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Resumo
Recentemente, a relação com o consumidor passou por

aplicação da lógica Fuzzy como contribuição para a

importante mudança: o cliente interage com a empresa

matriz de decisão do cliente em compras on line, baseado

por diversos canais de integração, seja compras on line

no conceito de design centrado no cliente. Neste ensaio,

ou off line, especialmente, na relação business to consu-

aplicam-se testes nos principais serviços de encomen-

mer (B2C). Nesse sentido, a conexão com o consumidor

das oferecidos pela Empresa Brasileira de Correios e

passa a ocorrer em tempo real, o que incita a necessidade

Telégrafos – Correios, com a utilização da lógica Fuzzy no

GHXWLOL]D©¥RGHW«FQLFDVGHLQWHOLJ¬QFLDDUWLˋFLDOFRPR

processo de escolha do serviço pelo consumidor, contri-

ferramenta para ampliar o conhecimento e o compor-

buindo na interação com o usuário de forma a mitigar as

tamento de compra do cliente e para a construção de

imprecisões das informações fornecidas na escolha do

estratégias das organizações. O presente artigo apresenta

serviço.

Palavras-chave: Consumidor. Compras on line. Encomendas. Suporte a decisão. Fuzzy.
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Numa sociedade que se conecta de forma exponencial para obter resultados relevantes à organização, faz-se necessário associar informação à inteligência do negócio para provocar uma experiência
SRVLWLYDQRFOLHQWH$ˋUPD/HPRV  TXHDHUD
da conexão remete à era da mobilidade. A internet
VHPˋRRVREMHWRV,R7Ȥ,QWHUQHWGDVFRLVDVȥHDWHOHfonia celular de última geração trazem novas questões e formas de relacionamento com o consumidor.
Em um ambiente de constante transformação,
compreender o desejo e motivações de compra
é condição fundamental para sobrevivência da
RUJDQL]D©¥RDˋUPD©¥RUDWLˋFDGDHPY£ULRVDSRQtamentos de importantes cientistas referência nas
áreas de estratégia, marketing e comportamento do
consumidor. (DRUCKER, 2002; KOTLER, et al, 2006;
LAS CASAS, 2006; COBRA, 2009; HOOLEY et al,
2011; ZEITHAML et al, 2011).
Segundo o IDC Brasil (2016), é exponencial o
acesso do consumidor de forma “on line”, os dados
mostram que as vendas de dispositivos com acesso
à Internet atingiram até março de 2016 o valor de
73 milhões de aparelhos no Brasil. A possibilidade
de acessar vários canais – Internet, redes sociais,
e-mails entre outros – torna o cliente brasileiro
mais exigente na hora de tirar suas dúvidas ou
receber retorno das empresas que contata.
No momento em que o consumidor busca informações sobre o tipo de serviço a utilizar, por muitas vezes, apresenta dúvida sobre qual opção que
melhor atenda suas necessidades, o que resulta na
geração de imprecisões na busca. Para isso, associar as ferramentas computacionais à busca contribuiu para processar as imprecisões e efetivamente
apoiar o consumidor na procura do serviço adequado, abordado pelo conceito de design centrado no
usuário (user center design).
O conceito de design centrado no usuário contempla uma visão interativa utilizando-se dos conceitos de design, focando na lógica fundamental e

no conhecimento do assunto (LOWDERMILK, 2013).
Baseado nessa hipótese, este artigo apresenta
FRQWULEXL©¥RFLHQW¯ˋFDFRPDLQWURGX©¥RGDOµJLFD
nebulosa Fuzzy para o suporte à decisão dos usuários em compras on line. A escolha da lógica Fuzzy
se destaca pela interface capaz de receber informações qualitativas e imprecisas no processo de
tomada de decisão, contribuindo para construção
de ferramentas com design centrado no cliente.
Este trabalho utiliza a lógica Fuzzy aplicada ao
processo de escolha pelo cliente dos principais serviços de encomendas para contribuir na interação
desses serviços com o usuário, de forma a facilitar a
escolha do serviço.

,17(5$7,9,'$'(
O conceito de interatividade desenvolvido para a
área de informática é o que se assemelha com o que
se chama de mídias interativas. Em 1954, criou-se
um programa que permitia desenhar num monitor,
contudo, o verdadeiro impulso para uma interatividade nessa área foi dado em 1963 com o programa
Sketchpad, com o qual o usuário podia desenhar diretamente no monitor, com uma caneta (pen light).
(PRIMO, 1998).
A interatividade pode ser descrita como uma atiYLGDGHP¼WXDHVLPXOW¤QHDGDSDUWHGRVGRLVSDUWLcipantes, normalmente trabalhando na direção de
um mesmo objetivo. Características relevantes são:
interruptabilidade, granularidade, degradação suave, previsão limitada e o não-default, pois diz resSHLWR¢SRVVLELOLGDGHGRXVX£ULRSDUDURˌX[RGDV
informações e/ou redirecioná-lo. (PRIMO, 2000).
Cabe destacar que o conceito de interatividade
UHFHEHDVPDLVGLYHUVDVDERUGDJHQVHGHˋQL©·HV
Ela está presente em praticamente todos os tipos
de relacionamento comercial cuja tarefa é utilizar
esse meio como uma experiência positiva de valor
ao cliente com foco e estímulo no aumento de
consumo.
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De acordo com artigo de Kang et al. (2015), aproximadamente 87% dos proprietários de dispositivos
PµYHLVXWLOL]DPVHXDSDUHOKRSDUDˋQDOLGDGHGH
acesso à Internet para compras. Nesse contexto, a
interação com o usuário pode gerar atratividade no
processo de compra nos diversos canais, com base
na possibilidade de oferecer descontos ou recompensas que propiciem uma experiência positiva de
LQWHUD©¥RHˋGHOL]D©¥RSHORFRQVXPLGRUȠVHMDSRU
meio de acesso eletrônico ou estímulo a presença
física na loja. Outro apontamento relevante se deve
à preferência do cliente em utilizar aplicativos pela
facilidade de navegação e atratividade e com maior
propensão a realização de compra.
Deste modo, a utilização de métodos de inteliJ¬QFLDDUWLˋFLDOFRPRSRUH[HPSORDOµJLFDFuzzy,
pode contribuir para a construção de sistemas que
auxiliam na interação com o usuário e favoreçam a
estratégica de relacionamento com o cliente.

)8==<
A teoria dos conjuntos nebulosos foi desenvolvida por Lofti A. Zadeh, em 1965, em seu artigo intitulado “Fuzzy Sets”, motivada pela necessidade de
se criar uma teoria que trabalhasse com a incerteza
HDLPSUHFLV¥RHPVLVWHPDVGLQ¤PLFRV
Esta teoria trata do aspecto vago da informação combinando conceitos da lógica clássica e os
FRQMXQWRVFRPSRVWRVSRU-DQ/XNDVLHZLF]FRPR
referência em 1920 no conceito de conjuntos com
graus de pertinência.
Zadeh (1965) detalha a existência de grau de
pertinência de cada elemento a um determinado
conjunto e a lógica nebulosa é capaz de capturar
informações vagas, em geral descritas em linguagem natural e convertê-las para um formato numéULFR3DUDH[HPSOLˋFDUHPXPFRQMXQWRFO£VVLFR
seja U um universo de discurso e A um subconjunto
de U. A função característica de A é dada por:
µA(x) = 1, se x  אA
0, se x בA

Assim, µA é uma função cujo domínio é U e a
imagem está contida no conjunto {0, 1}. Aqui, µA(x)
= 1 indica que o elemento x está em A, enquanto
µA(x) = 0 indica que x não é elemento de A. A função característica descreve completamente o conjunto A, já que tal função indica quais elementos do
conjunto universo U são também elementos de A.
No entanto, existem casos em que a pertinência
entre elementos e conjuntos não é precisa, ou seja,
não sabemos dizer se um elemento pertence efetivamente a um conjunto ou não, o que incita aos
conjuntos nebulosos.
8PFRQMXQWRQHEXORVR$GHˋQLGRQRXQLYHUVR
de discurso U é caracterizado por uma função de
pertinência µA, a qual mapeia os elementos de U
para o intervalo [0 , 1].
µA:U => [0 , 1]
Neste caso a função de pertinência associa com
cada elemento x pertencente a U um número real
µA(x) no intervalo [0,1], que representa o grau de
possibilidade de que o elemento x venha a pertencer ao conjunto A, isto é, o quanto é possível para o
elemento x pertencer ao conjunto A.
Outro conceito relacionado com conjuntos
nebulosos é o de variável linguística. Trata-se de
uma entidade utilizada para representar de modo
impreciso um conceito ou uma variável admitindo
como valores termos primários como “frio”, “alto”,
entre outros, que podem ser representados por um
conjunto nebuloso no universo de discurso. Aos
WHUPRVSULP£ULRVDGLFLRQDPVHTXDOLˋFDGRUHV
como “muito”, “moderado”, “pouco”. Estes qualiˋFDGRUHVPXGDPDIRUPDGRFRQMXQWRQHEXORVR
FRQIRUPHH[HPSOLˋFDGRQDˋJXUD
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Figura 01 —4XDOL¿FDGRUHVH9DULiYHLV
do Sistema Fuzzy

Fonte: ZADEH, 1973

O raciocínio Fuzzy por sua vez pode ser descrito
nas seguintes etapas de FuzzyˋFD©¥RLQIHU¬QFLDH
desFuzzyˋFD©¥RHYDUL¤QFLDVGHVFULWDVQRVLWHQV
3.1 FUZZY),&$d®2
Etapa na qual as variáveis linguísticas são deˋQLGDVGHIRUPDVXEMHWLYDEHPFRPRDVIXQ©·HV
membro (funções de pertinência). Engloba a análiVHGRSUREOHPDGHˋQL©¥RGDVYDUL£YHLVHGHˋQL©¥R
das funções de pertinência e por último a criação
GHUHJL·HV1DGHˋQL©¥RGDVIXQ©·HVGHSHUWLQ¬QFLD
para cada variável, diversos tipos de espaço podem
ser gerados, como por exemplo: triangular, trapezoidal, ou sigmóide.
,1)(5È1&,$
(WDSDQDTXDODVSURSRVL©·HV UHJUDV V¥RGHˋQLdas e depois examinadas paralelamente. Engloba
DGHˋQL©¥RGDVSURSRVL©·HVDQ£OLVHGDVUHJUDVH
criação da região resultante. O mecanismo chave
da lógica Fuzzy é a proposição do relacionamento
entre as variáveis da lógica e regiões Fuzzy:
If <antecedente> then <consequente>
Neste caso, antecedente é um conjunto de condições que, quando satisfeitas (mesmo parcialmente),
determinam o processamento do consequente por
XPPHFDQLVPRGHLQIHU¬QFLDQHEXORVD-£FRQVHquente é um conjunto de ações ou diagnósticos que

são gerados pela regra ativada. Os consequentes
das regras ativadas são processados em conjunto
para gerar uma resposta determinística para cada
variável de saída do problema.
3.3 DESFUZZY),&$d®2
Etapa em que os valores Fuzzy são convertidos em números reais tendo assim um conjunto
GHVD¯GDPDWHPDWLFDPHQWHGHˋQLGR(VWDHWDSD
corresponde à ligação funcional entre as regiões
nebulosas e o valor esperado. Entre as técnicas utiOL]DGDVFLWDVHFHQWUµLGHˋUVWRIPD[LPDPLGGOH-of-maxima e critério máximo. Entre os modelos
de inferência nebulosa, destacam-se os modelos
Mamdani e Takagi-Sugeno-Kang.
02'(/20$0'$1,
Este modelo inclui módulos de interface que
transformam as variáveis de entrada em conjuntos
nebulosos e, posteriormente, os conjuntos nebulosos gerados na saída em grandezas numéricas
proporcionais. Nessa proposta, os antecedentes de
cada regra da base de regras são processados por
meio da operação de intersecção nebulosa, deste
modo, o processo gera um grau de pertinência de
ativação para cada regra. Cabe destacar que todas
as regras que possuírem um grau de pertinência
de ativação maior do que zero contribuem para o
cálculo da saída.
Para isso, os graus de pertinência de ativação das
regras vão limitar os valores máximos dos conjuntos nebulosos de saída gerados pelas regras, em que
uma operação de união nebulosa em todas as reJUDVFRPS·HRYDORUˋQDOGHFDGDYDUL£YHOGHVD¯GD
Utiliza-se o conjunto nebuloso de saída ou quando
é transformado em um valor escalar proporcional.

10

POSTAL
BRASIL

Figura 02 —5HSUHVHQWDomR*Ui¿FD)X]]\

Figura 03 —5HSUHVHQWDomR*Ui¿FDFuzzy,
XWLOL]DQGRR0$7/$%®

Fonte: Os autores
Fonte: ZADEH, 1973 apud LEE 1990

Neste ensaio, propõem-se utilização da lógica
Fuzzy como subsídio à construção de matriz de decisão do consumidor para utilização dos serviços de
encomendas dos Correios, como descrita em item IV.

&RPRH[HPSOLˋFDGRQDˋJXUDDSµVDLQVHU©¥R
das informações prioritárias pelo usuário, como
saída, o aplicativo fornece a informação do serviço apontado como resultado do serviço PAC (vide
ˋJXUDVH 

$3/,&$d®2'26,67(0$FUZZY
A aplicação prática de Fuzzy pode ser utilizada
em diversas áreas, como alguns exemplos de sistemas de controle, sistemas de exaustão de gás com
velocidade variável, sistemas de reconhecimento
de padrões como reconhecimento de face e placas
em radares, sistemas de comando de voz e equipamentos para pessoas portadoras de necessidades
especiais (ZADEH, 1965; LEE, 1990).
(VSHFLˋFDPHQWHQHVWHHQVDLRXWLOL]DVHR
MATLAB® (2012) com as informações preliminares
que contribuirão para aplicação de Fuzzy no ambiente de interação com o cliente.
$VˋJXUDVHUHSUHVHQWDPROD\RXWGHsenvolvido na técnica Fuzzy para apresentação
dos resultados. Para a composição desse modelo,
utilizam-se três variáveis para decisão da compra:
preço, prazo e prioridade, tendo como resultantes
três opções de serviço: PAC, SEDEX, SEDEX10/12.

Figura 04 —5HSUHVHQWDomR*Ui¿FDFuzzy

Fonte: Os autores

Para a criação do layout, foi necessária à consWUX©¥RGHSUHPLVVDVSDUDGHˋQL©¥RGDVYDUL£YHLV
1DˋJXUDGHVWDFDVHRDWULEXWRSUH©RFRPD
FODVVLˋFD©¥RHPEDL[RP«GLRHDOWR(VWDYDUL£YHO
leva em consideração valores mínimos e máximos
aos consumidores de R$ 0,00 a R$ 300,00, respectivamente, sendo utilizado como exemplo ponto de
FRQYHUV¥RWUDS«]LRHWUL¤QJXOR&RPRH[HPSOLˋFDGRRLWHPSUH©REDL[RWHYHSDU¤PHWURSDUDLGHQWLˋcação das classes em [0 0 20 40].
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1HVWHLWHPV¥RGHˋQLGDVSUHPLVVDVGHSULRULGD-

Figura 05 —0RGHORSDUD)X]]\

Fonte: Os autores

O próximo atributo a ser considerado foi o prazo
FRPRGHVFULWRQDˋJXUD(VWHLWHPVHXWLOL]DGDV
premissas de curto, médio e longo prazo, tendo
variação de 0 a 15 dias com pontos de conversão
utilizando-se de trapézios. Como exemplo para
DYDUL£YHOFXUWRSUD]RXWLOL]DVHSDU¤PHWURSDUD
LGHQWLˋFD©¥RGDVFODVVHVHP>@

de de prazo e sua proximidade. Utiliza-se range de
YDORUHV>@&RPRH[HPSOLˋFDGRRLWHPSUH©R
WHYHSDU¤PHWURSDUDLGHQWLˋFD©¥RGDVFODVVHVHP
[-1 -1 -0.2 0.2]. O respectivo atributo se aproxima
da lógica clássica [0 1] que é um subcaso da lógica
Fuzzy, e, portanto, tratado nesta lógica.
Cabe destacar que este ensaio considera apenas
a primeira fase decisória na escolha do serviço de
encomendas, em que, em um segundo momento,
poderá ser criado uma segunda etapa com os serviços adicionais aos produtos de encomendas (Mão
Própria, Valor Declarado, Aviso de Recebimento,
entre outros).
Figura 07 —0RGHORSDUD)X]]\

Figura 06 —0RGHORSDUD)X]]\

Fonte: Os autores

Fonte: Os autores

&RPRUHVXOWDQWHGRVSDU¤PHWURVJHUDGRVDSUHsenta-se a matriz para produtos considerando PAC,
6('(;6('(;FRQIRUPHDSRQWDDˋJXUD
Esta variável leva em consideração valores entre [0
3], tendo como ponto de conversão compostos por
WUL¤QJXORV&RPRH[HPSOLˋFDGRRLWHPSURGXWR
6('(;GHˋQLXVHSDU¤PHWURSDUDLGHQWLˋFDção das classes em [0 0.5 1].

No terceiro atributo, destaca-se o item prioridade. Este item considera a validação de maior releY¤QFLDSDUDDSRLDUDGHFLV¥RGHFRPSUDGRFOLHQWH
GHDFRUGRFRPRH[SRVWRQDˋJXUD
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decisão segundo Fuzzy, com as premissas e os
SDU¤PHWURVGHHVFROKDXWLOL]DGRVDFLWDUif, then.

Figura 08 — Modelo para Fuzzy

Figura 09 — 0DWUL]GH&RQGLomR)X]]\

Fonte: Os autores

Para a concepção do modelo Fuzzy foi necessário
o estabelecimento de diretrizes para a construção
da matriz decisória descrita na tabela 01, com a
GHˋQL©¥RE£VLFDSDUDDSULRUL]D©¥RGRVHUYL©R
&DEHFLWDUTXHDGHˋQL©¥RGHSDU¤PHWURVSDUDD
escolha de produtos e serviços neste ensaio é um
SURFHVVRGHI£FLOLGHQWLˋFD©¥RGHVGHTXHFRQGLcionado aos serviços existentes. Contudo, para os
padrões intermediários, em que não havia serviço
disponível, foi necessário criar proposições para garantir um adequado entendimento da real necessiGDGHGRFOLHQWHFRQIRUPHH[SOLFLWDGRHPˋJXUD
Note-se que a criação de condicionantes que
contemplassem a lógica e de fato pudessem contribuir para a decisão do processo de compra pelo
FOLHQWHQHVWHFDVRGHˋQLGRSHORWHUFHLURFULW«ULRGH
prioridade.

Fonte: Os autores

Por oportuno, o ensaio oportuniza demonstrar a
utilização da lógica Fuzzy na construção de premissas para solução de compra on line pelo consumidor de encomendas, conforme apontado em arquitetura básica do serviço, como pressuposto para o
GHVLJQFHQWUDGRQRFOLHQWHGHVFULWRVQDˋJXUD
Figura 10 — Arquitetura Solução
de Compras On line

Tabela 01 —0DWUL]GH'HFLVmR3URGXWRVH6HUYLoRV

Fonte: CESIS/ECT, 2014

9',6&866®2'265(68/7$'26
Fonte: Os autores

$SµVDGHˋQL©¥RGDPDWUL]GHGHFLV¥RSRGHVH
REVHUYDUQDˋJXUDDHVWUXWXUD©¥RGDPDWUL]GH

Segundo o IDC Brasil, o consumidor está cada vez
mais on line, os dados mostram que as vendas de dispositivos com acesso à Internet atingiram até março
de 2016 o valor de 73 milhões de aparelhos no Brasil.
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A possibilidade de acessar vários canais – Internet,
redes sociais, e-mails entre outros – torna o cliente
brasileiro mais exigente na hora de tirar suas dúvidas ou receber retorno das empresas que contata.
O artigo busca oportunizar a validação do modelo de sistema de suporte a decisão com o design
centrado no cliente, associado à utilização da lógica
Fuzzy na construção de premissas que apoiem o
atendimento e escolha dos serviços de encomendas.
O ensaio apoia-se na utilização do MATLAB®
para a construção de uma matriz decisória do conVXPLGRUHPTXHSHVHVHXVGLIHUHQWHVSHUˋVFRP
objetivo de inovar os modelos atuais de sistema,
desenhado apenas para o atendimento dos requisitos de engenharia de software.
A utilização da lógica Fuzzy favorece a captura
de informações qualitativas e imprecisas e apoiar
o processo cognitivo de decisão do consumidor, no
momento da compra on line, conforme demonstraGRQRVWHVWHVDSUHVHQWDGRVQDVˋJXUDVH
Neste sentido, o ensaio demonstra a aplicabilidade da lógica Fuzzy na construção de premissas para
solução de escolha dos serviços de encomendas, em
que pese a possibilidade de associar à arquitetura
básica das plataformas existentes para escolha dos
serviços de encomendas nos Correios.

premissas importantes e que favorecem a gestão
das empresas, pois no momento em que as informações do processo de decisão de compras pelo
FOLHQWHV¥RLGHQWLˋFDGDVHPHQVXUDGDVSRGHKDYHU
contribuição para o alinhamento estratégico na
concepção de novos produtos e serviços, bem como
potencializar as vantagens competitivas.
Ademais, reforça a necessidade de que as empresas estejam atentas aos dados e respostas dos
FOLHQWHVSDUDGHˋQLUVXDHVWUDW«JLDGHDWXD©¥RH
vendas, bem como ser atrativo para despertar a
atenção do potencial cliente, tratando-o de forma
SHUVRQDOL]DGDDˋPGHFULDUXPDH[SHUL¬QFLDSRVLtiva de relacionamento.
Considerando o exposto, este ensaio buscou fornecer artefatos aos Correios como contribuição de
utilização da lógica Fuzzy no processo de escolha
do serviço de encomendas ao consumidor de forma
simples e intuitiva, podendo ser incremento às plataformas de serviços já existentes e inovar a forma
de relacionamento e interação com o cliente.
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