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RESUMO 

Esta pesquisa consiste no estudo de algoritmos inteligentes com Lógica Fuzzy e das 

incertezas da concessão de crédito. Para tal será realizada uma revisão integrativa 

sobre algoritmos inteligentes com Lógica Fuzzy, com foco em técnicas aplicadas na 

concessão de crédito, com pesquisa nas bases de dados disponibilizadas pela 

plataforma Capes. 

 

INTRODUÇÃO 

O risco da concessão de crédito deve ser calculado com base em 

informações e dados históricos, para que a decisão seja tomada a partir de 

estimativas julgadas aceitáveis, sendo que a análise de crédito avalia riscos 

envolvidos, a partir de dados e informações sobre o tomador do crédito e o negócio 

pretendido, reduzindo a probabilidade de perda. A avaliação de risco do cliente tem 

por finalidade básica calcular o perfil de risco de crédito, definindo a probabilidade de 

inadimplência no segmento a que ele pertence. Indicadores de inadimplência no 

Brasil apresentaram retração no ano de 2013 e 2014 (FEBRABAN, 2013), mas pode 

voltar a crescer por causa dos juros mais altos, pressões inflacionárias e crédito 

mais restrito, com impactos no setor produtivo, diminuindo nível de emprego. 

Mesmo com a estabilidade dos níveis de emprego no país, aumento dos 

inadimplentes dependerá em parte de pessoas físicas e jurídicas, mas também da 

análise de risco por parte das instituições financeiras no momento de conceder 

crédito. As instituições estão, paulatinamente, mais rigorosas com o crédito após 

experiências anteriores, sendo que o crescimento da demanda de crédito conta com 

a participação da população de baixa renda, que convive com limites de gastos.  

Qualquer problema financeiro que esse público apresente pode impactar na vida 

financeira dele, contribuindo para o aumento da inadimplência. 

 
OBJETIVOS 

O objetivo geral deste estudo é estudar algoritmos inteligentes com Lógica Fuzzy 

com foco nas incertezas da concessão de crédito.  

 
METODOLOGIA 

A pesquisa consiste em uma revisão integrativa sobre o estado da arte das 

aplicações de algoritmos inteligentes com Lógica Fuzzy. A revisão integrativa 



oferece aos profissionais de diversas áreas de atuação o acesso rápido aos 

resultados relevantes de pesquisas que fundamentam as condutas ou a tomada de 

decisão, proporcionando um saber crítico (JACKSON, 1980; MENDES, SILVEIRA e 

GALVÃO, 2008). O método da revisão integrativa possui a capacidade de 

sistematizar o conhecimento científico relacionado à determinada área de 

conhecimento (WHITTEMORE E KNAFL, 2005; BOTELHO, CUNHA e MACEDO, 

2011). Na medida em que traça um panorama da produção científica relacionada 

com um determinado assunto, a revisão integrativa aproxima o pesquisador da 

problemática que se deseja estudar (BOTELHO, CUNHA e MACEDO, 2011). Neste 

contexto, ela possibilita também conhecer a evolução de estudos sobre o ambiente 

virtual de aprendizagem ao longo do tempo e com isso, possibilita vislumbrar novas 

possibilidades de pesquisa. Os mesmos autores indicam que a revisão integrativa 

deve seguir algumas etapas bem definidas que são: (1) identificação do tema e 

seleção da questão de pesquisa, (2) estabelecimento dos critérios de exclusão e 

inclusão, (3) identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados, (4) 

categorização dos estudos selecionados, (5) análise e interpretação dos resultados 

e, (6) apresentação da revisão e síntese do conhecimento.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A lógica fuzzy é uma técnica que consegue resolver problemas de modelagem 

complexa, sujeitos a variações probabilísticas relevantes ou descritos por bases de 

dados diferentes e incompletas. São baseadas em variáveis que simulam o 

raciocínio humano, principalmente em bases comparativas. Isto é feito de forma que 

a decisão de uma máquina não se resuma apenas a um “sim” ou “não”, mas 

também tenha decisões abstratas que representam as decisões humanas (VON 

ALTROCK, 1996). Ela foi introduzida em 1965 pelo professor Lotfi Zadeh, com a 

publicação do artigo Fuzzy Sets no journal Information and Control. Evoluindo com o 

passar dos anos, essa lógica encontrou aplicação em uma infinidade de áreas, 

através das quais tem mostrado sua capacidade de adaptação e facilidade de 

interface com o ser humano.  

Pinho (1999) classifica a Lógica Fuzzy como um novo ramo da matemática, tendo 

como fundamento a representação da lógica e da racionalidade humana na 



resolução de problemas complexos (VON ALTROCK, 1996). A lógica fuzzy permite o 

desenvolvimento de sistemas que representam decisões humanas, onde a lógica 

clássica e a matemática convencional acabam sendo insuficientes ou ineficientes na 

geração de respostas ao problema relacionado. Ela apresenta facilidade no formato 

de regras de produção, examinar e entender.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa buscará contribuir para a elaboração de um cenário da produção 

científica sobre aplicações de algoritmos inteligentes com Lógica Fuzzy com foco 

nas aplicações de concessão de crédito. Os pesquisadores estão identificando os 

estudos que serão analisados. 
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