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For each prediction, how do we explain 
(potentially to a layman) how the 
model arrived at its output?

model interpretability



3 friends planning a night out3 friends planning a night out



if each one 
takes an Uber

due: R$ 34

Black: R$ 14
Yellow: R$ 10
Green: R$ 10



if they share 
an Uber

due: R$ 20

Black + Yellow + Green: R$ 20



A solution concept in cooperative 
Game Theory. Named in honor of 
Lloyd Shapley, who introduced it 
in 1953.

shapley value



desired
properties

efficiency 
cost reduction for every 

player who collaborates

symmetry 
same cost before → same 

afterwards

null player
no collaboration → no 

cost reduction

monotonicity
if multiple games → final 

cost = sum of costs



Cost before vs after collaborating

R$ 14

R$ 10

R$ 10

→   R$ 10

→   R$ 5

→   R$ 5

R$ 4 →   R$ 4



how to translate 
shapley values to 
machine learning?

feature importances ← player's shapley values

predicted value ← total game cost

feature

prediction ← cooperative game

← player



Local explanations (with SHAP values)

Mais que um empreendimento residencial, um novo conceito; uma proposta 

de arquitetura voltada para proporcionar conforto e versatilidade para quem 

gosta de receber. Os espaços foram pensados para serem práticos e 

funcionais, permitindo que você dê seu toque de acordo com cada ocasião. 

O resultado é um lugar agradável e convidativo para todos. Principalmente 

para o seu estilo. Localizado no Petrópolis, um dos bairros mais tradicionais 

e agradáveis de Porto Alegre. Sua localização combina características 

especiais para um alto padrão de qualidade de vida: a tranquilidade de uma 

região residencial com ruas arborizadas, cercada de serviços, de 

conveniência e da mobilidade que não pode faltar no dia a dia.



Local explanations (TP with highest confidence)

Mais que um empreendimento residencial, um novo conceito; uma proposta de arquitetura voltada para proporcionar 

conforto e versatilidade para quem gosta de receber. Os espaços foram pensados para serem práticos e funcionais, 

permitindo que você dê seu toque de acordo com cada ocasião. O resultado é um lugar agradável e convidativo para 

todos. Principalmente para o seu estilo. Localizado no Petrópolis, um dos bairros mais tradicionais e agradáveis de 

Porto Alegre. Sua localização combina características especiais para um alto padrão de qualidade de vida: a 

tranquilidade de uma região residencial com ruas arborizadas, cercada de serviços, de conveniência e da mobilidade 

que não pode faltar no dia a dia.



Excelente apartamento de fundos. Sala em 2 ambientes, com 3 quartos com armários embutidos, sendo 1 suite, banheiro 
social. Cozinha americana, com armários planejados, área de serviço. Próximo a transportes e comércios.
1 vaga na convenção do condomínio.
Atualizado . -

Local explanations (TN with highest confidence)



Worst FP (found a wrong label)

##### ACEITAMOS CARRO E FGTS COMO ENTRADA!!!!! ####### AGENDE SUA VISITA E VENHA CONHECER!!

Seja bem-vindo a um lugar inteiramente inspirado no horizonte da sua intuição. Um residencial que acompanha o ritmo de sua 
família.
No Jazz, você e sua família estão próximos de tudo. Aqui, você está ligado a diversos pontos da cidade, graças a uma rede de 
transportes completa que interliga toda a Região Fluminense, como Linha Amarela e Autoestrada Grajaú- Jacarepaguá.
O Jazz Harmony possui um bloco único e exclusivo para apenas 70 famílias em um terreno de 2.951 m². São Apartamentos e 
Coberturas de 3 e 2 quartos com até 2 suítes e varanda gourmet e um Clube com 900 m² de lazer.



Worst FN (found another wrong label)

Maravilhoso apartamento a 10 minutos da estação parada Inglesa, acabamento todo em pastilhas, 2 dormitórios,sendo 1 suite, 

sala com sacada Grill, vista panorâmica, salão festas, salão jogos, piscina adulto e infantil, churrasqueira, academia etc... lazer 

completo, contendo 58,42 metros de área útil e garagem, apartamento nunca habitado, confira esta oportunidade



Global explanations (with SHAP values)



Global explanations (SHAP summary plot)



● armários
● reformado
● planejados
● mobiliado
● ambientes
● excelente
● planejada
● condomínio
● mais
● sala
● quartos
● banheiros
● box
● 24
● todo

● empreendimento
● novo
● gourmet
● apartamentos
● um
● mais
● espaço
● fitness
● uma
● dos

Global explanations (top 25)

New Home

Existing Home



● armários
● reformado
● planejados
● mobiliado
● ambientes ?
● excelente ?
● planejada
● condomínio
● mais ?
● sala ?
● quartos ?
● banheiros ?
● box ?
● 24 ?
● todo ?

● empreendimento
● novo
● gourmet ?
● apartamentos
● um ?
● mais ?
● espaço ?
● fitness ?
● uma ?
● dos ?

Global explanations (top 25)

New Home

Existing Home



SHAP
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