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Elevando as taxas de aceitação do cliente com
a melhoria do machine learning
O Banco Visión foi fundado em 1992 e está sediado em Assunção, no
Paraguai. Ele fornece serviços ﬁnanceiros para micro e pequenas
empresas no Paraguai. Os cientistas de dados do banco foram
desaﬁados a expandir os serviços de cartão de crédito dos clientes
existentes, determinar facilmente os riscos de crédito com melhor
precisão e fazer melhores previsões de inadimplência.

Desaﬁo de negócio

O Banco Visión percebeu que sua infraestrutura
x86 existente em que estavam implantando os
modelos de machine learning não era suﬁciente
para lidar com a quantidade de dados com o
desempenho necessário. Eles precisavam de
uma aceleração de GPU para lidar com a
demanda de inteligência artiﬁcial (IA) e de
cargas de trabalho de machine learning.

Transformação

O Banco Visión poupou tempo e aumentou sua
renda criando modelos mais precisos para
análise de risco de crédito com o H2O Driverless
AI no IBM Power Systems AC922.

Benefícios para os negócios

Aumento
do número de produtos de crédito aceitos
por cliente
Tempo de implementação
reduzido de dois dias e uma semana para
duas horas
Execução
de venda cruzada mais precisa para aumentar
a renda
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A necessidade de aumentar
a precisão

Introdução

Os cientistas de dados do banco Visión foram desaﬁados a expandir
os serviços de cartão de crédito dos clientes existentes, determinar
facilmente os riscos de crédito com melhor precisão e fazer
melhores previsões de inadimplência. Há muito tempo eles usam o
IBM i e o Power Systems para executar as operações do banco. O
banco também já usava o TM1 e o IBM Cognos Analytics para
encontrar insights nos dados de negócios. O Cognos Analytics é uma
solução de inteligência de negócios capacitada com IA para criar
facilmente visualizações e painéis atraentes.
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O Banco Visión percebeu que sua infraestrutura x86 existente na
qual os modelos de machine learning estavam sendo implantados
não era suﬁciente para manipular a quantidade de dados com o
desempenho que era necessário. Eles precisam de uma aceleração
de GPU para lidar com a demanda de inteligência artiﬁcial (IA) e de
cargas de trabalho de machine learning.
A Softshop, um parceiro comercial IBM, ajudou a orientar o Banco
Visión na busca da solução certa para suas ações de IA. Desde
1990, a Softshop tem se especializado em infraestrutura e serviços
de TI para seus clientes. Ela tem experiência com IA e IBM Power
Systems e sabiam qual era a plataforma certa para lidar essas
cargas de trabalho. A Softshop apresentou ao Banco Visión o H20
Driverless AI e o IBM Power Systems AC922.
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Desenvolvendo modelos de
machine learning mais precisos

Introdução

O Banco Visión implementou o H2O Driverless AI no IBM Power
Systems AC922 executando o Red Hat Enterprise Linux. Os IBM
Power Systems AC922 são servidores acelerados com GPUs NVIDIA
Tesla V100 que oferecem um desempenho sem precedentes para
computação, análise e inteligência articial modernas de alto
desempenho. O H2O Driverless AI emprega as técnicas dos
cientistas de dados especialistas em uma aplicação fácil de usar,
que ajuda a dimensionar suas ações de ciência de dados e de
machine learning. A combinação do H2O Driverless AI no Power
Systems AC922 é um acesso fácil ao uso do machine learning e
acelera os tempos de ingestão e de treinamento de dados,
aumentando a rapidez do desenvolvimento e da implementação.
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A equipe de ciência de dados no Banco Visión é responsável por
machine learning e a análise de dados do banco. “A criação de
modelos preditivos nunca foi tão fácil, nunca ocorreu em um tempo
tão curto e nunca forneceu resultados tão bons", diz Alejandro
Lopez, líder da equipe. “Nós fabricamos nossos próprios modelos
para coleções nessa plataforma. O gerenciamento de coleções
melhorou completamente a recuperação para níveis nunca
atingidos. Foi fácil de implementar e a experiência foi perfeita. Ao
chegar, a Softshop nos ajudou a implementar o H20 Driverless AI, e
imediatamente pudemos começar a usá-lo.”

Agora, o banco está migrando todos os modelos para o H20 Driverless
AI, pois a equipe observou imediatamente os benefícios de executar
seus modelos em servidores acelerados com GPU. O desempenho e a
precisão dos modelos de machine learning aumentaram
imediatamente após a implementação no H2O Driverless AI e no
Power Systems AC922. Eles podem obter insights sobre os dados com
uma rapidez muito maior do que a proporcionada pela infraestrutura
x86 tradicional. Agora, a equipe de ciência de dados e o restante do
banco estão levando insights importantes para os negócios, permitindo
a melhoria do atendimento ao cliente.

“ Finalmente podemos desenvolver modelos
preditivos com menos esforços e em menos tempo,
criando vários novos modelos em um único dia, o
que antes demorava meses ou semanas com outras
ferramentas.”
— Alejandro Lopez, Cientista de Dados, Banco Visión
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Poupando tempo e aumentando a renda
com a melhoria do machine learning

Introdução

Desde a implementação do H2O Driverless AI no IBM Power
Systems AC922, a equipe de ciência de dados poupou tempo e
aumentou a renda criando e implementando modelos que dobraram
o número de produtos de créditos aceitos pelo cliente. Além disso, a
equipe passou a identiﬁcar riscos de crédito e de dívida, com maior
precisão que antes.
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“Finalmente podemos desenvolver modelos preditivos com menos
esforços e em menos tempo, criando vários novos modelos em um
único dia, o que antes demorava meses ou semanas com outras
ferramentas", diz Alejandro. "O trabalho com o Driverless AI no IBM
Power Systems AC922 tem gerado grandes expectativas que, até
agora, têm sido transformadas em resultados. Mais de 90% das
solicitações de empréstimo de crédito estão sendo processadas
com os modelos que criamos. Essa é a conﬁança que estamos
depositando nessa plataforma."
Antes, levava quase uma semana ou mais de dois dias para
implementar um modelo na antiga infraestrutura x86. Com o H2O
Driverless AI no Power Systems AC922, agora eles podem
implementar e executar um modelo em menos de duas horas. Isso é
fundamental para melhorar o atendimento ao cliente, pois é possível
obter insights de seus dados e o fornecimento de ofertas
personalizadas em tempo real. A equipe também está observando
os benefícios da nova plataforma de IA em todas a empresa, como
na área de contas a pagar.

Agora, o banco está pretendendo utilizar o IBM Watson Machine
Learning em seus servidores Power Systems AC922. O Watson
Machine Learning Accelerator combina as estruturas de software livre
populares de deep learning com ferramentas de desenvolvimento de
IA eﬁcientes para levar os benefícios da IA para os seus negócios. Eles
estão começando a trabalhar com o processamento de linguagem
natural com o TensorFlow para gerar ainda mais valor dos dados para o
banco. Assim, o Banco Visión continuará a obter vantagens
competitivas e a melhorar o atendimento ao cliente com a IA no IBM
Power Systems AC922.

“ O trabalho com o Driverless AI no IBM Power
Systems AC922 tem gerado grandes expectativas
que, até agora, têm sido transformadas em
resultados, mais de 90% de solicitações de
empréstimo de crédito estão sendo processadas
com os modelos que criamos, que é o resultado da
conﬁança que depositamos nessa plataforma.”
— Alejandro Lopez, Cientista de Dados, Banco Visión
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Sobre o Banco Visión
O Banco Visión foi fundado em 1992 e está sediado em Assunção,
no Paraguai. Eles fornecem serviços ﬁnanceiros para empresas de
pequeno e médio porte no Paraguai. Eles também oferecem
serviços de cartão de crédito, remessas bancárias, serviços de
coleta de impostos e de utilidade pública, planos de contribuição
para plano de pensão e serviços de transferência de pagamento. O
banco tem 1.798 funcionários e gerencia mais de $997 milhões de
dólares em ativos.

Solução composta por
–
–
–
–

Cognos Analytics
IBM Power Systems AC922
IBM Power Systems executando o IBM i
IBM Power Systems executando o Linux Red Hat
– Software acelerador do Watson Machine
Learning (ML)

Dê o próximo passo
Para saber mais sobre como as soluções de
infraestrutura IBM Power Systems podem
ajudar o seu negócio, entre em contato com o
especialista da IBM.
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