace =TRUE) 

171  
172 outRPA<-NULL 

173 outBAG<-NULL 

174 outBUM<-NULL 

175 outADA<-NULL 

176 outSVM<-NULL 

177 outTM<-NULL 

178  
179  
180   for (i in unique(rand1)){ 

181      

182     dados1_treina <-  dados1[ rand1!=i, ] 

183     dados1_testa <- dados1[ rand1==i, ] 

184      

185      

186     for( j in unique(rand2)){ 

187        

188       dados2_treina <-  dados2[ rand2!=j, ] 

189       dados2_testa <- dados2[ rand2==j, ] 

190        

191    

192       # PREPARA DADOS DE TREINAMENTO 

193       it<-Sys.time() 

194       dados_dedup<-rbind(dados1_treina, dados2_treina) 

195       ouro=compare.dedup (dados_dedup, blockfld= F, strcmpfun = jarowinkler, exclude= 2:11) 

196       pesos=emWeights(ouro) 

197       classif=emClassify(pesos, threshold.upper=0, threshold.lower=0) 

198       paresouro=getPairs(classif,show="links", single.rows=TRUE) 

199       m<-nrow(dados1_treina)+1 

200       n <-nrow(dados_dedup) 
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201       x <-seq( n ) 

202       any( duplicated( paresouro$id1 ) ) 

203       any( duplicated( paresouro$id2 ) ) 

204       

205       for( i in seq(nrow( paresouro ) ) ){ 

206         position_one <- paresouro[ i , 'id1' ] 

207         position_two <- paresouro[ i , 'id2' ] 

208         x[ position_two ] <- x[ position_one ] 

209       } 

210    

211       id1=x[1:nrow(dados1_treina)] 

212       id2=x[m:n] 

213       remove(pesos) 

214       remove(ouro) 

215       remove(classif) 

216       comparaT <- compare.linkage(dados1_treina, dados2_treina, blockfld=F,  

217                                   strcmp = T, strcmpfun = jarowinkler, identity1=id1, identity2=id2, exclude=1:2) 

218       Ttreina<-Sys.time() - it 

219       Mtreina<-memory.size() 

220        

221       # COMPARA REGISTROS DOIS A DOIS E CALCULA VALOR DE SIMILARIDADE 

222 
      comparaC <- compare.linkage(dados1_testa, dados2_testa, blockfld=F, strcmp = T, strcmpfun = 
jarowinkler, exclude=1:2)  

223        

224       # CLASSIFICA CADA COMPARACAO EM PAR OU NAO-PAR UTILIZANDO METODO SUPERVISIONADO 

225       it<-Sys.time() 

226       classifRPA <- trainSupv(comparaT,method="rpart") 

227       paresRPA=classifySupv(classifRPA, newdata=comparaC) 

228       remove(classifRPA) 

229       Trpa<-Sys.time() - it 

230       Mrpa<-memory.size() 

231        

232       it<-Sys.time() 

233       classifBAG <- trainSupv(comparaT,method="bagging") 

234       paresBAG=classifySupv(classifBAG, newdata=comparaC)  

235       remove(classifBAG) 

236       Tbag<-Sys.time() - it 

237       Mbag<-memory.size() 

238        

239        

240       it<-Sys.time() 

241       classifBUM <- trainSupv(comparaT,method="bumping") 

242       paresBUM=classifySupv(classifBUM, newdata=comparaC)  

243       remove(classifBUM) 

244       Tbum<-Sys.time()- it 

245       Mbum<-memory.size() 

246        

247       it<-Sys.time() 

248       classifADA <- trainSupv(comparaT,method="ada") 

249       paresADA=classifySupv(classifADA, newdata=comparaC)  

250       remove(classifADA) 

251       Tada<-Sys.time() - it 

252       Mada<-memory.size() 
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253        

254       it<-Sys.time() 

255       classifSVM <- trainSupv(comparaT,method="svm") 

256       paresSVM=classifySupv(classifSVM, newdata=comparaC)  

257       remove(classifSVM) 

258       Tsvm<-Sys.time()- it 

259       Msvm<-memory.size() 

260        

261       remove(comparaC) 

262       remove(comparaT) 

263        

264        

265       # REDUZ E CALCULA MEDIDAS DE DESEMPENHO ANTES E DEPOIS DA REDUÇÃO 

266       it<-Sys.time() 

267       ld1 <-getPairs(paresRPA,show="links", single.rows=T)  

268       ldx <-distinct(ld1 , id1, .keep_all = T)  

269       ld2 <-distinct(ldx , id2, .keep_all = T)  

270       a1<-getPairs(paresRPA,show="nonlinks", single.rows=T)  

271       aj<-anti_join(ld1 , ld2 ) 

272       a2<-rbind(a1, aj) 

273       Trrpa<-Sys.time()- it 

274       Mrrpa<-memory.size() 

275        

276       VP1<-sum(ld1$cnpj.1==ld1$cnpj.2) 

277       FP1<-sum(ld1$cnpj.1!=ld1$cnpj.2) 

278       VN1<-sum(a1$cnpj.1!=a1$cnpj.2) 

279       FN1<-sum(a1$cnpj.1==a1$cnpj.2) 

280       P1=VP1/(VP1+FP1) 

281       R1=VP1/(VP1+FN1) 

282       Fstat1 =2*P1*R1/(P1+R1) 

283       Est1<-cbind(Fstat1, P1, R1, VP1, FP1, VN1, FN1) 

284       VP2<-sum(ld2$cnpj.1==ld2$cnpj.2) 

285       FP2<-sum(ld2$cnpj.1!=ld2$cnpj.2) 

286       VN2<-sum(a2$cnpj.1!=a2$cnpj.2) 

287       FN2<-sum(a2$cnpj.1==a2$cnpj.2) 

288       P2=VP2/(VP2+FP2) 

289       R2=VP2/(VP2+FN2) 

290       Fstat2 =2*P2*R2/(P2+R2) 

291       Est2<-cbind(Fstat2, P2, R2, VP2, FP2, VN2, FN2) 

292       outRPA<-rbind(outRPA, cbind(Est1, Est2)) 

293       remove(paresRPA) 

294        

295       it<-Sys.time() 

296       ld1 <-getPairs(paresBAG,show="links", single.rows=T)  

297       ldx <-distinct(ld1 , id1, .keep_all = T)  

298       ld2 <-distinct(ldx , id2, .keep_all = T)  

299       a1<-getPairs(paresBAG,show="nonlinks", single.rows=T)  

300       aj<-anti_join(ld1 , ld2 ) 

301       a2<-rbind(a1, aj) 

302       Trbag<-Sys.time()- it 

303       Mrbag<-memory.size() 

304        

305       VP1<-sum(ld1$cnpj.1==ld1$cnpj.2) 
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306       FP1<-sum(ld1$cnpj.1!=ld1$cnpj.2) 

307       VN1<-sum(a1$cnpj.1!=a1$cnpj.2) 

308       FN1<-sum(a1$cnpj.1==a1$cnpj.2) 

309       P1=VP1/(VP1+FP1) 

310       R1=VP1/(VP1+FN1) 

311       Fstat1 =2*P1*R1/(P1+R1) 

312       Est1<-cbind(Fstat1, P1, R1, VP1, FP1, VN1, FN1) 

313       VP2<-sum(ld2$cnpj.1==ld2$cnpj.2) 

314       FP2<-sum(ld2$cnpj.1!=ld2$cnpj.2) 

315       VN2<-sum(a2$cnpj.1!=a2$cnpj.2) 

316       FN2<-sum(a2$cnpj.1==a2$cnpj.2) 

317       P2=VP2/(VP2+FP2) 

318       R2=VP2/(VP2+FN2) 

319       Fstat2 =2*P2*R2/(P2+R2) 

320       Est2<-cbind(Fstat2, P2, R2, VP2, FP2, VN2, FN2) 

321       outBAG<-rbind(outBAG, cbind(Est1, Est2)) 

322       remove(paresBAG) 

323        

324       it<-Sys.time() 

325       ld1 <-getPairs(paresBUM,show="links", single.rows=T)  

326       ldx <-distinct(ld1 , id1, .keep_all = T)  

327       ld2 <-distinct(ldx , id2, .keep_all = T)  

328       a1<-getPairs(paresBUM,show="nonlinks", single.rows=T)  

329       aj<-anti_join(ld1 , ld2 ) 

330       a2<-rbind(a1, aj) 

331       Trbum<-Sys.time() - it 

332       Mrbum<-memory.size() 

333        

334       VP1<-sum(ld1$cnpj.1==ld1$cnpj.2) 

335       FP1<-sum(ld1$cnpj.1!=ld1$cnpj.2) 

336       VN1<-sum(a1$cnpj.1!=a1$cnpj.2) 

337       FN1<-sum(a1$cnpj.1==a1$cnpj.2) 

338       P1=VP1/(VP1+FP1) 

339       R1=VP1/(VP1+FN1) 

340       Fstat1 =2*P1*R1/(P1+R1) 

341       Est1<-cbind(Fstat1, P1, R1, VP1, FP1, VN1, FN1) 

342       VP2<-sum(ld2$cnpj.1==ld2$cnpj.2) 

343       FP2<-sum(ld2$cnpj.1!=ld2$cnpj.2) 

344       VN2<-sum(a2$cnpj.1!=a2$cnpj.2) 

345       FN2<-sum(a2$cnpj.1==a2$cnpj.2) 

346       P2=VP2/(VP2+FP2) 

347       R2=VP2/(VP2+FN2) 

348       Fstat2 =2*P2*R2/(P2+R2) 

349       Est2<-cbind(Fstat2, P2, R2, VP2, FP2, VN2, FN2) 

350       outBUM<-rbind(outBUM, cbind(Est1, Est2)) 

351       remove(paresBUM) 

352        

353       it<-Sys.time() 

354       ld1 <-getPairs(paresADA,show="links", single.rows=T)  

355       ldx <-distinct(ld1 , id1, .keep_all = T)  

356       ld2 <-distinct(ldx , id2, .keep_all = T)  

357       a1<-getPairs(paresADA,show="nonlinks", single.rows=T)  

358       aj<-anti_join(ld1 , ld2 ) 
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359       a2<-rbind(a1, aj) 

360       Trada<-Sys.time()- it 

361       Mrada<-memory.size() 

362        

363       VP1<-sum(ld1$cnpj.1==ld1$cnpj.2) 

364       FP1<-sum(ld1$cnpj.1!=ld1$cnpj.2) 

365       VN1<-sum(a1$cnpj.1!=a1$cnpj.2) 

366       FN1<-sum(a1$cnpj.1==a1$cnpj.2) 

367       P1=VP1/(VP1+FP1) 

368       R1=VP1/(VP1+FN1) 

369       Fstat1 =2*P1*R1/(P1+R1) 

370       Est1<-cbind(Fstat1, P1, R1, VP1, FP1, VN1, FN1) 

371       VP2<-sum(ld2$cnpj.1==ld2$cnpj.2) 

372       FP2<-sum(ld2$cnpj.1!=ld2$cnpj.2) 

373       VN2<-sum(a2$cnpj.1!=a2$cnpj.2) 

374       FN2<-sum(a2$cnpj.1==a2$cnpj.2) 

375       P2=VP2/(VP2+FP2) 

376       R2=VP2/(VP2+FN2) 

377       Fstat2 =2*P2*R2/(P2+R2) 

378       Est2<-cbind(Fstat2, P2, R2, VP2, FP2, VN2, FN2) 

379       outADA<-rbind(outADA, cbind(Est1, Est2)) 

380       remove(paresADA) 

381        

382       it<-Sys.time() 

383       ld1 <-getPairs(paresSVM,show="links", single.rows=T)  

384       ldx <-distinct(ld1 , id1, .keep_all = T)  

385       ld2 <-distinct(ldx , id2, .keep_all = T)  

386       a1<-getPairs(paresSVM,show="nonlinks", single.rows=T)  

387       aj<-anti_join(ld1 , ld2 ) 

388       a2<-rbind(a1, aj) 

389       Trsvm<-Sys.time()- it 

390       Mrsvm<-memory.size() 

391        

392       VP1<-sum(ld1$cnpj.1==ld1$cnpj.2) 

393       FP1<-sum(ld1$cnpj.1!=ld1$cnpj.2) 

394       VN1<-sum(a1$cnpj.1!=a1$cnpj.2) 

395       FN1<-sum(a1$cnpj.1==a1$cnpj.2) 

396       P1=VP1/(VP1+FP1) 

397       R1=VP1/(VP1+FN1) 

398       Fstat1 =2*P1*R1/(P1+R1) 

399       Est1<-cbind(Fstat1, P1, R1, VP1, FP1, VN1, FN1) 

400       VP2<-sum(ld2$cnpj.1==ld2$cnpj.2) 

401       FP2<-sum(ld2$cnpj.1!=ld2$cnpj.2) 

402       VN2<-sum(a2$cnpj.1!=a2$cnpj.2) 

403       FN2<-sum(a2$cnpj.1==a2$cnpj.2) 

404       P2=VP2/(VP2+FP2) 

405       R2=VP2/(VP2+FN2) 

406       Fstat2 =2*P2*R2/(P2+R2) 

407       Est2<-cbind(Fstat2, P2, R2, VP2, FP2, VN2, FN2) 

408       outSVM<-rbind(outSVM, cbind(Est1, Est2)) 

409       remove(paresSVM) 

410        



 89 

411 
      outTM<-rbind(outTM, cbind(Ttreina, Trpa, Tbag, Tbum, Tada, Tsvm, Trrpa, Trbag, Trbum, Trada, 
Trsvm, 

412                                 Mtreina, Mrpa, Mbag, Mbum, Mada, Msvm, Mrrpa, Mrbag, Mrbum, Mrada, Mrsvm )) 

413        

414       } 

415   } 

416    

417   save(outRPA, file="outRPAPB.RData") 

418   save(outBAG, file="outBAGPB.RData") 

419   save(outBUM, file="outBUMPB.RData") 

420   save(outADA, file="outADAPB.RData") 

421   save(outSVM, file="outSVMPB.RData") 

422   save(outTM, file="outTMPB.RData") 
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Apêndice 3: Medidas resumo da eficácia do pareamento após redução 
de pares a um por estabelecimento agropecuário, por Estado, segundo o 
método de pareamento     

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, utilizando dados do Cadastro Central de Empresas do IBGE 
(CEMPRE) – 2014 e das Secretarias Estaduais de Fazenda dos Estados do Maranhão, Paraíba e 
Santa Catarina (SEFAZ) - 2016.  
SI corresponde aos casos em que não houve qualquer par correto, portanto não foi possível 
calcular a Estatística-F. 
(1) Valores obtidos a partir de 100 classificações, utilizando Validação Cruzada. 

  

Maranhão Paraíba Santa Catarina

Não Superv isionado
FS 0,96 0,70 0,92
Kmédias 0,00 0,00 0,00
Bclust 0,00 0,00 0,00

Superv isionado  (1 )
Rpart 0,83 0,72 0,00
Bagging 0,84 0,69 0,00
Bumping 0,85 0,71 0,83
ADA 0,89 0,71 0,80
SVM 0,86 0,75 0,82

Não Superv isionado
FS 0,42 0,75 0,46
Kmédias 0,00 0,00 0,00
Bclust 0,00 0,00 0,00

Superv isionado  (1 )
Rpart 0,66 0,63 0,64
Bagging 0,78 0,68 0,68
Bumping 0,72 0,65 0,66
ADA 0,76 0,70 0,68
SVM 0,56 0,57 0,56

Não Superv isionado
FS 0,59 0,72 0,61
Kmédias SI SI SI
Bclust SI SI SI

Superv isionado  (1 )
Rpart 0,74 0,67 0,73
Bagging 0,81 0,69 0,73
Bumping 0,78 0,68 0,73
ADA 0,82 0,71 0,77
SVM 0,68 0,64 0,70

Estatística-F

Precisão

Sensibilidade

Método de Pareamento
Estado
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Apêndice 4: Medidas resumo da eficiência do pareamento e da redução 
de pares 

Tabela A4.1: Quantidade de memória alocada em cada etapa do pareamento ou na 
redução de pares um-para-um, por Estado, segundo a etapa, método e 
procedimento realizado 

 
Fonte: Elaborado pela autora, utilizando dados do Cadastro Central de Empresas do IBGE 
(CEMPRE) – 2014 e das Secretarias Estaduais de Fazenda dos Estados do Maranhão, Paraíba e 
Santa Catarina (SEFAZ) - 2016.  
(1) Valores obtidos a partir de 100 classificações, utilizando Validação Cruzada. 
(2) Valores 0,00 correspondem a valores menores que 0,01.  
 
 
 

 

Maranhão Paraíba Santa Catarina

Preparação 0,10 0,10 0,12

Comparação 1,75 0,42 1,36

Classif icação

Não Superv isionado

FS 1,37 0,48 1,07

Kmédias 1,30 0,53 0,99

Bclust 0,42 0,24 0,38

Superv isionado  (1 )

Dados de Treinamento 1,51 0,62 1,31

Rpart 1,42 0,73 1,27

Bagging 2,10 0,59 1,79

Bumping 3,34 0,78 2,79

ADA 1,37 0,62 1,22

SVM 1,54 0,74 1,43

Redução

Não Superv isionado

FS 1,50 0,70 1,40

Kmédias 1,50 0,70 1,40

Bclust 1,50 0,70 1,40

Rpart 1,54 0,74 1,43

Bagging 1,55 0,73 1,44

Bumping 1,55 0,73 1,44

ADA 1,55 0,73 1,43

SVM 1,55 0,73 1,43

Memória máxima alocada em cada etapa do pareamento: em Gigabytes

Etapa e Método de 

Pareamento

Estado
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Tabela A4.2: Quantidade de tempo consumido em cada etapa do pareamento ou na 
redução de pares um-para-um, por Estado, segundo a etapa, método e 
procedimento realizado 

 
Fonte: Elaborado pela autora, utilizando dados do Cadastro Central de Empresas do IBGE 
(CEMPRE) – 2014 e das Secretarias Estaduais de Fazenda dos Estados do Maranhão, Paraíba e 
Santa Catarina (SEFAZ) - 2016.  
(1) Valores obtidos a partir de 100 classificações, utilizando Validação Cruzada. 
(2) Valores 0,00 correspondem a valores menores que 0,01.  

  

Maranhão Paraíba Santa Catarina

Preparação 0,05 0,03 0,12

Comparação 0,51 0,08 0,31

Classif icação

Não Superv isionado

FS 25,28 6,32 41,36

Kmédias 0,02 0,00 0,01

Bclust 1,91 0,20 1,12

Superv isionado  (1 )

Dados de Treinamento 0,34 0,04 0,31

Rpart 0,57 0,09 0,40

Bagging 2,89 0,33 1,95

Bumping 9,55 1,69 7,98

ADA 15,31 2,04 10,87

SVM 18,93 0,49 3,03

Redução (2 )

Não Superv isionado

FS 0,00 0,00 0,00

Kmédias 0,00 0,00 0,00

Bclust 0,00 0,00 0,00

Superv isionado  (1 )

Rpart 0,00 0,00 0,00

Bagging 0,00 0,00 0,00

Bumping 0,00 0,00 0,00

ADA 0,00 0,00 0,00

SVM 0,00 0,00 0,00

Estado

Tempo de processamento em cada etapa do pareamento: em minutos

Etapa e Método de 

Pareamento
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Apêndice 5: Estatísticas resumo utilizadas para testar a diferença de 
médias da Estatística-F dos métodos de pareamento supervisionados 

 

Tabela A5.1: Estatísticas resumo do Teste de Shapiro-Wilk (W) de Normalidade dos 
valores da Estatística-F, por Estado, segundo o método de pareamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora, utilizando dados do Cadastro Central de Empresas do IBGE 
(CEMPRE) – 2014 e das Secretarias Estaduais de Fazenda dos Estados do Maranhão, Paraíba e 
Santa Catarina (SEFAZ) - 2016.  
(2) Valores 0,00 correspondem a valores menores que 0,01.  
 

 

Tabela A5.2: Estatísticas resumo do Teste Kruskal-Wallis de igualdade das médias dos valores 
da Estatística-F, por Estado, segundo o método de pareamento 

 

Fonte: Elaborado pela autora, utilizando dados do Cadastro Central de Empresas do IBGE 
(CEMPRE) – 2014 e das Secretarias Estaduais de Fazenda dos Estados do Maranhão, Paraíba e 
Santa Catarina (SEFAZ) - 2016.  
(1) Não inclui o método SVM, o qual teve a hipótese de igualdade da média rejeitado neste 
Estado. 
 

Maranhão Paraíba Santa Catarina

Rpart

Estatística W 0,95 0,78 0,77

P-valor 0,00 0,00 0,00

Bagging

Estatística W 0,91 0,74 0,76

P-valor 0,00 0,00 0,00

Bumping

Estatística W 0,93 0,76 0,75

P-valor 0,00 0,00 0,00

ADA

Estatística W 0,91 0,77 0,72

P-valor 0,00 0,00 0,00

SVM

Estatística W 0,95 0,77 0,78

P-valor 0,00 0,00 0,00

Método de Pareamento 

e Estatísticas

Estado

Maranhão(1) Paraíba Santa Catarina

Qui-quadrado 11,23 0,96 1,29

Graus de liberdade 3 4 4

P-valor 0,01 0,92 0,86

Método de Pareamento 

e Estatísticas

Estado


