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Sistemas Especialistas - Exercício de Aprendizagem 
Leia com atenção o texto sobre liberação de crédito  e elabore as variáveis de ambiente, os 

valores para essas variáveis e as regras de produçã o. Inclua algumas regras de produção que 
você julgue necessárias para que o sistema funcione  de maneira coerente: 

 
  Uma grande loja do comércio varejista de Goiânia resolve implantar um sistema especializado em liberação de 

crédito para os seus clientes. O que será avaliado no perfil dos seus clientes é o valor da compra, se ele possui e qual 

o valor da sua renda. As faixas a serem analisadas são: Menos de um salário mínimo, entre 1 e 5 salários, entre 6 e 

10 salários e mais de 10 salários. Outro fator a ser analisado é se o cliente está cadastrado no Serviço de Proteção ao 

Crédito – SPC. Outro grande fator que influenciará na tomada de decisão é a faixa etária do cliente– se é maior de 

idade, se está na faixa produtiva (18 à 60 anos) ou se é aposentado. O sistema ainda avalia a quantidade de compras 

que o cliente já fez na loja, se ele possui alguma compra em  atraso com a loja e caso ele tenha algum acordo com a 

loja por compras anteriores não quitadas. 

Caso ele possua alguma compra em atraso o sistema avalia se está na faixa entre 30 e 45 dias de atraso. No caso de 

compras em atraso por mais de 90 dias o sistema não libera o crédito. 

No caso de acordos feitos com a loja, o sistema avalia se eles estão em dias com os pagamentos ou se estão 

atrasados. No caso de acordos que estão em atraso o sistema não libera o crédito.  

Caso o cliente tenha mais de 1 compra feita na loja, mesmo se ele tenha algum acordo para pagamento com atraso 

entre 30 e 45 dias o sistema libera o crédito com um fator de confiança de 60%. 

Caso a pessoa seja menor de idade, o sistema só libera compras com valores inferiores a R$300,00 

Para pessoas com o cadastro no SPC, o sistema só libera o crédito caso ela seja maior de idade, com renda entre 5 e 

10 salários e com mais de 5 compras na loja, mas ela não pode ter nenhum tipo de acordo e nenhuma compra 

atrasada na loja. 

Caso a pessoa não tenha feito nenhuma compra na loja, o sistema libera o crédito somente nos casos dela não esteja 

no SPC e ela tenha renda compatível. 

Em nenhuma compra o valor do crédito poderá ser superior à 30% da renda do cliente. 


