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RESUMO 

Este presente projeto tem como objetivo expor o funcionamento e realizar análises sobre o 

comportamento do Modelo COPPE-COSENZA. Prevê ainda, como aplicação, realizar a análise 

hierárquica de localização para instalação de uma rede de internet confiável e estável na região 

dos lagos, analisando além dos aspectos socioeconômico de necessidade da região, fatores que 

darão suporte ao empreendedor para que possa estruturar sua rede e permita expandi-la de forma 

segura sem afetar os usuários, proporcionando ainda, uma estruturação sadia para a empresa 

ofertante do serviço. Para isto, como metodologia principal, foi utilizado o modelo COPPE-

COSENZA de análise hierárquica, que tem seus conceitos baseados na lógica fuzzy e a AHP. 

Palavras-chave: Lógica fuzzy, localização, AHP, internet e região dos lagos. 
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ABSTRACT 

The present project aims to expose the operation and perform analysis on the behavior of 

COPPE- COSENZA Model. It also provides, as an application, perform the hierarchical 

analysis of location for installation of a reliable internet network and stable in the lakes region, 

analyzing beyond the socioeconomic aspects of need for the region, factors that will support 

the entrepreneur so you can structure your network and allows expand it safely without affecting 

users, providing also a sound structure for the offering company 's service. For this, as principal 

methodology was used COPPE- COSENZA model of hierarchical analysis, which has its 

concepts based on fuzzy logic and AHP. 

 

Keywords: fuzzy logic , location, AHP , internet and lakes region. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, segundo a pesquisa realizada pelo SEBRAE em 2013, os usuários 

frequentes de internet, quase que de maneira unânime, já ficaram insatisfeitos em algum 

momento com o serviço ofertado. Este problema é vivido com intensidade nas cidades da região 

dos lagos e pode parecer um problema comum e de causas naturais, mas não é. É possível 

ofertar um bom serviço de internet em uma região não metropolitana, o esforço para iniciar um 

projeto do tipo deve concentra-se no local de lançamento inicial da rede. Para explanar tal 

metodologia, é necessário uma análise previa sobre a atual conjuntura da internet no Brasil. 

Surge na década de 60 a internet, ferramenta desenvolvida para uso exclusivamente 

militar, porém ao passar do tempo, na década de 70, foi disponibilizada ao público, 

proporcionando aos seus usuários vislumbrar novos horizontes para o conhecimento e trazendo 

inúmeras facilidades, dentre outras, de comunicação, entretenimento e transações financeiras. 

Pouco mais tardia, surge a internet no Brasil. A partir da década de 90 a internet foi 

disponibilizada para algumas universidades, as mesmas poderiam utilizar para fins apenas de 

pesquisas. A comercialização da internet foi iniciada em 1994, pela empresa Embratel, e no ano 

seguinte o ministério das telecomunicações em conjunto com o Ministério da Ciência e 

Tecnologia, começaram atividades para disponibilizar o acesso à internet para a população 

brasileira. 

Atualmente, a utilização da internet no Brasil apresenta os mais diversos 

direcionamentos em sua utilização, característica qual é percebida de maneira geral em todo o 

mundo. O acesso permite, dentre outras possibilidades, que o usuário realize transações 

bancária, compras, participe de programas de educação à distância, emita certificados digitais, 

realize pesquisas em bases científicas e tenha acesso a rede na maneira livre, de forma a acessar 

aquilo de julgar pertinente. 

A ampla possibilidade de utilização da internet fez com que a demanda de melhores 

condições para acesso crescesse exponencialmente. Tal demanda justifica-se devido a cada 

nova tecnologia utiliza a internet como meio para transitar dados, necessita a cada vez mais de 

maiores velocidades de trafego e estabilidade da rede. Esta análise é considerada no estudo 

apresentado por Rodrigues (2014), presente no trecho que segue. 

 

Esse aumento de demanda é fruto do crescimento do número de usuários e da 

necessidade cada vez maior de conexões confiáveis, que forneçam estabilidade e 

velocidade, para diversos fins. Da necessidade de atendimento ao crescimento 

exponencial de volume de tráfego, destacam-se as redes ópticas de transmissão de 
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dados, que, além de cumprir esses requisitos, possibilitam à empresa oferecer aos 

clientes outros serviços além da conexão com a Internet, como IPTV (transmissão de 

sinais televisivos via banda larga) e VoIP (telefonia via banda larga), serviços 

impossíveis de serem oferecidos através de outros tipos de conexão, como a conexão 

via cabo metálico ou conexão à rádio devido à pouca capacidade de transmissão de 

dados que as mesmas oferecem. (Rodrigues, 2014, página 35).  

 

A demanda por banda de serviço pode ser visualiza conforme Figura 1, descrita por 

Rodrigues (2014). 

 

Figura 1 – Demanda por banda de serviço 

Fonte: Rodrigues, (2014, página: 27) 

 

Todavia, a qualidade de acesso à internet no território Brasileiro não apresenta igualdade 

quando analisadas diferentes regiões do Brasil. Nas regiões mais populosas e com maior 

concentração de renda é oferecido, de maneira geral, acesso a rede por diversos meios como 

ondas de rádio, fibra ótica, cabos metálicos, etc., garantindo, por hora, o acesso a rede de forma 

segura e estável. 

Na Figura 2 é possível visualizar as regiões do Brasil que apresentam maior índice de 

acesso à internet.  A falta de acesso à internet envolve muitas questões além da oferta de internet 

por um provedor de internet como o acesso à energia elétrica, moradia, renda e outros direitos 

básicos que deveriam estar garantidos à população. 
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Figura 2 – Mapa de acesso domiciliar à internet 

Fonte: IBGE – (2014) 

As restrições geradas pelas indisponibilidades de meios básicos que permitem o acesso 

à internet como energia elétrica, moradia e renda são de altíssima importância e merecem ser 

estudados à fundo, porém fogem das delimitações deste trabalho, portanto não serão abordados 

de forma minuciosa. 

O estado do Rio de janeiro, mesmo apresentando um dos maiores percentuais de acesso 

domiciliar à internet do Brasil, apresenta usuários que relatam não possuir acesso à internet de 

maneira estável e satisfatória. Esta informação foi verificada na região de estudo deste projeto 

através de questionário à uma amostra de 300 pessoas da população da região dos lagos. O 

questionário revelou que 81% se mostram insatisfeitos com seu atual provedor de internet e 

62% afirmou que a o serviço é ofertado de maneira instável e com velocidade abaixo da 

contratada. 

Um dos impactos no déficit da oferta de uma rede segura e estável para acesso à internet, 

é o desalinhamento com a política brasileira de desenvolvimento humano sustentável, ferindo 

o programa de infoinclusão à população Brasileira. Segundo Afonso (2002) sem a infoinclusão, 

os esforços de fazer chegar ao cidadão informações e serviços de transações governamentais 

através da internet beneficiariam apenas parte da população, gerando um novo indicador de 

desigualdade. Visto que nem sempre o governo fornece meios para que a população tenha 

acesso a internet, este papel fica a cargo das empresas privadas de telecomunicações que, por 

muitas das vezes, estão presentes apenas nos grandes centros urbanos. 

Fatores como a densidade demográfica, renda per capita e a forma como as cidades estão 

geograficamente dispostas, podem tornar muito custosa a expansão de uma rede já existente, 
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barreira pela qual as grandes empresas de comunicação não conseguem atender plenamente a 

todas as regiões do país. Assim, é indicado que haja um processo de escolha e seleção da 

localidade mais adequada à instalação do empreendimento. 

A seleção da cidade será realizada através da avaliação de informações como renda 

mediana per capita das cidades, acesso à energia elétrica, densidade populacional, população, 

idade média populacional, carência de acesso à internet, crescimento populacional e análise de 

concorrência local. A partir destas informações será dado um direcionamento de qual cidade da 

região seria mais beneficiada ao receber a oferta desta rede.  

Para realizar este estudo, será utilizado o modelo fuzzy de localização hierárquica 

COPPE-COSENZA, que pretende analisar os critérios propostos e indicar, dentre a região 

delimitada pelo estudo, qual seria a cidade mais indicada para instalação de uma rede de internet 

que torne possível o amplo acesso à internet na região e proporcione boas possibilidades de 

crescimento para o empreendedor responsável por instalar a rede. Através dessas duas diretrizes 

o modelo prevê realizar o balanço entre fatores de custo de instalação / manutenção da rede e 

oferta de pontos de acesso à internet confiável e estável. 

Visto de que na literatura pesquisada não foi encontrada uma referência que tratasse do 

detalhe os pressupostos e a forma que o modelo funciona, considerando seus espaços fuzzy, 

relações estre as curvas de criticidade, restrições de utilização e impacto de número de critérios 

utilizados, este trabalho deverá preencher parte desta lacuna da literatura. 

Neste presente trabalho, a aplicação do modelo será através da análise das cidades 

pertencentes a Região do Lagos, no estado do Rio de Janeiro, onde será proposta a localização 

para instalação de uma rede de internet confiável e estável, analisando além dos aspectos 

socioeconômico de necessidade da região, fatores que darão suporte ao empreendedor para que 

possa estruturar sua rede e permita expandi-la de forma segura sem afetar os usuários e 

proporcionando um fluxo de caixa sadio para a empresa ofertante. Este balanço entre as 

necessidades das cidades analisadas e a possibilidade de crescimento da rede a ser instalada é 

justificável, pois caso o empresário não inicie sua rede em uma localização adequada, poderá 

tornar inviável sua expansão e atendimento a outras cidades da região, mantendo a privação da 

população ao acesso à internet segura e estável. 
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1.1- O PROBLEMA 

O acesso à internet de qualidade, estável e segura, não é obtido de forma plena da região 

dos lagos, alvo do projeto. Embora o estado do Rio de janeiro apresente um dos melhores 

índices de acesso à internet do Brasil, não é possível concluir que regiões que se afastam das 

grandes metrópoles possuem excelência no acesso à internet. Contudo, a região dos lagos não 

é contemplada plenamente com uma boa internet por diversos fatores como, pontos de acesso 

pulverizados, renda média baixa e necessidade de grande extensão da rede. Assim, como seria 

possível atender a população a partir de um ponto inicial, fornecendo meios para que o 

investidor tenha força para continuar a expandir a sua rede pela região? A forma de solucionar 

este problema, é indicando ao investidor a localização para instalação desde provedor de 

internet, visando atender à necessidade da população e saúde financeira do provedor entrante 

no mercado, objetivando a expansão da rede na região. 

 

1.2- OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste projeto é obter através da análise das cidades pertencentes a Região do 

Lagos, no estado do Rio de Janeiro, e propor a localização para instalação de uma rede de 

internet confiável e estável, analisando além dos aspectos socioeconômico de necessidade da 

região, fatores que darão suporte ao empreendedor para que possa estruturar sua rede e permita 

expandi-la de forma segura sem afetar os usuários e proporcionando um fluxo de caixa sadio 

para a empresa ofertante. Este balanço entre as necessidades das cidades analisadas e a 

possibilidade de crescimento da rede a ser instalada é justificável, pois caso o empresário não 

inicie sua rede em uma localização adequada, poderá tornar inviável sua expansão e 

atendimento a outras cidades da região, mantendo a privação da população ao acesso à internet 

segura e estável. 

 

1.3- OBJETIVO ESPECÍFICO 

É o objetivo específico deste trabalho realizar a aplicação da localização em acordo com 

as possibilidades da empresa alvo no estudo de caso. Esta ação permitirá tornar o trabalho mais 

próxima da realidade, contando com o apoio da empresa onde será aplicado o modelo, sendo 

possível entender limites de investimento, expectativa de retorno do capital investido e plano 

de expansão. 
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1.4- DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Este trabalho estará delimitado em realizar o detalhamento do modelo COPPE-

COSENZA, apresentação da metodologia AHP,  proposição e análise de fatores influentes para 

seleção de uma localização para instalação de um provedor de internet entrante na região dos 

lagos, análise da importância deste fatores segundo a AHP, avaliação da tecnologia à ser 

utilizada para o projeto, exemplificação do funcionamento de um provedor de internet e 

aplicação do modelo COPPE-COSENZA para hierarquização das cidades da região dos lagos. 

 

1.5- IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

O vislumbre que este trabalho permite não está limitado apenas à aplicação pontual ao 

qual o projeto se refere, este trabalho fornece bases para desenvolvimento de trabalhos que 

podem auxiliar à tomada de decisão, sob qualquer circunstância, desde que sejam definidos os 

parâmetros de análise e as alternativas.  

O detalhamento do Modelo COPPE-COSENZA é o ponto onde o trabalho mais se 

destaca, apresentando relevância à literatura e permitindo o entendimento do comportamento 

das curvas características do modelo e análise de sensibilidade conforme número de fatores. 

 

1.6- DIVISÃO DO ESTUDO 

Este trabalho está divido em 5 seções, onde na primeira seção é apresentado o tema do 

trabalho, abordagem metodológica, o objetivo do trabalho, seguido de alguns pontos 

importantes sobre o tema e explicação da aplicação que será realizada na seção 3. 

Na segunda seção o é realizada uma revisão da bibliografia sobre as metodologias a 

serem utilizadas.  

Na terceira seção é explanada a teoria da Lógica fuzzy de maneira breve, abordando 

apenas os tópicos relevantes para aplicação do Modelo COPPE-COSENZA; é apresentada a 

abordagem pertinente ao trabalho sobre a teoria de apoio a decisão; é exposto de maneira 

sucinta o funcionamento de um provedor de internet e metodologia de aplicação do modelo e 

da AHP. 

Na quarta seção é apresentada a empresa na qual o projeto será aplicado e será realizada 

a aplicação da seleção da cidade da região dos lagos. 

Na quinta seção a conclusão é apresentada, junto aos resultados obtidos durante o 

trabalho. Após a quinta seção, são apresentadas as referências bibliográficas que serviram na 

base para conclusão deste projeto. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura, inspirada na metodologia utilizada por Neves, Pereira e Costa 

(2015) utilizou como fonte de pesquisa o portal de periódicos capes e o Google Scholar, 

buscando ampla pesquisa sobre o modelo COPPE-COSENZA, lógica fuzzy e apoio a decisão. 

No trabalho de Martins (2010) examina-se o problema da determinação do potencial de 

oferta de transporte aéreo de uma região, um problema atualmente crítico nesses estudos, 

devido à grande importância do transporte aéreo como fator locacional na indústria moderna. 

Propõe-se uma abordagem desse problema pelo Modelo de Análise Hierárquica COPPE-

COSENZA 

Cristellotti (2011), mostra como o Modelo de Localização Industrial COPPE-

COSENZA pode ser aplicado com eficiência na localização de curtumes no Brasil, se tornando 

um auxílio na avaliação diagnóstica e na tomada de decisão relativas à localização dos 

estabelecimentos industriais deste tipo no território, tanto por parte de administradores públicos 

como de empreendedores privados. 

O estudo de Rheingantz (2000) apresenta um instrumento de análise qualitativa do 

desempenho dos edifícios de escritórios derivado do Modelo de Análise Hierárquica 

COPPETEC-COSENZA (MAH-CC). Seu principal objetivo é demonstrar a utilidade de uma 

ferramenta que alia grande flexibilidade à possibilidade de representação formal do 

subjetivismo inerente aos processos de decisão em mais de dois níveis de apuração ou estágios 

comportamentais, com base na lógica fuzzy e em variáveis linguísticas. 

O trabalho de Santos e Affonso (2012) traz uma abordagem prática para localização de 

empreendimentos, descrevendo, dentre outros modelos fuzzy, o Modelo COPPE-COSENZA 

como um modelo matricial e expondo a forma de correlação com os níveis de oferta e demanda 

de um critério analisado. 

A pesquisa realizada por Távora (2013) visa identificar as localizações viáveis para um 

grupo de atividades consideradas dinamizadoras da economia da Região Nordeste do Brasil. 

As atividades analisadas foram as indústrias de: automóveis; eletroeletrônica; de informática; 

petroquímica; química; e siderúrgica. Para o desenvolvimento dos estudos, foi aplicada uma 

variação do modelo COPPE-COSENZA de localização industrial. 

O expressivo trabalho de Barros, Atalla e Cosenza (2010) objetiva exercitar uma 

aplicação de Lógica fuzzy suportando o Processo de Seleção de Sítios Nucleares estabelecido 

pelos Conceitos e Critérios do Electric Power Research Institute- EPRI Siting Guide, 

descrevendo os conceitos de um sistema integrado de avaliação representados por fuzzy Maps, 
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buscando a maximização dos resultados para os stakeholders, e a minimização dos impactos 

adversos para a comunidade hospedeira e a sociedade como um todo. O Trabalho de Barros e 

Cosenza (2006) foi precursor na utilização de fuzzy Maps, tratando de forma inovadora questões 

sobre a engenharia de entretenimento. 

Chamovitz (2010), aborda a utilização de fóruns educacionais na Internet.  Levando em 

consideração o Pensamento Complexo apresentado por outros autores, identifica os diversos 

aspectos que compõem os fóruns de discussão utilizados em cursos de pós-graduação e propõe 

procedimentos para a avaliação dos fóruns por meio do Modelo de Hierarquia fuzzy COPPE-

COSENZA, já utilizado com sucesso em outras áreas: Saúde, Engenharia, Arquitetura e 

Administração. 

No trabalho de Cosenza e Toledo (2003) são definidas algumas premissas para operação 

do Modelo COPPE-COSENZA e descritas algumas características dos sistemas fuzzy, como 

capazes de tratar informações imprecisas e ambíguas, tornando vasta a possibilidade de 

utilização destes tipos de modelo. 

O estudo realizado por Cosenza, Vilella, Moré e Carvalho apresenta o estudo de caso 

de uma empresa de polímeros que adaptou o modelo COPPETEC/COSENZA, de localização 

industrial para um modelo multicriterioso de hierarquização de produtos e serviços. Como 

resultado, obteve-se as hierarquizações, que apontam oportunidades de negócios para cada 

segmento do mercado estudado. 

O objetivo do trabalho de Cosenza, Villela, Moré e Carvalho (2006) é demonstrar como 

um modelo de hierarquização, apoiado na lógica fuzzy, pode ser utilizado nas pesquisas de 

mercado e na criação de estratégias empresariais. Como questão norteadora da pesquisa, sugere-

se que, entender as percepções dos indivíduos quanto aos fatores condicionantes de uma dada 

demanda, são fundamentais para a produção de bens e serviços customizados. 

O importante Trabalho de Nobre, et al (2007) utiliza a lógica fuzzy e o modelo COPPE-

COSENZA para realizar a avaliar de riscos de aquíferos em Maceió. Ainda neste trabalho é 

utilizado o software GIS como guia geográfico e para avaliação de características do território. 

Na pesquisa apresentada por Krykhtine (2013), é realizada a apresentação de um 

ferramental em lógica fuzzy, modelagem de lógica apresentada ao mundo por Zadeh (1973), 

para a criação de um sistema de comutação flexível para a tomada de decisão. Enquanto 

exemplo acadêmico e ilustrativo, o trabalho utiliza um único grupo formado por três conjuntos 

fuzzy em todo o processamento do algoritmo de maneira a tornar simples a compreensão do 

leitor.  Os conceitos de utilidade, comportamento do consumidor, oferta X demanda são 
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abordados em uma aplicação com matrizes que retratam de forma muito simplificada alguns 

dos conceitos do modelo COPPE-COSENZA e principais ferramentas da lógica fuzzy em um 

algoritmo de decisão. 

No trabalho de Pereira, Barros e Ignácio (2014) que visa identificar as localizações 

viáveis para instalação de Usinas de pirólise, foi utilizado   modelo COPPE-COSENZA de 

análise hierárquica. O modelo fuzzy COPPE-COSENZA é descrito como basicamente uma 

operação com matrizes baseada no confronto da oferta territorial com a demanda industrial, 

para uma série de fatores de localização estudados.  

Foi aplicado na pesquisa de Fiuza, et al. (2012) o Modelo de Localização COPPE-

COSENZA, com algumas adequações metodológicas feitas pelo autor. Este trabalho apresenta 

um estudo de localização industrial, com o objetivo de identificar as localizações mais indicadas 

dentre os municípios do Norte Fluminense, em termos de oferta e demanda por fatores 

locacionais, para a instalação de um determinado grupo de atividades industriais. Para a 

aplicação deste modelo, que utiliza os fundamentos da álgebra matricial para processar as 

informações obtidas, foram executadas as seguintes atividades: levantamento das alternativas 

de localização, levantamento das atividades industriais, seleção dos fatores locacionais, 

atribuição de pesos aos fatores e construção do modelo.  

Estes trabalhos mencionados anteriormente abordam diretamente a descrição e 

aplicação do Modelo COPPE-COSENZA, outros trabalhos identificados através de revisão da 

literatura, possuem grande importância para o atual estudo.  

O trabalho de Campos Filho (2011) e a o estudo apresentado por Castanho (2005) 

descrevem detalhadamente a estrutura da lógica fuzzy, diferença entre lógica crisp e lógica 

fuzzy, formação de espaços e geometrias fuzzy e a importância da lógica fuzzy no auxílio à 

tomada de decisão. 

Outros trabalhos que abordam a lógica fuzzy através de estudo de modelos para decisão 

multicritério são os trabalhos de Pessoa, et al. (2014); Carvalho e Pedroso (2010); Wang e 

Kwong (2014) e Rezaei (2015). Estes trabalhos apresentam grandes contribuições na descrição 

da teoria da Lógica fuzzy, MCDM ( Multi Criteria Decision Making), MDCA ( Multi Criteria 

Decision Aid) e tornam hábil os leitores a identificar quando é mais apropriado o uso de lógica 

fuzzy para auxílio à tomada de decisão. 

Alguns trabalhos presentes na literatura pesquisada abordam assuntos relacionados a 

aplicação de modelos fuzzy para problemas de logística, que são relevantes para o presente 

estudo, bem como trabalhos futuros.  
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O trabalho de Chamovitz e Cosenza (2010) faz uma breve apresentação sobre a 

utilização da lógica fuzzy para escolha de alternativas para localização de empreendimentos e 

exemplifica a teoria dos conjuntos fuzzy, conceito de variáveis linguísticas, funções de 

pertinência, definições para operação, modelos de aplicação e recomendações para o uso destes 

modelos. 

O estudo apresentado por Mannarino Filho (2014); o trabalho de Lemos e Cosenza 

(2008) e o estudo de Souza (2008), são trabalhos que contribuem fortemente para o estudo de 

tomadas de decisões para movimentações logísticas. Estes trabalhos analisam melhores 

posicionamentos de franquias alimentícias, centros de distribuição e gestão de estoque 

utilizando a lógica fuzzy. 

Visto de que na literatura pesquisada não foi encontrada uma referência que tratasse do 

detalhe os pressupostos e a forma que o modelo funciona, considerando seus espaços fuzzy, 

relações estre as curvas de criticidade, restrições de utilização e impacto de número de critérios 

utilizados, este trabalho deverá preencher parte desta lacuna da literatura. 

A aplicação do modelo será através da análise das cidades pertencentes a Região do 

Lagos, no estado do Rio de Janeiro, onde será proposta a localização para instalação de uma 

rede de internet confiável e estável, analisando além dos aspectos socioeconômico de 

necessidade da região, fatores que darão suporte ao empreendedor para que possa estruturar sua 

rede e permita expandi-la de forma segura sem afetar os usuários e proporcionando um fluxo 

de caixa sadio para a empresa ofertante. Este balanço entre as necessidades das cidades 

analisadas e a possibilidade de crescimento da rede a ser instalada é justificável, pois caso o 

empresário não inicie sua rede em uma localização adequada, poderá tornar inviável sua 

expansão e atendimento a outras cidades da região, mantendo a privação da população ao acesso 

à internet segura e estável. 

 

2.1. LÓGICA FUZZY 

O escopo deste trabalho não engloba a total descrição da teoria fuzzy, mas prevê expor 

os aspectos conceituais e descritivos que formam a base do modelo COPPE-COSENZA. 

O uso da lógica fuzzy em sistemas complexos – como por exemplo aqueles voltados à 

Saúde, Educação e informação – será indicado sempre que se desejar aproximar o modelo 

construído da realidade. Zadeh (1973) estabeleceu o Princípio de incompatibilidade, que está 

ilustrado na Figura 3. 
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" A medida que a complexidade de um sistema aumenta, nossa habilidade para fazer 

afirmações precisas e que sejam significativas acerca deste sistema diminui até que 

um limiar é atingido além do qual precisão e significância (ou relevância) tornam-se 

quase que características mutuamente exclusivas". (Zadeh, 1973, p 28-44) 

 
Figura 3 – Complexidade de um sistema em função da precisão do modelo 

 

Fonte: (Zadeh, 1973, p: 86) 

 

2.1.1. SURGUIMENTO DA LÓGICA FUZZY 

Segundo Barros e Cosenza (2010), seres humanos tomam decisões considerando não 

valores exatos, mas sim utilizando uma lógica que leva em conta um certo "grau de pertinência" 

das variáveis envolvidas no processo decisório. Não se liga, por exemplo, o ar condicionado 

em 27°C, às 9,57 h, e umidade relativa do ar em 77%, mas sim, quando está "quente", no 

"começo da manhã "e quando o ar está "abafado”. Estas variáveis linguísticas podem ser melhor 

descritas e manipuladas num conjunto fuzzy. A Lógica fuzzy é assim, uma generalização da 

lógica clássica que permite incluir a imprecisão ("fuzziness") nos processos decisórios  

A lógica fuzzy foi desenvolvida por Lofti A. Zadeh nos anos 60 como um meio para 

modelar a incerteza da linguagem natural.  Áreas como engenharia, química e física, por 

exemplo, constroem modelos matemáticos de fenômenos empíricos e utilizam esses modelos 

para fazer previsões. Entretanto, alguns aspectos do mundo real não podem ser tratados pela 

precisão matemática e geralmente são uma alusão imprecisa da realidade.  Segundo Terano l 

(1991) a linguagem natural contém ambiguidade e uma multiplicidade de significados 

expressos em termos, adjetivos e palavras, as quais são geralmente qualitativas.  Expressões 

como alto, baixo, quente, novo e velho dentre outras carregam certo grau de abstração e 

ambiguidade. Desse modo o significado de cada uma será relativo em função do contexto no 

qual o problema está sendo tratado. Neste sentido segundo Zadeh (1988) o principal sobre a 

lógica fuzzy é que de modo diferente dos sistemas lógicos clássicos, ela procura modelar a 

imprecisão do raciocínio possibilitando a dedução de uma resposta aproximada a uma questão 
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baseada um conhecimento incompleto ou impreciso.  Segundo Zadeh (1988) um dos objetivos 

da teoria dos conjuntos fuzzy é o desenvolvimento de uma metodologia para a formulação e 

solução de problemas que são complexos e indefinidos para serem suscetíveis de resolução 

pelas técnicas convencionais.  

 No texto citado a seguir, apresentado como texto introdutório do livro Fuzzy logic with 

Engineering aplications – Timothy J. Ross – Third edition (2010), mostra visões de conhecidos 

pensadores sobre a ideia e necessidade da lógica fuzzy. A estrutura da lógica fuzzy, a pesar se 

apresentar com uma teoria recente, mostra-se presente em diversas análises em fragmentos de 

estudos de diversos séculos. 

 

(tradução livre)¹ A característica de uma mente instruída é descansar satisfeita com 

um grau de precisão qual a natureza do assunto admite, e não para buscar exatidão 

onde apenas uma aproximação da verdade é possível. (Aristóteles, 384-322 aC. 

Filósofo grego antigo) 

Precisão não é verdade. Henri E. B. Matisse, 1869-1954. (Pintor impressionista) 

Toda a lógica tradicional habitualmente assume que os símbolos precisos estão sendo 

empregados. Por conseguinte, não é aplicável a esta vida terrestre, mas apenas a uma 

existência celestial imaginado. (Bertrand Russell, 1923) 

Temos de explorar nossa tolerância para a imprecisão. (Lofti Zadeh, 1973. Professor, 

Engenharia de Sistemas, UC Berkeley) 

As citações acima, todas elas lendárias, tem uma linha comum. Todas representam a 

relação entre precisão e incerteza. Quanto mais incerteza em um problema, menos 

preciso pode estar no nosso entendimento desse problema. É irônico que a citação 

mais velha, acima, deve-se ao filósofo que é creditado com a criação de lógica 

ocidental - uma lógica binária que admite apenas os opostos de verdadeiro e falso, 

uma lógica que não admite graus de verdade entre estes dois extremos. No entanto, a 

citação de Aristóteles é muito apropriada; é uma citação que admite incerteza. Um 

cuidado que devemos ter é buscar equilíbrio entre a precisão à ser atingida e o grau de 

incerteza existente no problema. A maioria dos textos de engenharia não abordam a 

incerteza nas informações, modelos ou soluções que são apresentadas para os 

problemas abordados. Este texto é dedicado à caracterização e quantificação de 

incerteza dentro de problemas de engenharia de tal forma que um nível adequado de 

precisão pode ser expresso. Quando nos perguntamos por que deveríamos dedicar este 

empenho em trabalhar com a incerteza e imprecisão, uma razão deveria ser óbvia: 

atingir níveis elevados de precisão custa significativamente tempo, dinheiro ou 

ambos. Estamos resolvendo problemas que necessitem de precisão? Quanto mais 

complexo for um sistema, mais imprecisas ou inexatas são as informações que temos 

para caracterizar esse sistema. No entanto, para a maioria dos problemas que 

enfrentamos, a citação acima, devido ao Professor Zadeh sugere que podemos fazer 

um trabalho melhor em aceitar algum nível de imprecisão. (Timothy J Ross, 

2010,p:40) 

A partir destas ideias e identificação da necessidade de tornar a interpretação de fatos 

mais próxima da realidade, foi construída a lógica fuzzy. Os conceitos básicos da lógica fuzzy, 

serão expostos neste trabalho, a fim de trazer à luz uma base teórica sob a qual o modelo alvo 

à ser estudado por este trabalho foi elaborado. 
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2.1.2. CONJUNTOS FUZZY X CRISP 

O trabalho apresentado por Cristellotti (2011), defini a teoria dos conjuntos fuzzy a partir 

da relação estabelecida pela função característica de um conjunto fuzzy com determinado grau 

de pertinência de um conjunto crisp. Num universo 𝑋, um subconjunto fuzzy A de 𝑋 é definido 

por uma função de pertinência 𝑓𝐴(𝑥) que associa cada elemento 𝑥  em 𝑋 a um número real 

num intervalo [0,1]. O valor da função 𝑓𝐴(𝑥) representa o grau de pertinência de 𝑥 em 𝐴. 

Quanto maior 𝑓𝐴(𝑥), mais forte é um grau de pertinência de 𝑥  em 𝐴 . 

Os conjuntos convencionais, que são definidos exatamente, são chamados de crisp na teoria de 

conjuntos fuzzy, desta forma, os conjuntos crisp podem ser definidos pelas funções 

características como segue:  

 Se 𝐴 representa um conjunto crisp no universo 𝑋, então sua função característica pode ser 

definida pela função: 

𝜒𝐴(𝑥) = {
1 𝑥 ∈ 𝑋
0 𝑥 ⋵ 𝑋

                              (1) 

 

 

 

Os conjuntos fuzzy não são definidos exatamente, como as crisp. As suas funções 

características são as funções de pertinência que, conforme definido acima, não estabelecem 

uma relação binária, 0 ou 1, mas uma gradação maior ou menor dependendo do quanto o 

elemento está mais próximo ou mais distante do conjunto em questão. 

 

_____________ 

¹” It is the mark of an instructed mind to rest satisfied with that degree of precision which the nature of the subject admits, and not to seek exactness where only an 

approximation of the truth is possible. (Aristotle, 384–322 BC. Ancient Greek philosopher); Precision is not truth. Henri E. B. Matisse, 1869–1954. (Impressionist 

painter);All traditional logic habitually assumes that precise symbols are being employed. It is therefore not applicable to this terrestrial life but only to an imagined 

celestial existence. (Bertrand Russell, 1923. British philosopher and Nobel Laureate);We must exploit our tolerance for imprecision.  (Lotfi Zadeh, 1973. Professor, Systems 

Engineering, UC Berkeley).The quotes above, all of them legendary, have a common thread. That thread represents the relationship between precision and uncertainty. The 

more uncertainty in a problem, the less precise we can be in our understanding of that problem. It is ironic that the oldest quote, above, is due to the philosopher who is 

credited with the establishment of Western logic – a binary logic that admits only the opposites of true and false, a logic which does not admit degrees of truth in between 

these two extremes. In other words, Aristotelian logic does not admit imprecision in truth. However, Aristotle’s quote is so appropriate today; it is a quote that admits 

uncertainty. It is an admonishment that we should heed; we should balance the precision we seek with the uncertainty that exists. Most engineering texts do not address the 

uncertainty in the information, models, and solutions that are conveyed within the problems addressed therein. This text is dedicated to the characterization and 

quantification of uncertainty within engineering problems such that an appropriate level of precision can be expressed. When we ask ourselves why we should engage in this 

pursuit, one reason should be obvious: achieving high levels of precision costs significantly in time or money or both. Are we solving problems that require precision? The 

more complex a system is, the more imprecise or inexact is the information that we have to characterize that system. It seems, then, that precision and information and 

complexity are inextricably related in the problems we pose for eventual solution. However, for most of the problems that we face, the quote above due to Professor Zadeh 

suggests that we can do a better job in accepting some level of imprecision. 
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2.1.3. NÚMEROS FUZZY E FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA 

Para exemplificar o conceito de um conjunto fuzzy podemos considerar a avaliação de 

uma refeição, definida pela função X (x) como sendo uma boa refeição. Considerando o 

conjunto crisp, a refeição poderá ser definida como satisfatória, onde x é igual a 1, ou 

insatisfatória quando x é igual a 0. Contudo, existem diversos aspectos que são influentes para 

julgar uma refeição, como o local, a forma como foi servido, preço, sabor, combinação de 

texturas, companhia, etc. Desta forma, avaliando uma refeição através de um conjunto fuzzy é 

possível definir qual o grau de pertinência 𝜇𝑥, da refeição (𝑥),variando da 0 à 1. Assim, um 

conjunto fuzzy X em um universo A é definido por uma função de pertinência 

𝜇𝑥(𝐴): 𝐴 → [0 ,1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Geometria de espaços fuzzy 

Fonte: O autor (2016) 

 

A Figura 4 exemplifica como pode ser construído um espaço fuzzy através da 

interpretação dos termos linguísticos “ruim”, “razoável” e “boa”, relacionados a avaliação de 

uma refeição. 

Diferente dos conjuntos crisp, ao estabelecer um conjunto fuzzy para avaliação de um cenário, 

é possível interpretar com maiores detalhes a situação, a fim de aproximar-se do real impacto 

apresentado pelo cenário. 

 

2.1.4. OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS COM CONJUNTOS FUZZY 

As operações fundamentais união, interseção e complemento, de conjuntos fuzzy são 

realizadas conforme descrito a seguir. 

Ruim Razoável Boa 

0 

1 

Insatisfeito Satisfeito 
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A união dos conjuntos A e B, representada por 𝐴 ∪ 𝐵, é um conjunto fuzzy definido pela 

função de pertinência que segue. 

 

𝜇𝐴∪𝐵(𝑥) = 𝜇𝐴(𝑥)⋁ 𝜇𝐵(𝑥)  𝑂𝑈 max [ 𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)]         (2) 

Onde,  

 

𝜇𝐴(𝑥) ⋁ 𝜇𝐵(𝑥) = {
𝜇𝐴(𝑥)        𝜇𝐴(𝑥) ≥  𝜇𝐵(𝑥)

𝜇𝐵(𝑥)        𝜇𝐴(𝑥) <  𝜇𝐵(𝑥);
                  (3) 

 

A interseção dos conjuntos A e B, representada por 𝐴 ∩ 𝐵, é um conjunto fuzzy definido 

pela função de pertinência que segue. 

 

𝜇𝐴∩𝐵(𝑥) = 𝜇𝐴(𝑥)⋀ 𝜇𝐵(𝑥)  𝑂𝑈 min [ 𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)]              (4) 

Onde,  

 

𝜇𝐴(𝑥) ⋀ 𝜇𝐵(𝑥) = {
𝜇𝐴(𝑥)        𝜇𝐴(𝑥) ≤  𝜇𝐵(𝑥)

𝜇𝐵(𝑥)        𝜇𝐴(𝑥) >  𝜇𝐵(𝑥);
                  (5) 

 

O complemento do conjunto fuzzy A, representado por Ā ,  é um conjunto fuzzy definido 

pela função de pertinência: 

 

𝜇Ā(𝑥) = 1 − 𝜇𝐴(𝑥)                                                                   (6) 

 

2.2. APOIO A DECISÃO 

A seleção de localizações é considerada particularmente importante para organizações 

governamentais e industriais, para maximização do uso de recursos e minimização do custo 

total (Wanga, 2014). A Pesquisa Operacional contribui para a resolução deste problema com o 

arcabouço metodológico, particularmente relacionado à análise multicritério à decisão. Muitas 

vezes, entretanto, os tomadores de decisão lidam com critérios subjetivos com imprecisão e 

vagueza inerentes às caracterizações das alternativas. Reconhece-se que a lógica difusa (fuzzy) 

teve sua criação justamente para o tratamento desta natureza. (PESSÔA, et al., 2013). 

O estudo da tomada de decisão é multidisciplinar, pois requer diversos campos do saber, 

como matemática, sociologia, psicologia, administração, economia, ciência políticas etc. 
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(BUCHANAN, O’CONNELL, 2006). Quanto mais se conhece os elementos que interferem na 

decisão mais se permite aumentar o grau de informação confiável. Buchanan e O’Connell 

(2006) afirmam que a sofisticação da gestão de risco, a compreensão das variações do 

comportamento humano e o avanço tecnológico que simula processos cognitivos melhoraram, 

em geral, o processo de tomada de decisão. Entretanto, nem sempre foi assim; antes os homens 

consultavam o oráculo, céus para obter auxílio na sua escolha. Atualmente com o avanço da 

matemática e dos sistemas que auxiliam no processamento de grandes volumes de dados é 

possível tomar decisões com maiores chances de acerto.   

Conforme Gomes (2007), decisão é o processo que culmina na opção de ao menos uma 

dentre diferentes alternativas, todas candidatas a resolver um problema.  O dia-a-dia do ser 

humano passa por diversos momentos em que uma decisão deve ser tomada.  Algumas decisões 

são mais simples e podem ser apenas a escolha da melhor alternativa dentre as possíveis.  

Para Almeida (2013), um problema de decisão multicritério consiste em uma situação 

onde existem pelo menos duas alternativas de ação a serem escolhidas, o processo de escolha 

ocorre pelo desejo de se atender múltiplos objetos que muitas vezes têm relacionamentos 

conflitantes. Esses objetivos possuem variáveis associadas que os representam e permitem que 

cada alternativa seja avaliada com base em cada objetivo, as quais podem ser chamadas de 

critérios, atributos ou dimensões. 

As ferramentas e métodos de Apoio a Decisão Multicritério (MCDA), traduzidos da 

língua inglesa Multiple criteria desicion aid, tem por objetivo fornecer ao tomador de decisão 

parâmetros de avaliação que permitam a eles, avançar na resolução de problemas de decisão, 

nas quais diversos pontos de vistas e parâmetros devem ser considerados. 

Não se pode afirmar que, em geral, qualquer decisão seja melhor, simultaneamente, 

originada de todos os pontos de vista, portanto, o conceito de otimização não é apropriado no 

contexto do MCDA (VINCKE, 1992). 

Mesmo que uma decisão seja responsabilidade de um agente claramente identificado, 

essa decisão pode ser um reflexo da interação de suas preferências com as de outros indivíduos 

(ROY, 1996).  
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Os métodos de classificação em MCDA pretendem avaliar cada ação em termos 

absolutos, afetando cada ação a uma classe pré-definida. Este tipo de classificação é aplicado 

na prática de várias formas, nomeadamente no campo de (DOUMPOS e ZOPOUNIDIS, 2004): 

• Marketing: medição da satisfação dos clientes, análise das características dos 

diferentes grupos de clientes, desenvolvimento de estratégias para entrar no mercado (Siskos et 

al., 1998); 

• Identificação de padrões: avaliação de características físicas de objetos ou 

pessoas e sua classificação em classes apropriadas (DOUMPOS e ZOPOUNIDIS, 2004); 

• Ambiente e gestão de energia, ecologia: análise e medição dos impactos 

ambientais das diferentes políticas de energia, investigação da eficiência das políticas da 

energia de países (DOUMPOS e ZOPOUNIDIS, 2004); 

• Gestão de sistemas de produção e diagnóstico técnico: monitorização de sistemas 

de produção complexos para o diagnóstico de erros; 

Esta vasta gama de aplicações dos problemas de classificação constitui a principal 

motivação para o desenvolvimento de trabalhos que façam uso de modelos MCDA e para a 

construção de novos modelos (DOUMPOS e ZOPOUNIDIS, 2004). 

É possível verificar que o avanço teórico no entendimento do comportamento humano 

na tomada de decisão corrobora com a teoria da complexidade, incorporando cada vez mais 

aspectos que demonstram o enredamento dos processos humanos e sociais. De acordo com 

Barros (2010) uma vez que a capacidade humana para formular e resolver problemas complexos 

é pequena demais para atender aos requisitos da racionalidade plena os decisores operam dentro 

dos limites da “racionalidade delimitada”. Eles constroem modelos simplificados que captam 

as características essenciais dos problemas sem considerar toda sua complexidade. De acordo 

com este autor a alternativa a ser escolhida terá como base critérios e alternativas já testadas, 

fáceis de encontrar e disponíveis, provavelmente longe de haver uma busca exaustiva. O 

administrador analisará as alternativas apenas até identificar uma suficientemente boa, ou seja, 

aquela que alcance um nível aceitável de desempenho, não a melhor escolha. Uma vez que os 

modelos utilizados são simplistas e limitados os decisores começam a identificar alternativas 

óbvias e familiares muitas vezes buscando imitar a ação de empresas referência do setor  

(CARVALHO e PEDROZO, 2010). 
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A tomada de decisão realizada de forma coerente e direcionada ao sucesso, está 

intimamente relacionada ao grau de multidisciplinaridade considerado ao analisar o cenário. 

Considerar diversos aspectos, sob diversas óticas de um cenário é altamente saudável para que 

uma boa decisão seja tomada. Contudo, a medida em que se aumenta o número de fatores 

analisados, os mesmos perdem impacto individual na avalição geral. Para lidar com fenômenos 

como este é indicado a utilização de modelos que permitam a variação do impacto dos fatores, 

de forma individual. 

O trecho a seguir, de Pedrozo e Carvalho (2010, p.:37), corrobora para que as decisões 

sejam realizadas de forma multidisciplinar. 

O estudo da tomada de decisão é multidisciplinar, pois requer diversos campos do 

saber, como matemática, sociologia, psicologia, administração, economia, ciência 

políticas etc. (VINCKE, 1992). Quanto mais se conhece os elementos que 

interferem na decisão mais se permite aumentar o grau de informação confiável.  

 

2.3. PROVEDORES DE INTERNET 

Um dos maiores fenômenos da atualidade é a internet, a rede que interliga computadores 

em todo o mundo, tem contribuído para o acesso rápido e em tempo real a um mundo 

inimaginável de entretenimento, informações, vídeos e contatos.  

O SEBRAE disponibiliza um relatório que compõe diversas análises necessárias e 

fatores que compõe a criação de um provedor de internet. Este relatório é composto por 

capítulos que compõem análises prévias necessárias para empreender em um provedor de 

internet. Neste relatório a questão de localização do provedor é considerada um fator de análise 

de mercado e não considera outros aspectos intrínsecos à seleção da macrolocalização para 

iniciar o empreendimento. 

Segundo o relatório emitido pelo SEBRAE (2013), o provedor de acesso à internet tem 

a função de conectar um computador pessoal ou de uma empresa à internet, permitindo a 

navegação na rede World Wide Web (WWW) e acesso a serviços como o envio e recebimento 

de email. As informações são transferidas através de um circuito tronco fornecido pela Embratel 

que se conecta à internet. O provedor contrata junto à Embratel circuitos troncos. Cada circuito 

de 64 kbps é adequado para cinco circuitos discados de 14,4 kbps. Para que o acesso seja veloz 

é recomendado que seja contratado um circuito de telefone para cada dez assinantes. 

Considerando esses parâmetros, só é viável a montagem da estrutura desse negócio com no 

mínimo 50 clientes. Quanto mais clientes a empresa conseguir mais fácil será a amortização 
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dos custos do investimento e também a contratação de circuitos mais velozes, o que reduz o 

custo por usuário. É um mercado muito concorrido com a participação das empresas de 

telefonia que dominam 90% do mercado de internet atualmente. Entre os principais e mais 

conhecidos provedores encontram-se a GVT, EMBRATEL, NET, OI UOL, TERRA.  

Segundo pesquisa realizada em parceria entre a Teleco (Inteligência em 

Telecomunicações) e a Anatel, em 2011, apenas seis empresas (Telefônica, Oi, Net, Embratel, 

GVT e CTBC) concentram 80% dos assinantes de internet no Brasil. (SEBRAE, 2013). 

 Conforme mostrado pelo relatório de apoio a instalação de provedores de internet do 

SEBRAE, (2013) outras 1 928 empresas menores fornecem os 20% restantes. Segundo o 

Sebrae, o Brasil possui 1 934 provedores de serviços internet, que oferecem 17 milhões de 

conexões fixas para domicílios e empresas. A distribuição demográfica também é feita de forma 

irregular. A região sudeste concentra 43% das empresas, enquanto o Centro-Oeste conta com 

11% e a região Norte com 6%. De acordo com o Sebrae (2013) a distribuição do acesso é 

proporcional ao PIB das regiões. Quanto à velocidade de conexão, 89% dos provedores tem sua 

oferta centralizada na faixa de até 512 Kbps; outros 81% trabalham com planos entre 512 Kbps 

e 2Mbps; e 48% fornecem velocidade de tráfego entre 2Mbps e 12Mbps. A pesquisa mostra 

ainda que 57% das conexões de banda larga utilizam a tecnologia DSL em rede telefônica; 23% 

usam a tecnologia de cable modem; 10% optam por redes sem fio; 5% cabo TP (Ethernet); e 

apenas 4% já trafegam via fibra óptica.  

 

2.3.1. ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO 

A instalação de uma rede, através do qual é possível formar uma carteira de clientes, 

estabelecendo um market-share e trazendo retornos futuros para a organização, é considerado 

um investimento para empresa de telecomunicação. Assim sendo, estes projetos trazem consigo 

todas as características que um investimento apresenta, como risco aceitado, que é a 

probabilidade de este investimento inicial trazer retorno para a empresa ou para o investidor, o 

rendimento esperado, ou seja, o quanto se espera ganhar através deste investimento inicial, e o 

horizonte temporal, que representa quando este investimento começará a trazer retorno e por 

quanto tempo o mesmo trará este retorno.  

Para Rodrigues (2014), no caso de um projeto de instalação de rede óptica, que é a 

proposta a ser avaliada neste presente trabalho a análise que deve ser realizada sobre esse 
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investimento deve levar em conta a região na qual o projeto será executado, considerando os 

fatores que podem aumentar o risco do mesmo, como renda per capta e densidade populacional, 

além da concorrência do mercado no qual a empresa pretende entrar. Além disso, riscos legais 

também devem ser analisados, como permissões do poder público e da concessionária que 

administra a rede aérea da região para a construção da rede. O risco de embargamento da 

construção da rede deve ser mitigado antes do início da execução do projeto, para que não haja 

desperdício de recursos da empresa. Os fatores de relevância para localização do lançamento 

inicial da rede deverão compor aspectos relevantes ao empreendedor e ao mercado. 

Apesar de ser uma tecnologia ainda recente, estima-se que projetos de redes passivas 

possuam um horizonte temporal de aproximadamente 20 anos. Assim, esse aspecto deve ser 

considerado na construção da rede, com a utilização de materiais que resistam à ação do tempo 

sem prejudicar à mesma.  

Segundo Rodrigues (2014), uma rede óptica destinada ao atendimento de clientes é 

conhecida como rede FTTx (Fiber to the “x”, ou Fibra até a “x”, onde x é uma variável que 

representa o local de recepção do sinal óptico), e tem como objetivo disponibilizar aos 

moradores de uma determinada localidade ou região conexão banda larga de alta velocidade 

através da conexão via fibra óptica, além da possibilidade de oferecimento de outros serviços 

através da fibra, como canais de TV em alta definição, a IPTV, e a telefonia fixa, chamada 

VoiP, permitindo assim que os provedores ofereçam o chamado TriplePlay – internet, TV e 

telefonia. A principal vantagem deste formato de rede em relação às demais é que, neste tipo 

de rede, não há equipamentos ativos na rede compreendida entre o emissor e o receptor, 

reduzindo os custos de implantação e manutenção da rede, além da possibilidade de ampliação 

da largura de banda disponível sem a necessidade de aumento do número de componentes 

ópticos ativos na rede, como lasers e amplificadores ópticos.  

 

Uma rede óptica é composta basicamente por três elementos: a OLT (Optical Line 

Termination) que fica no Central Office – CO (Escritório Central), de onde são 

transmitidos os Triple Play Services para o cliente; a rede passiva por onde são 

transmitidos os dados, que inclui basicamente fibras e splitters; e a ONT (Optical 

Network Termination) ou ONU (Optical Network Unit) que fica localizada no cliente. 

A parte passiva da rede apresenta equipamentos essenciais para a transmissão dos 

dados, como cabos e extensões óticas, splitters, conectores e adaptadores. 

(RODRIGUES , 2014, p:46) 
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A fibra óptica é um filamento de vidro com capacidade de transmitir luz de um emissor 

até um detector. As principais vantagens da transmissão de sinal óptico em relação à 

transmissão via cabo metálico ou radiocomunicação são (Laferrière et. al, 2011, apud, 

Rodrigues, 2014). 

Cabos de fibra óptica apresentam grande variedade de números de fibras ópticas, 

podendo apresentar de 01 até 2048 fibras. Geralmente, o backbone do projeto é composto por 

cabos mais robustos que apresentam um maior número de fibras, variando de 12 a 72 fibras, 

enquanto os cabos de alimentação que levam o sinal óptico até as caixas de conectorização são 

compostos por um menor número de fibras, geralmente 04 ou 06.  

Segundo Rodrigues A.C. (2014) a característica que permite que uma fibra óptica 

transporte seu sinal para mais de um ponto (na configuração de rede ponto-multiponto, por 

exemplo) é a capacidade de realização de fusões nas mesmas, podendo estas serem não 

mecânicas ou mecânicas. Nas emendas não mecânicas, a fusão entre duas fibras é realizada 

através de uma máquina de fusão (Figura 5). A precisão e confiabilidade dessa máquina 

permitem que suas fusões gerem menos de 0,05dB de perda de sinal óptico, passando 

praticamente imperceptível pelo sinal óptico que percorre a fibra. Enquanto isso, na emenda 

mecânica, utiliza-se de conectores de montagem em campo, que dispensam o uso da máquina 

de fusão, porém, cada emenda mecânica gera até 0,5dB de perda. Assim, na confecção do 

projeto da rede, deve-se considerar a quantidade de emendas mecânicas ou não mecânicas 

existentes em cada fibra, para que a potência final resultante na ONU do cliente seja suficiente 

para que a mesma funcione com qualidade. Geralmente, emendas mecânicas são utilizadas nas 

instalações de novos clientes, enquanto as não mecânicas são utilizadas em construções de rede 

devido sua maior confiabilidade.  

 

Figura 5 – Estrutura de um cabo de fibra ótica 

Fonte: Rodrigues (2014, p.:47) 
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3. METODOLOGIA 

De acordo com Cosenza (2006), o processo decisório da escolha definitiva da 

localização de um estabelecimento industrial pelo investidor possui um caráter complexo. Este 

processo de decisão compreende três etapas principais:  Identificação das oportunidades de 

investimento; Individualização das possíveis zonas de localização e escolha do ponto de 

localização das instalações.   

A primeira etapa, denominada exploratória, consiste num processo autônomo 

desenvolvido pelo investidor potencial. Neste momento o investidor necessita de informações 

generalizadas relativas ao território avaliado, que são elementos fundamentais do processo de 

produção (insumos, energia, mão-de-obra, infraestrutura) e algumas indicações preliminares de 

situação de mercado (COSENZA, 2006).  

Cosenza (2006) diz que a segunda etapa se refere à decisão de instalar um 

empreendimento industrial, originando o problema de localização. Nesta etapa o investidor 

potencial busca tomar conhecimento das características dos possíveis territórios de localização 

e avaliando-as cuidadosamente através de um crivo de coerência. Desta forma, o investidor 

confrontará tais características com as necessidades técnicas e econômicas do empreendimento 

a ser implantado. Nesta fase, a estrutura do processo de decisão tornará possível o atendimento 

às seguintes exigências: confrontar oferta e demanda de fatores locacionais; analisar um elevado 

número de fatores, sem negligenciar outros aspectos aparentemente insignificantes; buscar 

embasamento em pesquisas concretas que analisem o território de maneira homogênea; 

possibilitar agilidade e buscar rapidez na resposta aos problemas.   

A terceira e última etapa consiste em definir o ponto de localização do empreendimento, 

efetuando uma análise precisa do dimensionamento das instalações, do mercado alvo, das 

alternativas tecnológicas disponíveis, além de outros fatores adicionais. Nesta fase é realizada 

a análise de viabilidade do empreendimento a fim de determinar a sua melhor configuração em 

face às características da localidade (COSENZA, 2006). Baseado nestas diretrizes, para realizar 

a indicação da localização do empreendimento em questão, será utilizado o modelo COPPE-

COSENZA. 

Elaborado com o objetivo de permitir estudos mais aprofundados na localização de 

empreendimentos, o Modelo COPPE-COSENZA é basicamente uma operação com matrizes 

baseada no confronto da oferta territorial com a demanda industrial para uma série de fatores 

de localização estudados. O modelo visa encontrar a melhor localização dentro das 

considerações segundo as alternativas pesquisadas. Partindo deste princípio, o nível de 
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satisfação de um conjunto de fatores requeridos por um empreendimento é analisado 

considerando a disponibilidade desses fatores em diferentes territórios. Seu principal diferencial 

é possibilitar a análise de fatores não somente econômicos do projeto, reunindo variáveis 

quantitativas e qualitativas. Segundo Pereira et al. (2014) o modelo é composto então por dois 

espaços fuzzy: um para o conjunto de demandas e outro para um conjunto de potencialidades 

regionais, ditas ofertas. Cada espaço definido por números fuzzy é delimitado por meio de graus 

de pertinência dos fatores para um determinado elemento do suporte. 

 

3.1. O MODELO FUZZY HIERÁRQUICO COPPE-COSENZA 

Segundo Pereira et al. (2014) o modelo COPPE-COSENZA foi elaborado com o 

objetivo de permitir estudos mais aprofundados na localização de empreendimentos. Este 

modelo fuzzy apresenta uma relação linear entre seus espaços fuzzy, definidos como oferta e 

demanda, que traduzem a relação entre o nível desejado de determinados critérios e os níveis 

apresentados destes critérios por cada alternativa, respectivamente. Embora este seja um 

modelo baseado na lógica fuzzy e considere diferentes graus de pertinência na definição dos 

critérios de demanda e oferta, pode também ser interpretado como uma operação com matrizes, 

baseada no confronto do nível demandado dos critérios selecionados para determinado 

empreendimento com o nível ofertado destes critérios em cada alternativa de localização. 

Partindo deste princípio, o nível de atendimento e satisfação de um conjunto de fatores 

requeridos por um empreendimento é analisado considerando a disponibilidade desses fatores 

em diferentes territórios. Seu principal diferencial é possibilitar a análise de fatores não somente 

econômicos do projeto, reunindo variáveis quantitativas e qualitativas.  

Cada espaço definido por números fuzzy é delimitado por meio de graus de pertinência 

nos critérios propostos para um determinado elemento analisado. As curvas de criticidades para 

definição do requerimento dos critérios são estabelecidas em quatro níveis, a saber: CRÍTICO, 

CONDICIONANTE, POUCO CONDICIONANTE e IRRELEVANTE para a função de 

demanda A, SUPERIOR, BOM, REGULAR e FRACO para a função de oferta B. Foi utilizado 

o software MatLab 2014a, como mostra a Figura 6, para descrever os espaços fuzzy de demanda 

e oferta, nas Figuras 7 e 8, respectivamente. As curvas de diferentes graus de criticidade, tanto 

no espaço de demanda quanto no de oferta, são definidas por funções fuzzy triangulares. A 

utilização de funções triangulares no modelo é uma intepretação dos autores do presente 

trabalho com uma possibilidade de operacionalização padrão do modelo, sendo aproximações 

rústicas da curva normal.  
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Dentre as configurações estabelecidas para operar o modelo no software MatLab 

R2014a é importante ressaltar que foi utilizado a como regra de fuzzyficação o algoritmo do 

tipo Mandani, devido à sua ampla utilização e flexibilidade na interpretação de distintas 

variáveis e desfuzzyficação por centroide, sendo um método de desfuzzyficação simples e que 

considera fielmente a relação geométrica formada pelos espaços fuzzy. Ambos os métodos 

foram aplicados, acima de tudo, buscando uma interpretação do modelo mais próxima da 

proposta pelo seu criador. 

 

 

Figura 6 – Modelagem MatLab R2014a – Modelo COPPE-COSENZA 

Fonte: Desenvolvido pelo autor através do Software MATLB R2014a (2015) 

 

 

Figura 7 – Demanda - Modelo COPPE-COSENZA 

Fonte: Desenvolvido pelo autor através do Software MATLB R2014a (2015) 
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Figura 8 – Oferta – Modelo COPPE-COSENZA 

Fonte: Desenvolvido pelo autor através do Software MATLB R2014a (2015) 

 

Nas Figuras 7 e 8 é possível observar que tanto para demanda, quanto para oferta, as 

funções definidas dentro dos espaços são equidistantes, considerando a medida a partir do ponto 

com maior grau de pertinência de cada curva. 

Por mais que os critérios possam apresentar diferentes graus de exigência para 

determinado projeto, a forma como as alternativas enxergam cada critério é linear, pois mesmo 

estando em uma curva crítica, o ponto de maior grau de pertinência desta curva em relação a 

curva vizinha, condicionante, tem a mesma distância apresentada entre a curva de criticidade 

condicionante e a curva de criticidade pouco condicionante. Esta relação de equidistância entre 

as curvas vizinhas é uma característica do modelo. Desta maneira, o impacto de um quase 

atendimento à um critério de caráter crítico é o mesmo que um quase atendimento de um critério 

de caráter condicionante. Esta característica revela que para uma boa operacionalização do 

modelo, os critérios devem ser homogêneos, não havendo nem critérios de tão baixa 

importância nem critérios vitais para o projeto, caso haja um critério que tenha caráter 

impeditivo para o projeto, deverá ser tratado na matriz de critérios específicos, que opera da 

mesma maneira que a relação entre oferta e demanda de critério gerais, mas considera um veto 

chamado Alpha-Cut, que precisa ser atendido para tornar viável a escolha de tal alternativa. 

Devido à possibilidade de intepretação de variáveis não quantitativas, a avaliação da 

demanda e a oferta (conjuntos fuzzy A e B) comumente apresentam imprecisão, devido a isto as 

informações devem ser filtradas por experts e inferidas por meio de uma corrente cognitiva 

metodologicamente guiada. A estrutura matricial dos conjuntos A e B, critérios de demanda e 

oferta são definidas de forma precisa pelas matrizes de relações de pertinência como se segue: 

 

𝐴 = (𝑎𝑖𝑗)ℎ𝑥𝑛 𝑒 𝐵 = (𝑏𝑗𝑘)𝑛𝑥𝑚                             (7) 
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Nesta versão, aij é um coeficiente fuzzy da demanda do projeto i pelo fator de demanda 

j e bjk é um coeficiente fuzzy produzido por uma por um atributo j existente na localidade k. A 

é um conjunto abstrato fuzzy procurando em B elementos de pertinência idêntica ou superior à 

sua própria pertinência. A matriz A, como sendo um conjunto fuzzy, pode ser representada por 

Ã e a matriz B, quando representada números fuzzy é representada por ~B. A oferta de um 

critério de uma determinada região pode ser superior ou inferior ao nível demandado. Para cada 

caso há um valor de pertinência entre as variáveis. As dimensões dessas matrizes supracitadas 

ainda representam respectivamente, h diferentes tipos de empreendimentos por n critérios de 

localização e a oferta de critérios por m alternativas de localização.  

  

𝐹 = {(𝑓𝑖 |𝑖 = 1, … , 𝑛)}                                      (8) 

 

Seja 𝐹 um conjunto finito de critérios de localização denominado genericamente de  f.  

Então, o conjunto fuzzy Ã em F é um conjunto de pares ordenado: 

 

Ã = {( 𝑓, 𝜇Ã (𝑓)|𝑓 ∈ 𝐹)}                                 (9) 

 

onde Ã é uma representação fuzzy da matriz de demanda A, onde μÃ (f) representa o 

grau de importância dos fatores, definidos entre Crítico; Condicionante; Pouco Condicionate; 

Irrelevante. 

 

 Critérios demandados 

 f1 f2 ... fn-1 fn 

Tipo de empreendimento Grau de demanda dos critérios por cada empreendimento 

A1 a11 a12 ... a1 n-1 a1 n 

A2 a21 a22 ... a2 n-1 a2 n 

... ... ... ... ... ... 

Ah-1 a h-11 a h-12 ... ah-1 n-1 ah-1 n 

Ah a h1 a h2 ... ah n-1 ah n 

 

Quadro 1 – Matriz A – Critérios demandados por tipo de empreendimento 

Fonte: Toledo (2003, p.:9) 

 

Onde aij é um coeficiente fuzzy do projeto h com relação ao fator n. 
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Similarmente, 

~𝐵 = {( 𝑓, 𝜇~𝐵 (𝑓)|𝑓 ∈ 𝐹)}                       (10) 

 

onde ~B é uma representação fuzzy da matriz de oferta B e μ~B (f) representa o grau 

de atendimento dos critérios disponíveis pelas diferentes alternativas de localização definidos 

em Superior; Bom; Regular; Fraco. 

 

 Localizações 

Critérios ofertados B1 B2 ... Bm-1 Bm 

f1 b11 b12 ... b1m-1 b1m 

f2 b21 b22 ... b2m-1 b2m 

... ... ... ... ... ... 

fn-1 bm-11 bm-12 ... bm-1m-1 bm-1m 

Fn bm1 bm2 ... bmm-1 bmm 

 

Quadro 2 – Matriz B – Critérios ofertados por cada localização 

Fonte: Toledo (2003, p.:9) 

 

Onde bjk é um coeficiente fuzzy da localização m em relação ao fator n. 

Considerando dois elementos genéricos aij e bjk, o cotejo entre aij e bjk será obtido 

através do operador aij ⊗ bjk. 

 

 aij ⊗ bjk Oferta 

 Demanda A B C D 

 A 1 1- 1/n 1 - 2/n 0 

 B 1 + 1/n 1 1- 1/n 1- 2/n 

 C 1 + 2/n 1 + 1/n 1 1 - 1/n 

          D 1 + 3/n 1 + 2/n 1 + 1/n 1 

Quadro 3 - aij ⊗ bjk - Cotejo entre os critérios gerais de demanda e oferta. 

Fonte: Toledo (2003, p.:10) 

 

𝐶 = (𝐶𝑖𝑘)ℎ𝑥𝑚 =  𝐴ℎ𝑥𝑛 ⊗ B𝑛𝑥𝑚                       (11) 

Seja 𝐶 a matriz de possibilidades que representa a soma dos índices de localização do 

projeto i nas k zonas selecionadas. Assim, caso a aplicação do modelo contar apenas com 
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critérios gerais e não depender de critérios específicos para sua realização, Maxi{Cik}=Ci, 

indica a melhor localização do projeto i, no conjunto de ofertas territoriais e Maxk{Cik}=Ck, 

indica o melhor tipo de projeto para as k zonas selecionadas. 

Esta relação entre a oferta e a demanda, orientada pelos diferentes graus de criticidade, 

pode ser observada na Figura 9, onde observa-se as curvas de criticidade para demanda e os 

níveis de oferta em uma análise com 5 fatores. 

 

 

Figura 9 – Relação 1 Oferta X Demanda – Modelo COPPE-COSENZA 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2015) 

 

As distâncias entre as curvas de demanda são inversamente proporcionais ao número de 

critérios avaliados a uma taxa de  
1

𝑛
. Desta forma, ao definir-se um pequeno número de critérios 

para análise - 5 critérios, como mostra Figura 9 - o modelo atribui uma grande relevância a cada 

critério, tornando sua análise mais impactante no resultado final e torna a visão sistêmica do 

problema limitada aos poucos critérios analisados. Em contrapartida, ao analisar um problema 

sob a ótica de muitos critérios - 40 critérios, como mostra a Figura 10-, apesar do aumento da 

abrangência na análise do problema, agora sob distintas óticas, ocorre o achatamento das 

curvas, diminuindo o impacto da análise de cada critério para o problema, gerando gasto de 

energia para coleta, análise e tratamento de cada critério, que pode, talvez, estar sendo 

observado por outro critério.  
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Figura 10 – Relação 2 Oferta X Demanda – Modelo COPPE-COSENZA 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2015) 

 

Desta maneira, ao definir-se o conjunto de critérios sob aos quais o modelo analisará o 

problema, é importante a escolha de critério independentes, para evitar a replicação de 

informações de um mesmo critério e evitar a perda de significância dos demais critério. 

  

Na análise através dos espaços fuzzy, é possível notar que a relação de atendimento entre 

oferta e demanda é também linear, assim como nas funções de oferta e demanda. Na Figura 5 

podemos observar como foram definidas as regras de operacionalização do modelo fuzzy  e na 

Figura 7 está descrito como este espaço de soluções é formado. 

 

Demanda Oferta Grau de atendimento 

Irrelevante Superior Pleno absoluto 

Irrelevante Bom Pleno superior 

Irrelevante Regular Pleno com folga 

Irrelevante Fraco Pleno 

Pouco condicionante Superior Pleno superior 

Pouco condicionante Bom Pleno com folga 

Pouco condicionante Regular Pleno 

Pouco condicionante Fraco Quase pleno 

Condicionante Superior Pleno com folga 

Condicionante Bom Pleno 
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Condicionante Regular Quase pleno 

Condicionante Fraco Atende com falta 

Crítica Superior Pleno 

Crítica Bom Quase pleno 

Crítica Regular Atende com falta 

Crítica Fraco Não atende 

Quadro 4 – Regras fuzzy – Modelo COPPE-COSENZA 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2015) 

 

Para definir os espaços de soluções e o nível de atendimento na relação entre oferta e 

demanda de um critério, 16 regras foram definidas para operacionalizar o modelo no Softwares 

MatbLab R2014a. Estas regras foram estabelecidas em concordância com a parametrização 

discreta do modelo. 

 

Figura 11 – Espaço de soluções 

Fonte: Desenvolvido pelo autor através do Software MATLB R2014a (2015) 

 

Nas diferentes aplicações, o modelo pode ser generalizado em vários sentidos sem 

perder suas características básicas. Em situações onde o empreendimento exija características 

específicas para sua instalação, deverão ser utilizados fatores de demanda específicos A*, que 

irão compor a matriz C*. Os fatores específicos são fatores essenciais para a vitalidade do 

empreendimento ou projeto, são estritamente restritivos. A matriz de possibilidades segundo 

critérios específicos C∗
ℎ𝑥𝑚  é resultante do confronto entre a matriz de demanda e a matriz de 

oferta de critérios específicos, onde: 

 

𝐶∗ = (𝐶𝑖𝑘)ℎ𝑥𝑚 = 𝐴∗
ℎ𝑥𝑟 ⊗ 𝐵∗

𝑟𝑥𝑚.                 (12) 

𝐴∗ = (𝑎∗𝑖𝑗)ℎ𝑥𝑟                                                 (13) 
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Seja, 𝐴∗ a matriz de fatores específicos, Onde,   

Ã∗ = {( 𝑓, 𝜇Ã∗  (𝑓)|𝑓 ∈ 𝐹)}                              (14) 

é a representação fuzzy da matriz A*. 

 

Assumindo 𝐵∗ como, 

𝐵∗ = (𝑏∗𝑗𝑘)𝑟𝑥𝑚,                                                (15) 

 

 a matriz de fatores de oferta territorial de fatores específicos.  

Onde,    

~𝐵∗ = {( 𝑓, 𝜇~𝐵∗  (𝑓)|𝑓 ∈ 𝐹)}                          (16) 

 

é a representação fuzzy da matriz B*. 

O cotejo entre a demanda a oferta de fatores específicos segue a mesma lógica que os 

fatores gerais.  

  

 a*ij ⊗ b*jk Oferta 

 Demanda A B C D 

 A 1 1- 1/n 1 - 2/n 0 

 B 1 + 1/n 1 1- 1/n 1- 2/n 

 C 1 + 2/n 1 + 1/n 1 1 - 1/n 

 D 1 + 3/n 1 + 2/n 1 + 1/n 1 

Quadro 5 – a*ij ⊗ b*jk - Cotejo entre os fatores específicos de demanda e oferta. 

Fonte: Toledo (2003, p.:11) 

 

É importante ressaltar que a provável não satisfação de algum critério específico 

impossibilita a seleção da alternativa da categoria demandante. 

Quando houver a necessidade da utilização de critérios de caráter específicos, seus 

espaços fuzzy deverão ser compostos da mesma maneira que foram compostos os critérios 

gerais, e para obter um resultado que integrem os critérios gerais e critério específicos, deverá 

ser utilizado a matriz de agregação de possibilidade, descrita no Quadro 6. 

A matriz de agregação de possibilidades  ℎ𝑥𝑚 reúne as duas matrizes de possibilidades 

descritas anteriormente, C e C*, apresentando as situações de abundância ou carência em 
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relação à viabilidade das alternativas consideradas. Esta nova matriz, ℎ𝑥𝑚, é resultante da 

operação:   

 = (𝑖𝑘)ℎ𝑥𝑚 = 𝐶ℎ𝑥𝑚 + 𝐶∗
ℎ𝑥𝑚,                                      (17) 

 

onde cada ik resulta da operação a descrita na Quadro 6. 

 

 

Quadro 6 – ℎ𝑥𝑚 – Matriz de agregação de possibilidades. 

Fonte: Cristellotti ( 2011,p.: 11) 

 

A matriz  ℎ𝑥𝑚 descrita acima fornece informações a respeito da eficiência das 

alternativas consideradas, permitindo assim a devida observação das melhores alternativas 

segundo os valores acumulados por C e C*, de modo que: 

i : Max { ik} indica a melhor alternativa locacional k , para cada empreendimento i;   

k : Max { ik} indica o melhor empreendimento i  para cada alternativa locacional k.   

Assim, é possível indicar o empreendimento que melhor se adeque em cada uma das 

regiões pré-selecionadas e determinar a região mais adequada para cada tipo de 

empreendimento. 

Na avaliação dos critérios através dos espaços fuzzy, é possível observar a relação 

estabelecida entre as funções dos espaços fuzzy de demanda e oferta, que gera uma superfície 

de possíveis soluções, como mostra a Figura 12. Esta superfície de soluções possíveis para o 

modelo tem caráter linear, com pequenas variações, causadas pelas relações de ambiguidade 

traduzidas pelo algoritmo fuzzy. Este comportamento já era previsto, tendo em vista que a 

relação entre as curvas na função de demanda é linear, equidistantes entre si, da mesma forma 

que as curvas na função de oferta também apresentam a mesma distância umas das outras, 

ambos os casos considerando o ponto de maior grau de pertinência para cada nível de oferta ou 

demanda analisado. 
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Figura 12 – Superfície de soluções – Modelo COPPE-COSENZA 

Fonte: Desenvolvido pelo autor através do Software MATLB R2014a (2015) 

 

3.1.1. APLICAÇÃO PREMILINAR DO MODELO COPPE-COSENZA 

A aplicação preliminar servirá como um parâmetro de avaliação de comportamento da 

metodologia proposta. Os fatores utilizados, bem como seus critérios foram avaliados de 

maneira teórica, através de dados fornecidos pelo IBGE.  

O modelo irá auxiliar na tomada de decisão para localização à luz dos seguintes critérios: 

1) Renda per capita do município; 

A renda per capita do município analisado deverá refletir o nível de acesso à renda da 

região. Este critério deverá ser tomado para análise ao avaliar o preço cobrado pelo serviço e 

se haverá formas de o empreendedor manter seu fluxo de caixa como planejado e realizar 

investimentos para que haja a expansão da rede.  

2) Acesso à energia elétrica; 

O acesso à energia elétrica será utilizado como parâmetro para verificação se há 

infraestrutura suficiente na região para que a rede possa ser instalada. 

3) Carência de acesso à internet; 

A carência de acesso à internet deverá refletir o nível de mercado disponível a adquirir 

acesso à internet. 

4) Densidade populacional; 

A concentração de pessoas deve ser analisada pois, como se trata de uma rede entrante 

no mercado, deverá de início ter uma rede concentrada e com boa penetração, para que possa 

sustentar seus custos iniciais e tornar viável a expansão da rede. 
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5) População; 

A população da cidade é um fator importante a longo prazo para o projeto, visto que a 

penetração da rede deve atingir um número razoável de pessoas para que o fluxo de caixa da 

empresa permita a execução de expansões da rede e melhorias contínuas nos equipamentos. 

6) Crescimento populacional; 

A taxa de crescimento populacional é um fator que irá refletir ao quanto a rede poderá 

crescer dentro dos limites estabelecidos e previsões para expansões na rede para outras áreas da 

cidade ou para cidades vizinhas. Caso o efeito de conurbação seja previsível em alguma região, 

será interessante para o empreendimento. 

7) Idade média da população; 

A idade média na população auxiliará na decisão refletindo a ideia que pessoas mais 

jovens tendem a sentir maior necessidade em acessar a internet. 

8) Concorrentes; 

Para as regiões que não apresentarem nenhuma característica impeditiva a instalação e 

que apresentarem real possibilidade de prosperidade ao projeto, serão analisados os 

concorrentes existentes na região. 

Para realizar a aplicação do Modelo para localização instalação de uma rede de internet 

confiável e estável, analisando além dos aspectos socioeconômico de necessidade da região, 

fatores que darão suporte ao empreendedor para que possa estruturar sua rede e permita 

expandi-la de forma segura, devemos definir, além dos critérios de análise, definir o nível de 

criticidade de cada um dos fatores. Assim, estruturaremos a matriz de demanda A. 

 

Fatores Nível de demanda 

Renda Per capita  Pouco condicionante 

Acesso à energia elétrica Crítico 

Carência de acesso à internet Crítico 

Densidade populacional Condicionante 

População Pouco condicionante 

Crescimento populacional Crítico 

Idade média da população Irrelevante 

Concorrentes Condicionante 

Quadro 7 - Matriz A – Nível de demanda dos Fatores 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 
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Para avançar com a aplicação do modelo, após definir o nível de demanda para cada 

fator, objetivando o foco desta análise de localização, é necessário traduzir para cada alternativa 

o nível de oferta relacionada a cada um dos fatores. Esta etapa é crucial a presença de 

especialistas e a tomada e análise de dados sobre a pertinência do nível de oferta dos fatores 

listados para cada alternativa.  

Realizado o trabalho de análise das alternativas através de análise sistêmica, 

levantamento de dados históricos, inferências estatísticas, percepção de especialistas e outros 

meios que forem pertinentes, dever-se-á desenvolver a matriz de oferta B. 

 

 Renda Per 

capita  

Acesso à energia 

elétrica 

Carência de acesso à 

internet 

Densidade 

populacional 
População 

Crescimento 

populacional 

Idade média da 

população 
Concorrentes 

Araruama Regular Bom Superior Regular Bom Fraco Regular Superior 

Armação dos Búzios Bom Superior Regular Superior Fraco Regular Superior Regular 

Arraial do cabo Bom Superior Fraco Regular Fraco Fraco Regular Bom 

Cabo frio Regular Bom Regular Superior Superior Regular Superior Fraco 

Casimiro de Abreu Bom Superior Superior Fraco Fraco Fraco Superior Superior 

Iguaba Grande Regular Superior Bom Superior Fraco Regular Fraco Superior 

Maricá Fraco Fraco Bom Bom Bom Fraco Regular Bom 

Rio das Ostras Superior Superior Fraco Superior Bom Superior Superior Fraco 

São Pedro da Aldeia Regular Bom Bom Regular Regular Fraco Superior Superior 

Saquarema Regular Bom Superior Regular Regular Fraco Regular Superior 

 

Quadro 8 - Matriz B – Nível de Oferta dos Fatores 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

 

Após ser determinado os níveis de oferta, a luz dos critérios definidos, para cada 

alternativa, será realizado o Cotejo entre as matrizes A e B segundo as diretrizes do modelo 

COPPE-COSENZA. É importante ressaltar que tanto a avaliação do nível de demanda dos 

fatores, quanto do nível de oferta dos fatores para cada alternativa, deve ser realizada através 

de uma ampla interpretação do cenário que envolve as variáveis pertinentes aos fatores 

levantados. 

Assim, seguindo o cotejo descrito na Quadro 9 teremos a Matriz C, expondo os 

coeficientes fuzzy de cada alternativa. 
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Alternativa Cotejo entre Matrizes A e B 

Araruama 1 0,875 1 0,875 1,125 0,625 1,125 1,125 

Armação dos Búzios 1,125 1 0,75 1,125 0,875 0,75 1,375 0,875 

Arraial do cabo 1,125 1 0,625 0,875 0,875 0,625 1,125 1 

Cabo frio 1 0,875 0,75 1,125 1,25 0,75 1,375 0,75 

Casimiro de Abreu 1,125 1 1 0,75 0,875 0,625 1,375 1,125 

Iguaba Grande 1 1 0,875 1,125 0,875 0,75 1 1,125 

Maricá 0,875 0,625 0,875 1 1,125 0,625 1,125 1 

Rio das Ostras 1,25 1 0,625 1,125 1,125 1 1,375 0,75 

São Pedro da Aldeia 1 0,875 0,875 0,875 1 0,625 1,375 1,125 

Saquarema 1 0,875 1 0,875 1 0,625 1,125 1,125 

Quadro 9 – Cotejo entra A e B 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

 

Alternativa Coeficiente Fuzzy 

Araruama 7,75 

Armação dos Búzios 7,875 

Arraial do cabo 7,25 

Cabo frio 7,875 

Casimiro de Abreu 7,875 

Iguaba Grande 7,75 

Maricá 7,25 

Rio das Ostras 8,25 

São Pedro da Aldeia 7,75 

Saquarema 7,625 

 

Quadro 10 - Matriz C – Coeficiente Fuzzy 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

 

Para esta aplicação não foi necessário definir critérios específicos, portanto a Matriz de 

agregação de possibilidades será igual a Matriz C. 

Nesta aplicação estamos considerando o estudo de apenas um tipo de empreendimento, 

desta maneira, a Matriz Gama irá indicar qual a localidade mais indicada para que haja a 

instalação deste empreendimento, sem ordenar os empreendimentos avaliados. 
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A Matriz Gama segue hierarquizando as alternativas avaliadas e indicando qual a 

localidade mais apropriada para a instalação do empreendimento avaliado. 

 

Alternativa Coeficiente Fuzzy Ranking 

Rio das Ostras 8,25 1º 

Armação dos Búzios 7,875 2º 

Cabo frio 7,875 2º 

Casimiro de Abreu 7,875 2º 

Araruama 7,75 2º 

Iguaba Grande 7,75 3º 

São Pedro da Aldeia 7,75 3º 

Saquarema 7,625 4º 

Arraial do cabo 7,25 5º 

Maricá 7,25 5º 

Quadro 11 - Matriz Gama – hierarquização das alternativas 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

 

3.2. AHP - ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 

O Processo Analítico Hierárquico (AHP - Analytic Hierarchy Process) é uma 

ferramenta de apoio à tomada de decisão que permite identificar a melhor alternativa em um 

grupo de candidatas, tendo em vista critérios pré-definidos de seleção. O AHP é baseado em 

três etapas básicas: (i) organização do problema em uma estrutura hierárquica que reflita as 

relações existentes entre os critérios de decisão e as alternativas candidatas; (ii) comparação 

pareada entre elementos posicionados em um nível hierárquico com relação a elementos no 

nível superior adjacente; e (iii) análise das matrizes de comparações geradas em (ii) através do 

cálculo de auto vetores e autovalores principais, e de indicadores de desempenho deles 

derivados, tais como os índices de consistência das avaliações. O AHP foi originalmente 

proposto por Saaty (1982), tendo seus fundamentos matemáticos aprofundados e ampliados em 

Zadeh (1988) e Saaty & Vargas (1991).  O AHP é uma das ferramentas de apoio à tomada de 

decisão multicritério com maior número de aplicações práticas reportadas na literatura, 

particularmente em problemas envolvendo avaliações subjetivas. As áreas de aplicação incluem 

engenharia, educação, indústria e setores governamentais; os problemas abordados são 

tipicamente de seleção e avaliação de alternativas. 
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Seguindo os critérios propostos por Dutra (2012), optou-se pela adoção do AHP como 

técnica multicritério por possuir atributos desejáveis para a realização do presente estudo, tais 

como: (i) é um processo de decisão estruturado que pode ser documentado e repetido; (ii) é 

aplicável a situações que envolvem julgamentos subjetivos; (iii) utiliza tanto dados 

quantitativos quanto qualitativos; (iv) provê medidas de consistência das preferências; (v) há 

uma ampla documentação sobre suas aplicações práticas na literatura e (vi) seu uso é apropriado 

para grupos de decisão. 

O ponto de partida da modelagem de um problema decisório através da AHP é 

estabelecer qual é o foco principal. Ou seja, definir o objetivo central. Apesar de parecer óbvio, 

a definição clara deste elemento é de fundamental importância para a obtenção de uma 

modelagem eficaz e eficiente. 

A segunda etapa é estabelecer o conjunto de alternativas viáveis 𝐴 = {𝐴1,𝐴2,…,𝐴𝐴}. 

Dado um grupo de "condições de contorno" ou quesitos mínimos, estabelecer um grupo de 

alternativas que satisfaçam a tais condições ou quesitos. 

Na terceira etapa estabelece-se o conjunto de critérios a serem considerados na 

modelagem do problema, de tal forma que a modelo se aproxime o máximo possível da 

realidade, com níveis mínimos de abstração. A seguir, elabora-se a modelagem da hierarquia, 

que busca ilustrar como os elementos integrantes da mesma se relacionam. 

No âmbito do AHP, o avaliador compara paritariamente os elementos de uma camada 

ou nível da hierarquia à luz de cada um dos elementos em conexão em uma camada superior da 

hierarquia. Para realizar a comparação de predominância entre os critérios, é utilizada a escala 

de Saaty que está descrita na Figura 13. 

 

Figura 13 – Escala de Saaty 

Fonte: Saaty (1982, p.: 41) 
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Neste presente projeto a utilização da AHP será delimitada à definição da prioridade 

média local para a importância dos critérios à luz do foco principal (PMLFP). Desta forma, ao 

estabelecer a prioridade de cada critério, à luz do foco principal, auxiliará o trabalho de 

definição da criticidade do nível de demanda do critério para cotejo com as matrizes da oferta 

de cada alternativa - localidade. Após definir a PMLFP cada critério deverá ser alocado em uma 

curva de determinado nível de demanda em relação ao empreendimento em questão, definindo-

se entre crítico, condicionante, pouco condicionante e irrelevante. 
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4. PROJETO APLICADO 

O presente projeto consiste em analisar qual seria a melhor localização para lançamento 

inicial de uma rede de internet na região dos lagos, de um provedor entrante no mercado, através 

do olhar e perspectivas de mercado da LINKO. Este projeto em parceria com a LINKO prevê 

o aumento do dinamismo e aquecimento econômico da região doa lagos, que vêm crescendo e 

mostrando-se uma região potencialmente favorável à novos investimentos. A LINKO 

apresentou interesse em compartilhar suas experiências, pois acredita que este projeto pode ser 

executado, trazendo bons resultados para a população da região e para a empresa. 

 

4.1. A EMPRESA 

A Linko fui fundada pelo seu atual diretor, que teve ampla experiência em empresas 

atuantes como provedores de internet e projeto de instalação de redes de internet. A última 

empresa onde o diretor da LINKO trabalhou, foi um provedor de internet localizado em Rio 

das Ostras. Esta empresa, sentiu-se ameaçada pela chegada de um grande provedor de internet 

na cidade, vendendo cerca de 70% de sua rede e diminuindo seu quadro de engenheiros, onde 

o atual diretor da LINKO foi dispensado. A partir deste momento de instabilidade, a 

oportunidade de atendimento com serviços técnicos, projetos de rede e apoio à área comercial 

aos provedores da região identificada pelo diretor da LINKO, pode ter a atenção necessária e 

tornar-se um projeto tangível, assim, a Linko inseriu-se no mercado. Atualmente a LINKO 

oferece serviços de instalação de rede, lançamento de rede, projeto de redes FTTH, projeto de 

compartilhamento de infraestrutura, documentação de redes, treinamento em Fibra ótica para 

equipe técnica e ainda atua na área comercial, representando e oferecendo serviços de outras 

empresas do setor de telecomunicações. 

 

4.1.1. IDENTIFICAÇÃO DA OPORTUNIDADE 

A LINKO tem atualmente como principal serviço a oferecer, estruturação de projetos 

de rede para pequenos provedores. A atuação da LINKO, em relação aos projetos de redes 

realizados, é reconhecida como referência na região dos lagos e interior do estado do Rio de 

Janeiro. Através do Know How acumulado ao realizar diferentes tipos de projetos, em mais de 

vinte cidades, para diferentes clientes, a LINKO percebeu que para iniciar um provedor de 

internet, além dos aspectos técnicos e legais do projeto da rede, a localização inicial para 

lançamento da rede seria um fator essencial para que a rede pudesse se expandir com qualidade 

diminuindo custos associados à expansão. Além da percepção da importância da localização 
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para instalação de um provedor de internet, a LINKO também pretende expandir sua atuação 

na área comercial, fechando novas parcerias com empresas de telecomunicação em busca de 

tornar-se referência nacional. 

O projeto de consolidar-se como um provedor de internet na região dos lagos foi sendo 

construído aos poucos pela diretoria da LINKO. Através da sua experiência de mercado e 

percepção das vantagens e desvantagem em oferecer um serviço de internet em detrimento a 

outros, este projeto vem ganhando força e está dentro das pretensões corporativas da empresa. 

Na visão da LINKO, ser um provedor de internet é mais do que oferecer um serviço de 

conectividade aos assinantes, é possibilitar com que seus clientes estejam conectados com a 

maior rede de computadores do mundo. 

 

4.1.2. REGIÃO ALVO DO PROJETO 

A LINKO percebeu a região dos lagos como uma região economicamente crescente e 

com alto potencial de investimentos, trazendo seu foco de atuação para esta região. Em 

entrevista com o diretor da LINKO, o mesmo relatou que diversos clientes dele, residentes da 

região dos lagos, já relataram problemas com seus provedores de internet, seja em relação a 

divergência de velocidade fornecida em relação a velocidade contratada, estabilidade ou taxa 

de atendimento. Além dos fatores relacionados à concorrência, a região dos lagos, composta 

por 10 Cidades, vem mostrando uma taxa de crescimento populacional sólida. Um importante 

aspecto que contribui para que o fluxo de pessoas que migram para região dos lagos com a 

finalidade ter uma moradia fixa, é o aumento da criminalidade das regiões metropolitanas. Com 

o aumento de residentes na região, o aumento por demanda de serviços como internet cresce de 

forma correlacionada.  

 

4.1.3.  LEVANTAMENTO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Após reuniões, entrevistas e discussões com o diretor da LINKO, foram levantados os 

fatores que serão considerados pertinentes para avaliação da localização de um provedor de 

internet entrante na região dos lagos. Os fatores foram inicialmente retirados de uma base 

teórica do IBGE e fatores utilizados por outros provedores de internet para apoio a decisão de 

expandir-se para uma região ou não. Contudo, foi necessária uma avalição das características 

do serviço à ser oferecido pela LINKO e considerar especificidades referentes à região 

analisada. A partir da listagem inicial dos fatores e adição de novos fatores, o refinamento e a 

relação dos fatores pertinentes à avaliação foi finalizada, composta por 15 fatores.  
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O número de fatores selecionados está de acordo com a metodologia proposta. Para 

aplicação do Modelo COPPE-COSENZA, foi avaliado que utilizar entre 10 e 15 fatores atribui 

moderada relevância aos fatores. Caso fossem poucos fatores, seria perdida a holística do 

problema, em contrapartida, utilizar muitos fatores torna pequena a importância de cada um dos 

fatores. No Quadro 12 estão os fatores que serão considerados para aplicação da metodologia 

de hierarquização e seleção da localização. 

 

 

Quadro 12 – Critérios para avaliação 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

 

Os critérios apresentados no Quadro 12 irão compor as matrizes A e B de Oferta e 

Demanda, respectivamente, para cada cidade. 

 

4.1.4. HIERARQUIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Para definição do nível de criticidade dos fatores selecionados como pertinentes para 

avaliação das localizações, serão utilizadas duas metodologias em conjunto. Primeiramente os 

15 critérios selecionados serão hierarquizados pela AHP. A aplicação da AHP, neste projeto, 

está restrita à definição das prioridades médias locais de importância dos fatores. Ao obter as 

prioridades médias locais da importância dos fatores à luz do foco principal, para cada um dos 

# Fator de análise

1 Faixas de renda da população

2 Preço praticado pela concorrencia
3 Disponibilidade de link

4 Qualidade dos serviços  dos concorrentes

5 Indice de violência

6 Inadimplência
7 Renda per capita do município

8 Estabilidade da energia elétrica

9 Mão de obra da região
10 Densidade populacional

11 População total

12 Taxa de crescimento populacional
13 Quantidade de concorrentes

14
Clientes empresariais e governamentais 

em potencial
15 Regulamentação específica
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três analistas, será gerado um resultado médio para cada fator. Após a hierarquização dos 

critérios os analistas deverão propor qual a linha de corte para separação dos níveis de 

criticidade à ser definido entre crítico, condicionante, pouco condicionante ou irrelevante. Para 

definição primária dos níveis de criticidade, será utilizada a ferramenta de clusterização K-

means. A partir a clusterização, os conjuntos de mesma significância serão validados para um 

conjunto geral a partir dos valores pertencentes ao conjunto interseção de cada grupo. Para 

valores onde não haja interseção entre os 3 analistas, será considerado para o grupo onde tiver 

mais intersecções e para valores onde não haja interseção, os analistas deverão considera-lo em 

algum grupo diferente. Após esta clusterização os analistas poderão fazer suas contribuições. 

A identidade dos 3 analistas será mantida em sigilo, mas os três analistas trabalham a 

mais de 4 anos em empresas de telecomunicações. 

Após a separação dos grupos de fatores, com suas respectivas criticidades, cada um 

destes grupos representará uma curva de criticidade no modelo fuzzy de avaliação das 

localizações. Desta forma, será possível estruturar a matriz de demanda A, composta por cada 

fator e seu nível de criticidade. 

No Quadro 13 está a avaliação da relação de superação realizada entre os fatores. A 

Avaliação foi realizada segundo os critérios da escala Likert considerando os valores de 1/9, 

1/5, 1/3, 1, 3, 5 e 9 para relacionar o grau de superação entre os fatores, avaliados dois a dois. 

Desta forma será definida a prioridade média local para importância dos critérios à luz do foco 

principal. 

 

 

 

Quadro 13 – Prioridade local dos fatores à luz do foco principal – Analista 1 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 
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1 Faixas de renda da população 1 1/3 1/3 1/3 9 1 3 5 1/3 1 3 1/3 1/5 3 0,333333

2 Preço praticado pela concorrencia 3 1 3 1/3 9 5 5 5 5 1 3 3 1/3 3 5

3 Disponibilidade de link 3 1/3 1 1/3 5 5 1/3 1 1/5 1/3 3 3 1/5 1/3 1/3
4 Qualidade dos serviços  dos concorrentes 3 3 3 1 5 3 3 5 9 1 3 3 3 5 5

5 Indice de violência 1/9 1/9 1/5 1/5 1 1/3 1/5 1/5 1/3 1/9 1/5 1/5 1/9 1/3 1
6 Inadimplência 1 1/5 1/5 1/3 3 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1 1 1/3 1 1/3
7 Renda per capita do município 1/3 1/5 3 1/3 5 3 1 3 1 1/3 3 1/3 1/5 1/3 1/3

8 Estabilidade da energia elétrica 1/5 1/5 1 1/5 5 3 1/3 1 3 1/5 1/3 1/5 1/9 1 1
9 Mão de obra da região 3 1/5 5 1/9 3 5 1 1/3 1 1/5 3 1 1/9 1/3 3
10 Densidade populacional 1 1 3 1 9 5 3 5 5 1 5 3 1 3 5

11 População total 1/3 1/3 1/3 1/3 5 1 1/3 3 1/3 1/5 1 1/5 1/5 1/3 1/5
12 Taxa de crescimento populacional 3 1/3 1/3 1/3 5 1 3 5 1 1/3 5 1 1/5 5 1/3
13 Quantidade de concorrentes 5 3 5 1/3 9 3 5 9 9 1 5 5 1 5 5

14
Clientes empresariais e governamentais em 

potencial
1/3 1/3 3 1/5 3 1 3 1 3 1/3 3 1/5 1/5 1 3

15 Regulamentação específica 3 1/5 3 1/5 1 3 3 1 1/3 1/5 5 3 1/5 1/3 1

 Qual a melhor localização?                                                                           

( Foco principal )



 
 

57 
 

Após a avaliação do analista sobre a importância dos fatores, a luz do foco principal, 

estes valor são normalizados, com a finalidade da obtenção do PML(FP). 

No Quadro 14 as prioridades locais dos fatores, em análise dois a dois, foram 

normalizadas. Após esta etapa, os valores por linha devem ser somados e divididos pelo número 

total de fatores (15), para obtenção do PML(FP), como mostra o Quadro 15. 

 

 

 

Quadro 14 – Normalização – Prioridade local dos fatores à luz do foco principal – Analista 1 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

 

 

Quadro 15 – Prioridade média local dos fatores à luz do foco principal – Analista 1 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

 

# FATOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PML(FP)

1 Faixas de renda da população 0,036615134 0,030928 0,010616 0,059761 0,116883 0,024793 0,095137 0,111441 0,008606 0,134328 0,068913 0,013624 0,027027 0,103448 0,010799 0,066

2 Preço praticado pela concorrencia 0,109845403 0,092784 0,095541 0,059761 0,116883 0,123967 0,158562 0,111441 0,129088 0,134328 0,068913 0,122616 0,045045 0,103448 0,161987 0,126

3 Disponibilidade de link 0,109845403 0,030928 0,031847 0,059761 0,064935 0,123967 0,010571 0,022288 0,005164 0,044776 0,068913 0,122616 0,027027 0,011494 0,010799 0,057

4 Qualidade dos serviços  dos concorrentes 0,109845403 0,278351 0,095541 0,179283 0,064935 0,07438 0,095137 0,111441 0,232358 0,134328 0,068913 0,122616 0,405405 0,172414 0,161987 0,177

5 Indice de violência 0,004068348 0,010309 0,006369 0,035857 0,012987 0,008264 0,006342 0,004458 0,008606 0,014925 0,004594 0,008174 0,015015 0,011494 0,032397 0,014

6 Inadimplência 0,036615134 0,018557 0,006369 0,059761 0,038961 0,024793 0,010571 0,007429 0,005164 0,026866 0,022971 0,040872 0,045045 0,034483 0,010799 0,030

7 Renda per capita do município 0,012205045 0,018557 0,095541 0,059761 0,064935 0,07438 0,031712 0,066865 0,025818 0,044776 0,068913 0,013624 0,027027 0,011494 0,010799 0,048

8 Estabilidade da energia elétrica 0,007323027 0,018557 0,031847 0,035857 0,064935 0,07438 0,010571 0,022288 0,077453 0,026866 0,007657 0,008174 0,015015 0,034483 0,032397 0,036

9 Mão de obra da região 0,109845403 0,018557 0,159236 0,01992 0,038961 0,123967 0,031712 0,007429 0,025818 0,026866 0,068913 0,040872 0,015015 0,011494 0,097192 0,061

10 Densidade populacional 0,036615134 0,092784 0,095541 0,179283 0,116883 0,123967 0,095137 0,111441 0,129088 0,134328 0,114855 0,122616 0,135135 0,103448 0,161987 0,135

11 População total 0,012205045 0,030928 0,010616 0,059761 0,064935 0,024793 0,010571 0,066865 0,008606 0,026866 0,022971 0,008174 0,027027 0,011494 0,006479 0,030

12 Taxa de crescimento populacional 0,109845403 0,030928 0,010616 0,059761 0,064935 0,024793 0,095137 0,111441 0,025818 0,044776 0,114855 0,040872 0,027027 0,172414 0,010799 0,073

13 Quantidade de concorrentes 0,183075671 0,278351 0,159236 0,059761 0,116883 0,07438 0,158562 0,200594 0,232358 0,134328 0,114855 0,20436 0,135135 0,172414 0,161987 0,184

14
Clientes empresariais e governamentais em 

potencial
0,012205045 0,030928 0,095541 0,035857 0,038961 0,024793 0,095137 0,022288 0,077453 0,044776 0,068913 0,008174 0,027027 0,034483 0,097192

0,055

15 Regulamentação específica 0,109845403 0,018557 0,095541 0,035857 0,012987 0,07438 0,095137 0,022288 0,008606 0,026866 0,114855 0,122616 0,027027 0,011494 0,032397 0,062

# FATOR PML(FP)

13 Quantidade de concorrentes 0,184

4 Qualidade dos serviços  dos concorrentes 0,177

10 Densidade populacional 0,135

2 Preço praticado pela concorrencia 0,126

12 Taxa de crescimento populacional 0,073

1 Faixas de renda da população 0,066

15 Regulamentação específica 0,062

9 Mão de obra da região 0,061

3 Disponibilidade de link 0,057

14
Clientes empresariais e governamentais em 

potencial
0,055

7 Renda per capita do município 0,048

8 Estabilidade da energia elétrica 0,036

11 População total 0,030

6 Inadimplência 0,030

5 Indice de violência 0,014
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A metodologia aplicada para construção do Quadro 13, 14 e 15 com o analista 1, foi 

aplicada para o analista 2 e 3, obtendo mais dois quadros de PML(FP), exemplificados nos 

Quadros 16 e 17.   

Quadro 16 – Prioridade média local dos fatores à luz do foco principal – Analista 2 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

 

 

 

 

 

Quadro 17 – Prioridade média local dos fatores à luz do foco principal – Analista 3 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

 

# FATOR PML(FP)

3 Disponibilidade de link 0,156

12 Taxa de crescimento populacional 0,123

10 Densidade populacional 0,115

7 Renda per capita do município 0,089

6 Inadimplência 0,087

15 Regulamentação específica 0,086

9 Mão de obra da região 0,085

14
Clientes empresariais e governamentais em 

potencial 0,073

8 Estabilidade da energia elétrica 0,072

13 Quantidade de concorrentes 0,062

4 Qualidade dos serviços  dos concorrentes 0,060

11 População total 0,057

2 Preço praticado pela concorrencia 0,041

1 Faixas de renda da população 0,038

5 Indice de violência 0,009

# FATOR PML(FP)

13 Quantidade de concorrentes 0,159

4 Qualidade dos serviços  dos concorrentes 0,143

9 Mão de obra da região 0,138

10 Densidade populacional 0,115

2 Preço praticado pela concorrencia 0,110

12 Taxa de crescimento populacional 0,079

3 Disponibilidade de link 0,066

15 Regulamentação específica 0,063

1 Faixas de renda da população 0,060

14
Clientes empresariais e governamentais em 

potencial 0,059

7 Renda per capita do município 0,048

11 População total 0,046

8 Estabilidade da energia elétrica 0,029

6 Inadimplência 0,028

5 Indice de violência 0,012
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Para aplicação da metodologia de apoio a decisão proposta, os valores apresentados nos 

Quadros 15, 16 e 17 precisam ser fuzzyficados. A necessidade de fuzzyficar estes valores, é 

devido a cada um dos valores pertencer a um dos níveis de criticidade dos conjuntos fuzzy.  

Na primeira etapa para fuzzyficação foi aplicada a clusterização dos valores através da 

metodologia K-means. Após os clusters formados, os fatores que formem interseção entre os 

grupos de mesma significância, deverão ser considerados para definição dos níveis de 

criticidade definitivos para formação da matriz de demanda. 

 

 

 

Quadro 18 – Clusterização das PML(FP) - Analistas 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

Os fatores, a partir do seu número de identificação (#), foram separados em conjuntos, 

através do grau de importância identificado nas PML(FP) por analistas e segregado na 

clusterização pelo método de K-means. Os elementos dos conjuntos que tiverem interseção 

entre as análises, serão considerados pertinentes no grupo de fatores que irá compor a Matriz 

de demanda A. 

 

Figura 14 – Relação dos conjuntos de fatores críticos 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

# FATOR PML(FP) # FATOR PML(FP) # FATOR PML(FP)

13 Quantidade de concorrentes 0,184 3 Disponibilidade de link 0,156 13 Quantidade de concorrentes 0,159

4 Qualidade dos serviços  dos concorrentes 0,177 12 Taxa de crescimento populacional
0,123

4 Qualidade dos serviços  dos concorrentes
0,143

10 Densidade populacional 0,135 10 Densidade populacional 0,115 9 Mão de obra da região 0,138

2 Preço praticado pela concorrencia 0,126 7 Renda per capita do município 0,089 10 Densidade populacional 0,115

12 Taxa de crescimento populacional 0,073 6 Inadimplência 0,087 2 Preço praticado pela concorrencia 0,110

1 Faixas de renda da população 0,066 15 Regulamentação específica 0,086 12 Taxa de crescimento populacional 0,079

15 Regulamentação específica 0,062 9 Mão de obra da região 0,085 3 Disponibilidade de link 0,066

9 Mão de obra da região 0,061 14
Clientes empresariais e governamentais 

em potencial 0,073
15 Regulamentação específica

0,063

3 Disponibilidade de link 0,057 8 Estabilidade da energia elétrica 0,072 1 Faixas de renda da população 0,060

14
Clientes empresariais e governamentais 

em potencial
0,055 13 Quantidade de concorrentes

0,062
14

Clientes empresariais e governamentais 

em potencial 0,059

7 Renda per capita do município 0,048 4 Qualidade dos serviços  dos concorrentes
0,060

7 Renda per capita do município
0,048

8 Estabilidade da energia elétrica 0,036 11 População total 0,057 11 População total 0,046

11 População total 0,030 2 Preço praticado pela concorrencia 0,041 8 Estabilidade da energia elétrica 0,029

6 Inadimplência 0,030 1 Faixas de renda da população 0,038 6 Inadimplência 0,028

5 Indice de violência 0,014 5 Indice de violência 0,009 5 Indice de violência 0,012

Analista 1 Analista 2 Analista 3

ANALISTA 3 ANALISTA 2ANALISTA 1

3

12

10
4

13
92
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Figura 15 – Relação dos conjuntos de fatores condicionantes 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

 

 

Figura 16 – Relação dos conjuntos de fatores pouco condicionantes 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

 

 

Figura 17 – Relação dos conjuntos de fatores irrelevantes 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 
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Considerando os fatores na clusterização formada a partir da percepção dos analistas, é 

possível formar a Matriz de demanda A. 

 

 

Quadro 19 – Matriz de demanda A – Aplicação 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

 

 

4.2. SELEÇÃO DE LOCALIZAÇÃO VIA DO MODELO COPPE-COSENZA 

O modelo fuzzy de localização hierárquica COPPE-COSENZA, pretende analisar os 

critérios propostos e indicar, dentre a região delimitada pelo estudo, qual seria a cidade mais 

indicada para instalação de uma rede de internet que torne possível o amplo acesso à internet 

na região e proporcione boas possibilidades de crescimento para o empreendedor responsável 

por instalar a rede. Através dessas duas diretrizes, o modelo prevê realizar o balanço entre 

fatores de custo de instalação / manutenção da rede e oferta de pontos de acesso à internet 

confiável e estável. 

A região dos lagos, alvo deste estudo, é composta pelas cidades de Araruama, Armação 

dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Maricá, Rio da 

Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema. O problema de localização de um provedor de 

internet na região dos Lagos tratado por um modelo fuzzy hierárquico, pode ser altamente 

proveitoso para o desenvolvimento de pesquisas, aumento de pesquisas na região, avanços 

transversais ao conhecimento e para dinamizar o acesso estável e seguro à internet na região, 

hoje sem o amplo atendimento. 

# FATOR CRITICIDADE

13 Quantidade de concorrentes Critico

4 Qualidade dos serviços  dos concorrentes Critico

10 Densidade populacional Critico

2 Preço praticado pela concorrencia Critico

12 Taxa de crescimento populacional Condicionante

15 Regulamentação específica Condicionante

9 Mão de obra da região Condicionante

1 Faixas de renda da população Pouco Condicionante

3 Disponibilidade de link Pouco Condicionante

14 Clientes empresariais e governamentais em potencial Pouco Condicionante

7 Renda per capita do município Pouco Condicionante

8 Estabilidade da energia elétrica Pouco Condicionante

11 População total Pouco Condicionante

6 Inadimplência Irrelevante

5 Índice de violência Irrelevante
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O projeto a ser implementado na localização indicada, deve ser um projeto para longa 

duração, com planejamento de expansão de três anos e vida útil da rede com cerca de 20 anos. 

O planejamento de expansão reflete o tempo em que a rede estará totalmente estruturada na 

região, permitindo o avanço positivo em relação ao fluxo de caixa da empresa.  

Este problema apresenta diversas variáveis à serem analisadas, com importâncias 

diferentes e passíveis de análises subjetivas para sua definição, caracterizando assim, um 

problema fuzzy multicritério. Devido ao objetivo deste trabalho em promover um balanço entre 

as necessidades socioeconômicas das regiões analisadas e a perspectiva de crescimento da rede 

de internet instalada, foi escolhido o modelo COPPE-COSENZA, por tratar classicamente estas 

relações de oferta e demanda em suas matrizes de valores fuzzy. 

Antes de iniciar-se o trabalho de aplicação do modelo COPPE-COSENZA para 

localização de um provedor de internet entrante no mercado, foi definido para este estudo que 

a implementação da rede em questão será uma rede de fibra ótica. Para projetos a longo prazo 

e que pretendem atender a população com alto nível de qualidade, a melhor indicação de 

cabeamento da rede é a fibra ótica. Em comparação ao cabo metálico, a fibra ótica, por mais 

que tenha um custo de aquisição e instalação maior, apresenta cerca de dez vezes menos 

necessidade de manutenção na rede, mostrando estabilidade e segurança nas conexões, 

justificando-se em projeto de longo prazo. Quando comparada ao sinal via ondas de rádio, a 

fibra ótica apresenta estabilidade muito superior, não estando sujeita a interferências por 

chuvas, ventos ou mudanças climáticas. Em relação aos cabos coaxiais, apesar de oferecerem 

menor custo e maior facilidade de implementação em comparação a fibra ótica, estes 

apresentam distâncias limitadas para instalação, baixo nível de segurança e dificuldade em fazer 

grandes mudanças na topologia da rede. Desta maneira, dado o objetivo do projeto posto em 

questão neste trabalho, a melhor opção é o cabeamento por fibra ótica. 

Para realizar o confronto entre a matriz de demanda A e todas as matrizes de oferta B, 

sendo uma para cada cidade, é necessário definir o nível de oferta de cada fator em cada cidade. 

Este trabalho de identificação do nível de oferta dos fatores nas cidades ocorrerá em três etapas. 

(1) Levantamento de dados através de bases públicas, entrevistas, concorrentes e text mine em 

pesquisas na internet; (2) Avaliação dos ranges de valores encontrados definição dos espaços 

fuzzy de maneira linear; (3) Análise dos valores encontrados para cada fator, em cada localidade, 

refletindo no grau de oferta determinado pelos espaços fuzzy. 
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Quadro 20 – Parâmetros de análise dos fatores 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

 

Após a avaliação de cada um dos fatores para todas as cidades, foi gerada uma tabela 

com os valores absolutos de cada fator referentes às cidades. A partir destes valores, foi 

calculado o range em cada fator, frente a todas as cidades e foram definidos os espaços fuzzy 

pelos quartis de cada range formado para os fatores. Definidos os espaços fuzzy, foi possível 

elaborar a Matriz de Oferta B, exibindo o grau de oferta de cada fator dentro dos espaços fuzzy 

gerados. 

No Quadro 21 é possível observar a Matriz B, definindo para cada localidade, o grau de 

oferta, dentro dos parâmetros fuzzy. 

Quadro 21 – Matriz B de Oferta 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

 

# Fator Parâmetro de análise Fonte

1 Faixas de renda da população Proporção da população dividida em Faixas de renda IBGE

2 Preço praticado pela concorrencia Preço médio da velocidade de 2 a 3 MB Sites dos concorrêntes identificados

3 Disponibilidade de link Existência de Link para Venda da cidade ANATEL

4 Qualidade dos serviços  dos concorrentes Reclamações formais ou informais do provedor Sites de reclamação ou relatos

5 Indice de violência Taxa de assalto e homicídios na cidade Mapa da violência

6 Inadimplência Taxa de inadimplência na cidade SEBRAE

7 Renda per capita do município Renda per capita do município IBGE

8 Estabilidade da energia elétrica Taxa de queda de energia mensal por àrea Concessionária de energia local

9 Mão de obra da região Quantidade de pessoas habilitadas à trabalhar nesta área Pesquisa in loco e relatos da região

10 Densidade populacional Densidade populacional IBGE

11 População total População total IBGE

12 Taxa de crescimento populacional Taxa de crescimento populacional IBGE

13 Quantidade de concorrentes Quantos concorrentes atendem à cidade Pesquisa por concorrentes no Google

14 Clientes empresariais e governamentais em potencial Quantidade de empresas e prédios públicos na cidade Empresômetro por cidades

15 Regulamentação específica Rigor na fiscalização quanto à instalações em postes ANEEL e ANATEL

# Fator Araruama Armação dos Búzios Arraial do cabo Cabo frio Casimiro de abreu Iguaba Marica Rio das ostras São pedro da aldeia Saquarema

1 Faixas de renda da população Fraco Regular Fraco Fraco Fraco Regular Bom Superior Fraco Fraco

2 Preço praticado pela concorrencia Fraco Bom Bom Bom Bom Superior Regular Regular Fraco Regular

3 Disponibilidade de link Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom

4 Qualidade dos serviços  dos concorrentes Bom Bom Regular Fraco Regular Superior Fraco Fraco Regular Superior

5 Indice de violência Regular Fraco Superior Fraco Superior Superior Superior Bom Regular Superior

6 Inadimplência Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior

7 Renda per capita do município Fraco Bom Regular Regular Regular Regular Superior Superior Regular Fraco

8 Estabilidade da energia elétrica Superior Superior Superior Fraco Superior Superior Bom Superior Superior Superior

9 Mão de obra da região Bom Fraco Fraco Superior Fraco Fraco Bom Bom Regular Regular

10 Densidade populacional Regular Superior Regular Superior Fraco Superior Bom Superior Regular Regular

11 População total Bom Fraco Fraco Superior Fraco Fraco Bom Bom Regular Regular

12 Taxa de crescimento populacional Regular Fraco Fraco Superior Fraco Fraco Bom Superior Regular Regular

13 Quantidade de concorrentes Bom Superior Superior Bom Superior Bom Bom Fraco Bom Superior

14 Clientes empresariais e governamentais em potencial Regular Regular Bom Regular Bom Bom Superior Superior Bom Fraco

15 Regulamentação específica Bom Fraco Regular Fraco Superior Superior Superior Fraco Bom Superior
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Assim, é possível aplicar o cotejo entre a Matriz de demanda A e a Matriz de Oferta B, 

conforme descrito no Modelo COPPE-COSENZA, gerando a matriz C, conforme equação 11. 

 

Quadro 22 – Cotejo ente Demanda e oferta à luz dos fatores - Matriz C 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

Tendo em vista que para esta aplicação não foram atribuídos fatores específicos, a matriz 

Gama, , será igual a matriz C, conforme definido na equação 17.  

É importante ressaltar que ao estruturar o modelo, fatores que apresentam o topo da sua 

escala de avaliação a favor da instalação do empreendimento, ou seja, “quanto maior, melhor” 

para favorecer a instalação do empreendimento, devem ser inversamente avaliados em relação 

aos fatores do tipo “quanto menor melhor” para o empreendimento, que apresentam os valores 

mais interessantes para o empreendimento próximo ao zero de sua escala. 

A partir dos índices fuzzy gerados, será realizado o somatório dos valores obtidos pela 

análise de cada fator, para cada cidade, onde obter-se-á o índice fuzzy geral para cidade. A 

listagem deste índice gerado para cada cidade, será hierarquizada do maior para o menor, 

refletindo a cidade mais indicada a receber o empreendimento até a cidade de menor indicação. 

 

# CIDADE INDICE FUZZY 

1 Iguaba Grande 15,333 

2 Saquarema 15,067 

3 Armação dos Búzios 14,867 

4 Arraial do cabo 14,867 

5 Marica 14,733 

6 Cabo frio 14,133 

7 Casimiro de abreu 14,133 

8 Araruama 14,067 

9 São Pedro da aldeia 14,000 

10 Rio das ostras 13,800 
Quadro 23 – Hierarquização dos índices fuzzy 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2016) 

Cotejo                      

Demanda X Oferta

Faixas de 

renda da 

população

Preço praticado pela 

concorrencia

Disponibilidade 

de link

Qualidade dos 

serviços  dos 

concorrentes

Indice de 

violência
Inadimplência

Renda per 

capita do 

município

Estabilidade da 

energia 

elétrica

Mão de 

obra da 

região

Densidade 

populacional

População 

total

Taxa de 

crescimento 

populacional

Quantidade de 

concorrentes

Clientes 

empresariais e 

governamentai

s em potencial

Regulamentação 

específica

Araruama 0,93 0,00 1,07 0,93 1,07 1,20 0,93 1,13 1,00 0,87 1,07 0,93 0,93 1,00 1,00

Armação dos Búzios 1,00 0,93 1,07 0,93 1,00 1,20 1,07 1,13 0,87 1,00 0,93 0,87 1,00 1,00 0,87

Arraial do cabo 0,93 0,93 1,07 0,87 1,20 1,20 1,00 1,13 0,87 0,87 0,93 0,87 1,00 1,07 0,93

Cabo frio 0,93 0,93 1,07 0,00 1,00 1,20 1,00 0,93 1,07 1,00 1,13 1,07 0,93 1,00 0,87

Casimiro de abreu 0,93 0,93 1,07 0,87 1,20 1,20 1,00 1,13 0,87 0,00 0,93 0,87 1,00 1,07 1,07

Iguaba 1,00 1,00 1,07 1,00 1,20 1,20 1,00 1,13 0,87 1,00 0,93 0,87 0,93 1,07 1,07

Marica 1,07 0,87 1,07 0,00 1,20 1,20 1,13 1,07 1,00 0,93 1,07 1,00 0,93 1,13 1,07

Rio das ostras 1,13 0,87 1,07 0,00 1,13 1,20 1,13 1,13 1,00 1,00 1,07 1,07 0,00 1,13 0,87

São pedro da aldeia 0,93 0,00 1,07 0,87 1,07 1,20 1,00 1,13 0,93 0,87 1,00 0,93 0,93 1,07 1,00

Saquarema 0,93 0,87 1,07 1,00 1,20 1,20 0,93 1,13 0,93 0,87 1,00 0,93 1,00 0,93 1,07

C
id

a
d

e
s
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No Quadro 23 está descrito o resultado final do trabalho de indicação da localização 

para instalação de uma rede de internet confiável e estável, analisando além dos aspectos 

socioeconômico de necessidade da região, fatores que darão suporte ao empreendedor para que 

possa estruturar sua rede e permita expandi-la de forma segura sem afetar os usuários e 

proporcionando um fluxo de caixa sadio para a empresa ofertante. 

É razoável que os dois primeiros resultados indicados pelo modelo sejam explorados 

com mais detalhes, investigando possíveis ganhos específicos nas microrregiões das 

localizações e aspectos específicos da localidade que possam favorecer a instalação e 

crescimento do provedor. 
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5. CONCLUSÕES 

É possível concluir que as contribuições a respeito do modelo COPPE-COSENZA 

realizadas neste trabalho, atingiram seu objetivo, que é complementar as lacunas observadas na 

literatura acerca do modelo COPPE-COSENZA e realizar o estudo de localização para 

instalação de um provedor de internet, entrante no mercado, na região dos lagos. 

As análises sobre as geometrias dos espaços fuzzy, sensibilidade do modelo quanto ao 

número de variáveis, distância e formato das curvas de criticidade foram pontos importante 

descritos neste trabalho. 

A aplicação do Modelo para auxílio à decisão de localização de um provedor de internet 

entrante no mercado é também uma abordagem inovadora, considerando os textos identificados 

na literatura. Este trabalho de escolha da cidade mais indicada para instalação de uma rede de 

internet que torne possível o amplo acesso à internet na região e proporcione boas possibilidades 

de crescimento para o empreendedor responsável por instalar a rede, é um exemplo de como o 

modelo pode se comportar em cenários de decisão com múltiplas variáveis, definidas dentro da 

Lógica e considerando uma avaliação sistêmica sobre o cenário estudado. 

O Modelo COPPE-COSENZA, apresenta aspectos interessantes para avaliação de 

cenários com variáveis homogêneas e apresenta grau de compensação linear entre as ditas 

matrizes de Oferta e Demanda. Contudo, existem problemas onde as variáveis não definidas 

não apresentam homogeneidade, apresentam alternativas viáveis e querem graus de avaliação 

distintos entre os níveis de critérios definidos entre os fatores. Para tais problemas, seria 

necessário um Modelo de avaliação fuzzy hierárquica com distâncias variáveis entre as curvas 

de criticidade do modelo. Cenários onde estão presentes problemas de alta complexidade desta 

natureza podem ser observados, por exemplo na Logística e cadeia de Suprimentos, deixando 

assim oportunidades de situações à serem avaliadas sob uma nova metodologia. 
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