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ABSTRACT

In recent years there has >been a gpowing effort in the buinding
theof Marketing models. However the same does not apply to 

validation and comparision aspects of models. The validation of 

models is part of the scientific process and the inexistence of 

a theory on this subject is by itself evidence of its complexity. 
Tradicionally the evaluation of models has been guided in terms 

of individually taken atributes and therefor the researcher when 

faced by a set of models related to the same Marketing phenome- 

num, may not be able to have an integrated validation and compar 

ision view of these models. Thus* taken into account the inexis
tence of such a theory, and on the other hand, the large number 

of material about specific models, we focused the main objective 

of our work which is to construct5 although in an 

stage, a conceptual and operational model for the evaluation and 

comparision of Marketing models.

introductory

In order to accomplish this objective we worked on the number of 

distinctive functions realized by the models 3 the concepts of
models, the Identification of the conceptualization components3 
modeling3 solving model, and implementation and the multiple

As a result we veriabilities associated with these activities. 

fied it to be ideally desirable that a Marketing modelevaluation 

be accomplished through a significant sample of the community of 

Marketing ‘•philosophersrür theoreticians 3 of Marketing scientists 

and of Marketing managers.

Finally we verified .the proposed model to allow concurrent Mar
keting models to be divided into dominant and dominated classes 

becoming and input to the development of a Bank of Marketing 

models.
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”0 cientista moderno ê essencial

mente um elemento construtor e

testador de modelos”.

(Bunge* 1974)
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1/J IlíTRODUÇAO

O termo modelo tem aparecido ultimamente com uma alta frequência, 

tanto no que se relaciona a literatura científica em geral quan 

to a outros tipos de literatura disponíveis no mercado. Efetiva 

mente, o termo modelo encontra-se em ‘'moda1'. Tem-se falado em 

modelo brasileiro de desenvolvimento, modelo político, modelo de 

eficiência organizacional, modelo de participação de mercado, mo 

delo de rentabilidade em propaganda, e assim por diante, 

tanto, poucos autores tem, na realidade, .tornado explícito 

seu conceito de modelo e, no mais das vezes, quando explicitado, 

tem se limitado ao senso comum, a definições de tipo extremamen
te essencial ou genérica, como por exemplo, o conceito clássico 

de que um modelo ê uma representação da realidade. Esse conceito 

ê extremamente amplo e não permite ao pesquisador- uma visão teo 

rica aprofundada para referenciar o desenvolvimento de pesquisas 

a nível operacional.

Entre
o

Essa avalanche no que se tem escrito e falado sobre modelos 

suas bases históricas fundamentadas em uma mudança na orientação 

da ciência, ocorrida logo apõs a 2a. guerra mundial.

tem

Esta, no
dizer de Ackoff (19 72), marcou o fim de uma era de :fwestern cul 
tural" que começou com a renascença, a idade da maquina, e inici 
ou-se uma nova era, a idade sistêmica.

A 2a. grande guerra permitiu, assim a eclosão de uma 

revolução científica (Bunge, 1974) cujos efeitos, embora
verdadeira

impre
vistos, resultaram numa reorientação na metodologia das ciências
não físicas, subvertendo.o modo tradicional de pesquisa * nestes 

domínios ao ressaltar o valor de teorias, particularmente de teo 

rias formuladas com o auxílio da matemática. A ciência contempo 

rânea não se reveste mais apenas do caráter de experiência, 

rêm, ê teoria mais experiência planificada, executada e entendi 
da à luz de teorias^ portanto, o que de fato ocorreu foi um es 

forço de teorização em campos ate então não teõricos. Marketing 

não fugiu ã regra e Bartels (1970) definiu esse período de inter 

face como de reavaliação e de reconceitualização do pensamento 

de Marketing. Essa reorientação científica foi possível 
aproximação física e colaboração de profissionais com

P2

pela
formação
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multi-disciplinar, resultando uma avalanche de novas abordagens, 
teorias e novas disciplinas oriundas desses contactos.novas

£ conveniente notar que, no período anterior â guerra, o homem
procurou estudar o mundo em partes, analisar os problemas e expe 

riências dele resultantes sob os aspectos de máxima indivisibili 

dade: átomos, célula., elementos químicos e assim sucessivamente.
0 conceito mecanicista inerente a esta abordagem levou a um fra 

cionamento do trabalho intelectual e operacional nos seus 

res elementos, que foram tomados como relacionados por leis cau 

sais que evidenciam comportar-se o mundo como u?a máquina, 
a 2a. guerra começaram a surgir mais amiüde e de forma relativa 

mente consistente as primeiras preocupações no sentido de tomar 

os assuntos segundo um enfoque integrativo ou sistêmico.

meno

Com

Dessa forma9 se considerarmos que um sistema e um todo que 

pode ser tomado em partes sem perda de suas características mais 

essenciais5 ele deveria ser estudado como um todo e, portanto,ao 

invés de se procurar explicar o todo em termos de suas partes,as 

partes começaram a ser explicadas em termos de um quadro referen 

ciai mais amplo, que ê o todo. 0 termo todo, aqui empregado, re 

fere-se a um determinado assunto objeto de estudo, seja a orga 

nização, o .comportamento do consumidor, o marketing internacio
nal, etc., cujos elementos são reciprocamente interdependentes .

nao

a abordagem mecanicista levou a ciência nãoEm síntese,
a um entendimento parcial do mundo como também ela se fracionou.

somente

dividindo-se em discix^linas cada vez mais e mais especializadas. 

Cada disciplina representou um caminho diferente de olhar o mes 

mo mundo. Volta-se agora a ciência para o estudo dos fenômenos 

como um todo e de todos os pontos de vista (Ackoff, 1972). Como 

resultado, tem surgido um conjunto de disciplinas integrativas, 
podendo~se citar, a título de exemplificação, a Cibernética, 

Pesquisa Operacional3 a Engenharia de Sistemas, a Sociologia Ma 

temática e até mesmo a Linguística Matemática. 0 aspecto funda 

mental que se ressalta ê que. enquanto as disciplinas cientifi 
cas anteriores procuraram se separar umas das outras e se 

dividirem num processo exaustivo, as novas procuraram se ampliar, 
se combinar, com o objetivo de incorporar cada vez i.ais aspectos de real ida 

de.

a

sub -
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Esse mesmo processo ocorreu em nosso campo de interesse específi 
co, ou seja. Marketing, que ao se desvincular da ciência-mãe Eco 

nomia, principiou a formar um corpo de conhecimentos aglutinado 

res de muitas outras ciências, destacando-se a própria Economia, 
a Psicologia, a Sociologia e o Direito. Marketing passou assim a 

ser considerado dentro de um contexto sistêmico, o que o levou a 

uma dinâmica substancialmente elevada nos últimos anos. Dentro 

desse contexto mais amplo de formação da ciência do Marketing 

(Hunt, 1976) ê que se insere o conceito de modelos em Marketing, 
como u!a maneira de se procurar conhecer de forma mais ampla e 

profunda a realidade de mercado, em termos da sua estrutura e 

das relações dos elementos que a compõem entre si* e com outros 

fenômenos. Procura-se assim explicar cada vez mais realisti 
camente o campo ou escopo de Marketing através da analise do com 

portamento dos fenômenos de mercado, segundo um método científi 
co e â luz de uma teoria e não de uma forma casuística.

Nesse afã de desenvolvimento científico, muito se tem escrito so
Marbre modelos e, especialmente no nosso caso, de modelos em 

keting. Assim sendo, a nossa preocupação bãsica serã a de procu 

rar saber do estado da arte na construção de modelos para, a par 

tir de um modelo conceituai, analisar os macro-elementos de ava 

liação e comparação de modelos em Marketing. Dessa forma, a nos 

sa contribuição bãsica sera a de procurar situar, dentro de um 

contexto mais amplo e integrativo, que denominamos de avaliação 

e comparação de modelos, as principais contribuições que têm si 
do feitas ao longo dos últimos anos.

Procuraremos pois, a partir da formulação de um modelo conceituai 
como ponto de referência, composto de quatro componentes basicas, 
quais sejam, conceitualização, modelagem, solução e implementação 

do modelo, delinear um modelo operacional de avaliação e compara 

ção de modelos em Marketing.

Neste ponto, cabe uma interessante pergunta: o por que de 

trabalho de natureza essencialmente teórica, a despeito do 

alto conteúdo pratico.

um
seu

Sem duviua,
plicação de uma técnica a um problema específico, o de

o nosso objetivo foi, ao invés ia jã tradicional a
voltar
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nossa atenção para as bases onde se assentam o resultado 

que são os modelos conceituais e operacionais, 

foi assim uma forma de encontro ou de 41 volta ãs origensdo

desse
A pesprocesso,

quis a
autor com os fundamentos do processo científico e as dificuldades
inerentes ao mesmo, como condição que julgamos necessária 

desenvolvimento futuro de nossas pesquisas, notadamente no nos 

so campo específico de interesse que são os modelos 

dos aplicados a Marketing.

para

multivaria

Evidentemente5 essa não orientação para um pragmatismo imediato,
desenmas essencialmente de busca de um ponto de apoio para um 

volvimento científico de longo prazo, se relaciona a uma preocu 

pação com o proprio processo de fazer ciência e, mais ainda, de 

fazer ciência via modelos implementãveis, como princípio de res 

posta a uma indagação formulada por Lilien (1975), 
qual por que tantos modelos são construídos e por que tão 

cos são usados?.

segundo o
pou

Dentro deste objetivo, acreditamos ainda que 

esta pesquisa possa gerar alguns elementos para estudos futuros 

visando uma classificação, avaliação e comparação de teorias e 

modelos não somente em Marketing como também a outros campos da 

Administração.

0 plano desta dissertação compreende, no capítulo primeiro, a co 

locação do problema de pesquisa, evidenciando-se a importância e 

a necessidade de se formular um modelo integrativo de avaliação 

e comparação de modelos em Marketing. Dado os objetivos básicos 

do trabalho, apresentamos, no capítulo segundo, as principais ca 

racterísticas, funções e conceitos de modelos, procurando-se es 

tabelecer alguns pontos de apoio para o desenvolvimento de um mo 

delo conceituai de avaliação e comparação de modelos 

keting. Estabelecida essa revisão conceituai, apresentamos, no 

capítulo terceiro, uma analise dos elementos e atividades do mo 

delo conceituai, evidenciando-se as suas principais característi 
cas, critérios gerais de avaliação e grupos de referencia para a 

avaliação dessas atividades. Definida a base conceituai para a 

avaliação e comparação de modelos em Marketing, dedicamo-nos, no 

capítulo quarto, â formulação do modelo operacional, onde apre 

sentamos os principais atributos de avaliação associados com as 

respectivas atividades do modelo conceituai, as premissas básicas 

assumidas pelo autor, o método para solução do modelo proposto ,

Marem
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os principais conceitos de validação de um modelo bem como 

principais implicações das premissas assumidas e os
Finalmente3 no capítulo quinto, apresentamos as prin 

limitações e perspectivas de desenvolvimento 

futuro relacionados com o modelo de avaliação e comparação de mo 

delos em Marketing proposto neste trabalho.

as
resultados

esperados. 
cipais conclusões ,



CAPÍTULO II
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CARACTERÍSTICAS, FUiíÇÜES E CONCEITOS DE MODELO2.0

A utilização de modelos nas atividades relacionadas âs ciências 

não e absolutamente nova, remonta, ao contrario, aos primordios 

da civilização. Elementos dos mais variados campos do conhecí 
mento científico tem utilizado modelos com o objetivo de anali 
sar ou prever o comportamento de um determinado fenômeno, estru 

tura ou processo de estudo.. Um modelo e portanto uma forma de 

obtenção de conhecimento.

Analisar o papel dos modelos na ciência implica uma verificação 

acerca do domínio conceituai do construto chamado modelo; o seu 

conceito tem variado : substancialmente na expressão de proemi 
nentes elementos que compõem a chamada comunidade científica.

A idéia mais vaga refere-se a que um modelo é uma representação 

da realidade. "A noção de representação é a base de ser do mode 

lo" (Guillaume, 1971). Contudo, este ê um conceito essencialmen 

te amplo que deve merecer uma analise mais profunda para propi 
ciar elementos teóricos suficientes para referenciar o desenvol 
vimento de pesquisas a um nível operacional. Torna-se ' portanto 

fundamental analisarmos não somente a metodologia básica subja 

cente i construção de modelos, considerando que "o cientista mo 

derno é essencialmente um elemento .construtor e testador de mo 

delos" (Bunge, 19 74) , como também elucidar os vários conceitos 

de modelo.

2.1 A NECESSIDADE DE IDEALIZAÇAO NA CONSTRUÇÃO DE MODELOS

A conquista conceituai da realidade começa, o que pode 

paradoxal, por idealizações. A reação tradicional do ser huma 

no diante da complexidade aparente do mundo â sua volta tem sido 

a de fazer, para si mesmo, um quadro simplificado e inteligível 
do mundo. 0 homem "tenta, então, substituir esse cosmos próprio 

pelo mundo de experiência e, assim, dominá-lo" (Chorafas, 1965); 
portanto, o homem procura decompor o mundo real numa série 

sistemas simplificados alcançando, num determinado instante,"uma 

visão superior das características essenciais de um domínio"

parecer

de
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(Apostei, 1961), que exige de si tanto criatividade sensorialquan 

to intelectual.

As simplificações que são estabelecidas em relação a essa inter 

dependência estrutural são denominadas de modelo, dessa forma, 
um modelo ê uma estruturação simplificada da realidade que supos 

tamente apresenta, de forma generalizada, características ou re 

lações importantes. Em vista disso, pode-se dizer que os mode 

los sao aproximações subjetivas, ja que nao incluem todas as ob 

servações, medidas ou elemèntos da realidade. Essa componente de 

seletividade do modelo indica basicamente que o valor de um mode 

lo esta diretamente relacionado ao seu nível de abstração.

CARACTERÍSTICAS C FU.ÍCÕF.S DOS H0DELCS2.2

0 termo modelo tem sido empregado de varias formas: como substan 

tivo, significando uma representação;' como adjetivo, significan 

do um grau de perfeição ou como verbo significando demonstrar ou 

apresentar como ê alguma coisa (Ackoff, Gupta e Minas, 1962). Em 

qualquer dessas formas, contudo, a característica, 

de um modelo ê que a sua construção implica na adoção de uma ati 
tude seletiva, através da qual se procura eliminar aspectos 

nos importantes para permitir que se veja algo do âmago das coi 
sas. Assim sendo, os modelos podem ser considerados como aproxi 
mações seletivas que, pela eliminação de detalhes julgados insig 

nificantes permitem salientar alguns aspectos fundamentais 

mundo real sob forma generalizada. Essa seletividade significa 

que os modelos são diferentes da realidade no sentido de 

aproximações dela, tal que cada modelo tem um espectro 

crito de condições dentro das quais ele pode se verificar 

(Skilling, 1964).

fundamental

me

do

serem
circuns

Outra característica importante dos modelos relaciona-se a sua 

estruturação, tendo em vista que os aspectos selecionados da "ma 

lha de realidade” são explorados em termos de suas conexões 

interdependências; como implicação disso, a ciência foi levada 

a uma procura de padrões na qual os fenômenos são considerados em 

termos de uma espécie de relação orgânica.

ou

Esta característica



9

dos modelos, quando considerada em termos temporais 3 leva imedia 

tamente a sua natureza sugestiva, no sentido de que um 

bem sucedido deve conter indicações para a sua própria ampliação, 
e generalização. Por um lado, isso significa que a estrutura oon 

junta de um modelo tem maiores implicações do que possivelmente 

suposta pelo estudo de suas partes individuais e, por outro, que 

podem ser feitas previsões do mundo real pelo modelo.

modelo

Dessa forma, pode-se admitir que um modelo promissor e 

com implicações suficientemente ricas de forma a sugerir 

hipóteses e especulações no campo principal da investigação cieh 

tífica.

aquele
novas

\Í0utra característica importante ê que um modelo e uma analogia , 
dado ser ele diferente do mundo real, isto ê, não -ter as mesmas 

propriedades (Hagget e Chorley, 1975). Assim, admite-se que o 

objetivo geral do construtor de modelos e o de compreender 

tas características do mundo real de forma mais simples, acessi 
vel, observável, relativamente facil de serem formuladas ou con

cer

da qual se possam extrair conclusões que, por sua vez,
Essa característica

troladas,
possam ser reaplicadas ao mundo real. 

reaplicação dos modelos ê portanto de fundamental interesse
de

nas
ciências empíricas, especialmente em Marketing, no sentido de que 

os aspectos de seletividade, estruturação e analogias sejam con
tinuamente aperfeiçoados.

Ressalta-se finalmente que um dos aspectos de maior importância 

no que se relaciona â construção de um modelo ê o fato de 

constituir uma ponte entre os níveis teõricos, 

pois com a "simplificação, a redução, a concretização, a experi 
mentação, a ação, a ampliação, a globalização, a formação de teo 

rias e a explicação" (Apostei, 1961) de fatos, fenômenos ou sis 

temas do mundo real.

ele
preocupando-s e

principaisEm termos bastante sucintos, apresentamos abaixo as 

funções que um modelo potencialmente pode desempenhar:

fenômea. função SELETIVA, que permite que determinado grupo de
nos seja visualizado e compreendido, o que de outra forma não 

seria possível devido à sua magnitude ou complexidade;
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proporciona arb. função AQUISITIVA* no sentido de que o modelo
cabouçfó déntro do qual as informáções podem Ser definidas* co
letadas e ordenadas *

c. função ORGANIZACIONAL* que corresponde à classificação áoà 

elementos de realidade segundo um esquema classificatorío 

(Hunt* 1976) que: (1) especifique adequadamente aS proprie
dades ou características do fenômeno a ser classificado* 

que tenha categorias mutuamente exclusivas; (3) que tenha ca
tegorias coletivamente exaustivas e (4) que seja util do pon 

to de vista científico*

(2)

d. função de FERTILIDADE* que permite extrair dos dados relati 
vos ao sistema em consideração a quantidade mãxima de informa 

ções. Esta função pode ser diretamente associada à eficiência 

de um modelo*

e. função LÓGICA* permitindo explicar como acontece determinado 

fenômeno; contudo* a questão sobre o que constitui uma expli 
cação satisfatória ê complexa. Em termos quase tautolõgioos, 

consiste em identificar nos sistemas a interação de elementos 

que nos sejam tão familiares que os aceitemos como não neces 

sitando de explicação. Portanto* através desta função o mode 

lo procura descrever* explicar ou compreender o fenômeno, pro 

cesso ou atividade que realmente existe* examinando pois ”o 

que ê" ou o "ser” da realidade;

f. função NORMATIVA* que corresponde ã adoção de uma perspectiva 

de prescrever o que as organizações ou indivíduos devem 

zer; esta função corresponde ã noção do ”dever ser” ou ba 

sicamente o otimo do objeto de investigação científica;

fa

g. a função SISTEMÁTICA da construção de modelos corresponde ã 

noção de que a realidade ê considerada em termos de sistemas 

interligados de tal modo que a historia da ciência ê represen 

tada pela construção de uma sucessão.de modelos pela qual os 

sistemas foram explorados e testados (Meadows* 1957);

h. a função CONSTRUTIVA dos modelos ê diretamente decorrente da 

anterior, no sentido de que os modelos formam degraus para a
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construção de teorias e leis (Theobald, 1964). Desse modo,08 

modelos e as teorias são intimamente ligados diferindo pro 

vavelmente apenas quanto ao grau de probabilidade com o qual 
podem prever a realidade

i. existe também a função de PARENTESCO dos modelos, no sentido 

de promoverem a comunicação das idéias científicas; essa comu 

nicação "não é mera questão de sociologia da ciência, mas in 

trínseca ã sua lógica; como na Arte, a idéia nada é até 

contrar expressão" (Kaplan, 1964).
en

Em síntese, construir modelos ê uma atividade essencialmente com 

plexa e implica em se considerar certos riscos, no sentido de que 

a "simplificação não leve a 1 jogar fora o bebê com a agua 

nhof, a estruturação âs correlações espúrias, a sugestão ãs 

visões impróprias, a aproximação ao irrealismo e a analogia 

saltos injustificáveis sobre domínios diferentes" (Hagget e Chorle/, 
1975) .

do ba
pre

e

2„ 5 OS COÍJCEITGS DE MODELO

Analisando o papel dos modelos na ciência, Rosemblueth e Wiener 

(1972) afirmam que nenhuma parte substancial do universo é 

simples que possa ser compreendida e controlada sem abstração e 

que esta consiste na substituição da parte considerada do univer 

so por um modelo de estrutura semelhante, porém simples e, dessa 

forma, os modelos devem ser entendidos como uma necessidade cen 

trai do procedimento científico. Conquanto a comunidade cientí 

fica reconheça a importância crescente no uso de modelos no 

sempenho de suas atividades, ê necessário tecermos algumas consi

tão

de

derações acerca do domínio conceituai do que se denomina modelo.
ciênciasA elucidação das noções de modelo, principalmente nas 

sociais, ê importante tendo em vista "a ambiguidade do termo mo
delo e a divertida confusão que prevalece na literatura filosõfi 
ca e científica corrente entre os vários sentidos da palavra "
(Bunge, 1974).

Conforme pudemos verificar anteriormente, o domínio conceituai
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da realidade começa através de idealizações, ou seja, pela cria 

ção de um objeto-modelo ou modelo conceituai de uma coisa ou de 

um fato, assim, um modelo conceituai é uma representação de um 

objeto, ora perceptível, ora imperceptível, sempre esquemãtico, 
parcial e, sob certos aspectos, convencional. Estabelece, em. ter 

mos amplos, a definição de um particular problema que serã resol 
vido; especifica o domínio das variáveis que poderão ser usadas/ 
e define essencialmente a própria natureza do problema, 
tro lado, o objeto representado pode ser uma coisa, um fato, uma 

situação real ou suposta como tal, enfim, um sistema.. No 

específico de Marketing, o objeto representado pode ser o siste 

ma de Marketing ou qualquer um de seus sub-sistemas, como por e 

xemplo, o ambiente social, tecnológico ou econômico, ou ainda, o 

sistema de distribuição ou de comunicação. Como tal, ê razoável 
supor que o modelo conceituai devera negligenciar numerosos tra 

ços da realidade, ou seja, deixara escapar certos traços de seus 

referentes e tendera, por outro lado, a incluir elementos imagi 
nãrios.

Por ou

caso

Entretanto, a simples elaboração de um modelo conceituai não e 

suficiente: se se deseja inserir este modelo conceituai em uma/
teoria, torna-se fundamental atribuir-lhe propriedades suscetíveis 

de serem tratadas por teorias (Bunge, 1974). É necessário, por 

tanto, imaginar um objeto dotado de determinadas propriedades 

que, no mais das vezes, não serão sensíveis ou paupaveis. Desse 

modo, para se elaborar um modelo teorico, e necessário que o mo 

delo conceituai seja expandido e engastado em uma moldura teori 
ca, ao ser absorvido por uma teoria, o modelo conceituai herda 

as peculiaridades desta e, em particular, suas leis. É de se es 

perar que um modelo teorico de um certo sistema não corresponde 

ã complexidade inerente do seu referente, mas sem duvida ele e 

muito mais rico que o despido modelo conceituai, que, em ultima 

analise, se reveste de uma lista de características do objeto de 

estudo. 0 conceito de modelo teorico portanto é substancialmen-I 
te mais abrangente e compreende em seu domínio o modelo concei 
tual. Por outro lado, é necessário definir-se um modelo formal 
ou operacional que procure testar as proposições contidas na teo 

ria do sistema objeto de estudo. Assim sendo, é possível distin 

guir tris conceitos básicos de modelo:

\
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(1) o modelo enquanto REPRESENTAÇÃO ESQUEMÂTICA de um objeto, fe 

nomeno, estrutura, sistema ou coisa concreta ou suposta como 

tal, que corresponde ao conceito de objeto-modelo 

(1974) ou modelo cohceitual (Lipson, Darling, Reynolds,1970) 

e (Mitroff et al, 1974).

(Bunge,

(2) o modelo enquanto TEORIA relativa a esta idealização, que ca 

racteriza o conceito de modelo teorico (Bunge, 1974)e (Hunt, 
1976).

(3) o modelo enquanto INSTRUMENTO DE OPERACIONALIZAÇAO da teoria, 
do modelo teorico ou do modelo conceituai do sistema em estu 

do, que caracteriza o conceito de modelo operacional, formal 
ou científico (Mitroff et al, 1974).

Pode-se deduzir da classificação acima que uma das formas de 

fazer ciência, isto ê, de apreender a realidade pelo pensamento, 
e através da conversão de coisas concretas., fenômenos ou

se

siste
mas em imagens conceituais (objeto-modelo) cada vez mais ricas e 

expandí-las em modelos teóricos progressivamente mais complexos 

e sistematicamente mais fieis aos fatos observados.

É de se presumir pois, que a elaboração de um modelo começa por 

simplificações, mas que a sucessão histórica dos modelos é 

progresso de complexidade. Reside aqui um aspecto crítico 

construção de modelos, notadamente os operacionais: se, de um 

lado, os modelos simples negligenciam complexidades reais mas po 

dendo levar à obtenção de soluções exatas e mais fãceis de inter 

pretar, de outro, os modelos mais complexos tendem a apresentar 

soluções ate mesmo mais difíceis de serem interpretadas e, dessa 

forma, essa sucessão temporal de modelos simples para modelos mais 

complexos e um caminho para a abordagem de sistemas mais compli 
cados. Em Marketing, por exemplo, e o caso de modelos parciais 

de comportamento do consumidor (como o modelo econômico 

Marshall, o pavloviano de aprendizagem, o psicanalítico de Freud 

ou o sõcio—psicologico de Veblen) relativamente a modelos teõri 
integrativos como o de Howard-Sheth ou ainda o de Engel, 

Kollat e Blackwell (Kotler, 1975). Nessa linha de raciocínio, com 

certeza poderemos esperar o fracasso de qualquer um desses 

los hipersimplificados, mas a :!morte;í de uma idéia em ciência po

um
da

de

cos

mode
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de ser altamente instrutiva no sentido de sugerir 

ções que sêrã preciso introduzir a fim de se obter modelos 

realistas.

modificaas
mais

Dentro dessa idéia de sucessão histórica de modelos, Montgomery 

(1973) segmentou o desenvolvimento de modelos operacionais de 

Marketing em tris eras:

(1) na primeira era, os modelos de Marketing foram basicamente 

uma emulação dos modelos de pesquisa operacional, desenvolví 

dos principalmente para problemas de produção, que apresenta 

ram quando aplicados a problemas de Marketing pouca validade 

interna, ou seja, um '’gap,? significativo entre aquilo que o 

pesquisador queria medir com o resultado efetivamente conse 

guido ;

foram construí(2) na segunda era, "melhores e maiores" modelos
dos porque se sentiu que a simplicidade teórica dos primeiros
modelos foi a principal responsável pelo insucesso na 

implementação, isto ê, na sua utilização como instrumento de
sua

gerencia;

validade(3) finalmente, na terceira era, procura-se aumentar a
dos modelos em Marketing concomitantemente em que se procura 

mante-los em um nível de relativa simplicidade operacional.

No que se relaciona aos objetivos na construção de modelos desta 

terceira era, Aaker e Weinberg (1975) ponderam por um ajustamen 

to contínuo entre a complexidade do modelo e portanto sua valida 

de, com sua simplicidade operacional e, dessa forma, sua utiliza 

ção.

Em síntese, a construção de modelos e uma atividade criadora que 

coloca em jogo não somente os conhecimentos, as preferências, co 

mo ate mesmo a própria paixão intelectual do construtor, 

forma que quanto mais se exigir fidelidade às 

dos sistemas, tanto mais serã preciso expandir ou complicar 

modelos teoricos e provavelmente, embora não necessariamente, os 

modelos operacionais.

de tal 
características

os
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Definidos os conceitos de modelo teorico e operacional que serão 

utilizados para a construção de um modelo de avaliação e compara 

ção de modelos, procuraremos apresentar uma breve revisão de al 
guns conceitos correntes de modelo na literatura científica 

procurar associa-los oom os apresentados anteriormente.
Malinvaud (1964) define modelo como uma representação formal de 

idéias e de conhecimentos relativos a um fenômeno; esta e uma 

definição valida qualquer que seja o domínio do conhecimento con 

siderado e ela se identifica como o conceito de modelo formal ou 

científico proposto neste trabalho. Lazer (1962) sugere que um 

modelo e a percepção ou diagramação de um sistema ou de um 

plexo; e evidente que, dependendo do nível em que se processar 

essa percepção ou diagramação do sistema considerado, teremos de 

finido um modelo conceituai, teorico ou ainda um modelo operacio 

nal. Skilling (1964) argumenta que um modelo pode ser uma teo 

ria, uma lei, uma hipótese ou uma ide ia estruturada.; pode 

uma função, uma relação, uma equação ou ate mesmo urna síntese de 

dados. Embora este seja um conceito bastante específico, no sen

e
Assim,

com

ser

tido de identificar algumas das formas pelas quais o modelo se o
tresperacionaliza, ele abrange implicitamente em conjunto os 

conceitos de modelos que procuramos distinguir anteriormente. 

Rigby (1965) sugere que um modelo e qualquer estrutura proposta 

a representar alguma coisa; este e um conceito amplo, quer con 

siderado em termos de sua extensão quer de seu conteúdo, ou seja, 
em termos do grau de generalidade e nível de abstração sobre o 

qual se tem de operar. Badiou (1969) procura demonstrar que uma 

estrutura e modelo.de uma teoria formal se todos os axiomas des 

sa teoria são validos para essa estrutura; esta definição filo 

sofica de modelo'ê compatível com o conceito apresentado de mode 

lo teorico. King (1973) define modelo como uma representação de 

um sistema, usada para prever o efeito sobre o seu desempenho de 

alterações em certos aspectos do sistema; o caráter distintivo 

dessa colocação esta relacionado com a sua aplicação ou uso, 
que o referencia ao conceito apresentado anteriormente de modelo 

operacional. Lipson, Darling e Reynolds (1970) definem modelo 

conceituai como um fluxo verbal e/ou logico projetado para 

near as variáveis associadas com o objeto e as relações 

que existem entre elas; dessa forma pode-se dizer que o modelo 

conceituai não objetiva especificar detalhes e que seu propõsito 

básico e de ser um guia para a construção de modelos mais

o

deli
gerais

deta
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lhados, seja a nível teorico ou operacional. Este conceito é se 

melhante ao apresentado por Massy e Savvas (1964). Aaker 

Weinberg (1975) definem modelo como uma representação ou abstra 

ção de um sistema real;, estando portanto na mesma linha daquele 

apresentado por Rigby. Kotler (1974) define modelo como a esco 

lha de um grupo de variáveis e uma especificação das suas inter 

relações no sentido de representar total ou parcialmente um pro 

cesso ou sistema real; esta definição e tipicamente de nível o 

peracional proposta neste trabalho.

e

Deve-se ressaltar ainda a distinção entre os conceitos de teoria 

e modelo. Alderson (1957) entende teoria como sendo um conjunto 

de proposições consistentes entre si e relevantes para algum as 

pecto do mundo fatual; desse modo, a teoria se constitui em um 

quadro referencial para o desenvolvimento de modelos. Assim sen 

do, um modelo não ê uma teoria, ou como Lilien (1974) 

uma teoria implica a representação ”melhor possível” de uma 

tuação e deveria, pelo menos para um certo indivíduo, ser unica. 

Entretanto, esse indivíduo pode construir diversos ”bons” modelos 

dessa particular situação, cada um para diferentes usos ou usua 

rios. Uma idéia complementar a essa e apresentada por Hunt(1976) 

que sugere que todas as teorias são modelos, desde que todas as 

teorias procuram representar alguns aspectos do fenômeno do mun 

do real'; contudo, o inverso não ê verdadeiro, ou seja, nem to 

dos os modelos são teorias, desde que muitos modelos não tem to 

dos os requisitos das construções teóricas. Kotler (1974) suge 

re que, enquanto uma teoria procura descrever a estrutura do co 

nhecimento básico e substantivo em um campo, o modelo procura re 

presentar uma construção em particular, utilizando a teoria que 

e destinada a servir como quadro referencial.

coloca,
si

Em síntese, independentemente de aspectos extremamente 

do campo de domínio dos constructos denominados teoria e modelo, 
dado os objetivos deste trabalho, podemos distinguir ,{niveis” de 

conhecimento relativos a um determinado fenômeno, quais sejam,um
conheci

formais

MODELO TEÕRICO quando se referir a um corpo formado de 

mentos acerca de um fenômeno de Marketing (embutido aqui o seu 

embrião que e o modelo conceituai) e um MODELO OPERACIONAL quan 

do se referir à forma de instrumentalização desse modelo teorico 

face às evidências do mundo real.
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Delineados assim, para os propôsitos desta dissertação, os 

ceitos básicos de modelo teorico e operacional, torna-se funda 

mental apresentar uma ligação desses conceitos com o seu âmbito 

de ação, o que pode ser visualizado pelo diagrama abaixo:

con

MDdelo Inobservâvel X/ \
/Teorico Observável \ \/ /

/ /
Referencia \// / \ \*i Observado t iIi /r- íEvidência \ /\ //\ \ /v\ /

/X
X

Sistem de Marketing

EEG. 1 - Relação modelo-realidade

Verifica-se pelo diagrama que a referencia conceituai paraa cons 

trução de um modelo teorico ou operacional, são os elementos ob 

servãveis de um dado universo, isto ê5 espécie de objetos ou sis 

temas sobre os quais uma dada teoria versa, enquanto que a evi 
dencia empírica ê resultante de fatos observados e analisados â 

luz do modelo teorico. É importante destacar que, embora o refe 

rencial de um modelo teorico sejam elementos ou fenômenos obser 

vã ve is, um teoria implica tarrbêm na existência de elementos inobservãveis, 
representados por suposições iniciais ou axiomas e hipóteses (Bunge, 1974).

Dessa forma, fatos inobservãveis são hipotetizados e o 

de hipóteses resultante pode ser testado através de traços ou e 

lementos observáveis. Evidentemente, como uma realidade e 

sistema composto de um conjunto de sub-sistemas altamente inter 

dependentes, e de se admitir que a teorização científica a respd. 
to dessa realidade,• embora possa inicialmente ser motivada pelo 

desejo de compreender o que ê observado, a longo prazo 

riamente deverã levar em consideração fatos inobservãveis,

sistema

um

necessa 

mas
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inferíveis via fatos observáveis., se o seu objetivo ê o de com 

preender e tentar explicar essa realidade. Portanto, se o obje 

tivo da pesquisa científica ê o de dar a melhor representação 

conceituai ou teórica de um dado sistema, então a melhor repre 

sentação é aquela mais próxima do isomorfismo, isto e, uma per 

feita analogia formal. Ressalte-se contudo, que um particular 

sistema pode ser representado através de modelos não equivalen 

tes, dependendo, dentre outros fatores, da disponibilidade de in 

formações, das ferramentas analíticas ã disposição do pesquisa 

dor e dos objetivos que se pretende atingir. Daí é que deriva 

fundamentalmente o problema genérico de que avaliar e comparar 

modelos implica numa conciliação de resultados de testes empíri 
cos com considerações de ordem teórica e meta-científicas 

permite argumentar acerca do grau de validade de um modelo, ou 

seja, a extensão em que. sua referência é adequada.

que



/
CAPITULO III
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Í10DCL0 C0:;CEITU*\L DE AVALÍAÇAO E COiPARAÇAO DE DODELDS 

ilARKETÍ.Cn
Ei:>« U

3.1 CODoIDEUAÇfES lATAODÜTDRIAS

Conforme se depreende das colocações apresentadas anteriormente, 

Marketing deve ser estudado sob um prisma sistêmico * tendo 

vista a hipótese central de que existem certos aspectos da cien 

cia que somente podem ser estudados de uma perspectiva global e 

que algo menos que essa visão falhara ao se levantar as caracte 

rísticas mais essenciais da ciência.

em

Muito daquilo que conhecemos de ciência ê o produto de pensamen 

tos não sistêmicos ou disciplinares (Churchman, 1971). As abor 

dagens parciais para o estudo da ciência apresentaram como resul 
tado a formação de cada vez mais especialistas e a consideração 

da disciplina corno fim em si mesma do que especificamente com a 

preocupação de obter uma caracterização da ciência num sistema 

mais amplo3 a qual, quase por definição, ê o limite de conflito 

com quaisquer caracterizações disciplinares na tentativa de trans 

cendê-las (Mitroff et al, 1974). A par de outras considerações
que o modelo poderia apresentar, como a de Betz (1971) que enfa 

tiza que a Administração poderia liderar um processo de pionei 
rismo na administração da ciência, o que tenderia a levã-la 

uma concepção mais ampla do seu papel e da sua natureza, o mode 

lo conceituai apresentado procurara situar, para o caso específi 
co de Marketing, alêm das características metodolõgicas 

vas ã construção de modelo, o aspecto essencial de que a valida 

ção de modelos ê dependente de quatro compontes bãsicas:
domínio essencialmente filosõfico, o de

a

relati

a de
conceitualização, 
modelagem e de solução do modelo em um domínio essencialmente ci

em um

entífico e o de implementação em um domínio essencialmente geren 

ciai.
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FOAtfGTGS DG MODELO COMCEITUAL•5 0
h/ a i-

0 modelo bãsico apresentado em pesquisa operacional para o estu 

do de um dado sistema tem sido historicamente retratado
(Donelly e Ivancevich,

pelas
1970)seis etapas do diagrama abaixo 

(Ackoff e Sasieniç, 1971):

j—----- Definição e Formulação do Problema

\
Construção do Medeio 

Componentes / Variáveis /Relaçõesj-

N /!

Obtenção da Solução
í
rO
iT3 \0)O í^ L_ Teste da Solução

Desenvolvimento de 
Controles para a Soluçãot—

Implementação e Aconpanhamento 
da Soluçãou.

FIG. 2 - Modelo conceituai da Pesquisa Operacional

Ainda que se considere o efeito de 5Jfeed back,! (nossa colocação) e
noso espetacular sucesso que a pesquisa, operacional tem tido

a questão bãsica que se coloca e se essa metodoloanos recentes
gia proposta representa a unica forma de fazer ciência via o pro

Subsidiariamente3 poderiamos percesso de solução de problemas. 
guntar se o sentido direcional da aresta não poderia ser inverti
do?
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uma pesquisa científica não poderia ter início comAinda5 se
modelo pre-existente? Por outro lado, se a linearidade no 

cesso clássico de pesquisa operacional responde a todas as

um
pro 

for
mas de se fazer ciência? • Serã que essa metodologia não e um sub 

conjunto de um modelo conceituai mais amplo ou abrangente?

0 modelo conceituai representado pelo diagrama da figura 3 

responde a uma ampliação do modelo clássico de Pesquisa Operacio 

nal e procura representar uma visão sistêmica do processo de 

lidação de modelos, alem de representar também uma visão

cor

va
do pro

prio processo de pesquisa ou de solução de problema como ponto ba 

silar para o processo de formação do conhecimento científico.
Dessa forma, o modelo abaixo permite ser estendido para incluir 

uma classificação, não somente de Marketing, como também das mais 

genericas atividades científicas. A formação desse modelo con 

ceitual deriva de estudos realizados por Apostei (1961), Barberi 
(1967), Mitroff et al (1974) e Lilien (1975) e serã orientada em 

termos mais específicos para a Ciência de Marketing, conforme o 

definido por Hunt (1976) em termos positivos e abrangentes de or 

ganizações lucrativas ou não lucrativas em um contexto de anãli
se micro ou macro.

■*-

Modelo
Teorico

DEG. 3 - Modelo Conceituai de Avaliação e Comparação de Modelos
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Uma simples analise visual do diagrama permite associã-lo com ou 

tras aplicações3 como por exemplo, a própria formação da ciência 

de Marketing, através de uma expansão dos seus elementos 

componentes (R]_, R2 > . . .3 Rn) , (Tii T2? ...,Tn), (M^s M2 9 
e (S^, S2> . Sn), não necessariamente biunivocos entre si.

em sub
fV• • • 0

3 J COrlPOí-IEITES DO MODELO CíUCEITUAL

Na analise do modelo conceituai representado na fig. 3 considera 

remos uma tipologia extremamente lógica e baseada nas caracterís 

ticas associadas a cada uma das componentes do modelo, como 

quematizado abaixo:
es

0 Componentes Extrínsecas:

0 Contexto de Descoberta 

9 Contexto de Verificação

D Componentes Intrínsecas:

a Elementos do Modelo
1 Sistema de Marketing (R) 

1 Modelo Teorico (T)
8 Modelo Operacional (M)
• Solução (S)

9 Atividades do Modelo
0 Conceitualização (c)
9 Modelagem (m)
8 Solução do Modelo (s)
’• Implementação (i)

8 Validação (v)

apresentaremos a seguir uma descrição 

principais características associadas a cada uma dessas com
Nessa linha de raciocínio, 

das
ponentes .



24

3.3.1 COnPOIIEiJTES EXTCMSECAS

A descrição relativa a essas componentes serã feita em termos do 

contexto que envolve o que se tem denominado de método científi
co e das suas implicações em termos do modelo de avaliação e com 

paração de modelos. duas componentes extrínsecas são 

texto de descoberta e o contexto de verificação.
As o con

esta componente esta associada a um conCONTEXTO DE DESCOBERTA: 
junto de aspectos relativos ã origem de nossas idéias e portanto 

ã descoberta de hipóteses, leis ou teorias científicas, envolven
do, dessa forma, algumas questões básicas como as seguintes: (a) 

se existe algum tipo de procedimento, instrumento ou modelo que 

leva um determinado pesquisador ã descoberta de hipóteses, leis 

ou teorias científicas; (b) se existe algum procedimento corre 

to e outro incorreto ou ainda um procedimento de descoberta me 

lhor que outro, (c) se deveria uma lei ou teoria ser avaliada 

em termos de como ela foi gerada; (d) de analisar, por exemplo.
como Howard e Sheth criaram a sua teoria do comportamento do com

procedimento 

científicas
Se de fato existir alguma regra ouprador, etc..

que leve à descoberta de hipóteses, leis ou teorias 

ela então constituiria uma í?lõgica de descoberta7* (Hunt, 1976).

CONTEXTO DE VERIFICAÇÃO: esta componente do modelo esta associa 

da a um conjunto de aspectos relativos â comprovação de nossas 

idéias e portanto à justificação ou verificação de hipóteses 

teorias científicas, envolvendo, dessa forma, algumas questões 

básicas, tais como: (a) se devem as hipóteses e teorias

e

serem
(b) quão cientificamente podemos expli

feno
empiricamente testãveis;
car um dado fenômeno ou sistema R ouse podemos explicar um 

meno R de Marketing sem sermos capazes, através de um 

de procedimentos, de prever o seu comportamento futuro, 

conjunto de regras e procedimentos que caracterizam critérios pa

conjunto 

Assim o

ra a aceitação ou rejeição total ou parcial de algum tipo de 

nhecimento, seja uma hipótese, lei ou teoria, constitui uma 

gica de verificação'7 (Hunt, 1976).

co
"lõ

Embora seja extremamente difícil estabelecer uma nítida 

ção do que abrange cada um desses contextos, uma tentativa
separa

de
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classificação foi proposta por Hunt (1976) como mostra a figura 

abaixo:

r I
í EspeculaçãoObservação

i

!
IRegistro 

de Dados
w
q <c i

Premissasi& !o w
B § IH oo

Sistema
Hipotético8 Q Cias s if icações

(
Generalizações j 

Indutivas
j Generalizações 
i Dedutivasi i;

!
!

■-;= = r= ^ =r ~r=z

TI
Cd Q Q ! Generalizações 

! Empíricas
!c_»

§ g i Leis Teorias .!
ii j!!S S i

8 e
4>F

|I
i

1: Testes | í!
■Enpíricos j Pesquisa j j

5 f
I ; Forrrali J 

zação !
iExpli

cação
Compre
ensãoj | Predição I i Controle i;

i i ■i : l :
; i • ;

FIG. 4 - Elementos Básicos do Contexto de Descoberta e de Verificação

científica envolve 

Assim sendo * os elementos
0 que a figura 4 sugere é que toda pesquisa 

de fato elementos dos dois contextos. 
do modelo conceituai proposto podem ser associados segundo essa 

classificação:

(a.) os modelos teõrico e operacional sao componentes do contexto 

de justificação e dessa forma passíveis de testabilidade 

gundo um conjunto de regras, procedimentos ou critérios de a 
vaiiação;

se
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(b) os elementos básicos relativos à conceitualização são identi 
ficados como sendo observação, classificaçãoespeculação,p?e 

missas e sistemas hipotéticos e portanto dentro do 

de descoberta;
contexto

(c) as atividades de modelagem e solução do modelo são relaciona 

das basicamente com os aspectos de formalização e de testabi 
lidade empírica e são classificadas dentro do contexto de ve 

rificação-

(d) a atividade de implementação da solução relaciona-se
aspectos de generalização indutiva ou dedutiva e portanto den 

tro do contexto de descoberta;,

com os

(e) Dado o caráter de interdependência dos elementos do modelo 

proposto, avaliar cada um de seus elementos deveria implicar 

na avaliação de todos os demais, isto ê:

f (R,M,S) 

f (R3T,S) 

f (R,T,M)

T

M

S

f (T,M,S)RfR

Logo, em realidade, o que se coloca em avaliação ou comparação ê 

um modelo teorico, um modelo operacional ou ainda uma solução; 
contudo, dadas as características essencialmente diferentes asso 

ciadas a cada uma das atividades do modelo conceituai proposto,
procuraremos orientar a classificação das variáveis ou atributos

ou seja, as variáveis 

científicas
de avaliação em termos dessas atividades, 

meta-científicas em conceitualização, as variáveis 

em modelagem e solução do modelo e as variáveis gerenciais na a
tividade de implementação. Portanto, o modelo operacional 
avaliação e comparação de modelos, considerado em termos de um 

critério ou procedimento logico de avaliação, encontra-se inseri 
do essencialmente em um contexto de verificação.

de

Finalmente, devemos notar que, por mais precisos que sejam 

conceitos associados a cada atividade, ainda é plausível admitir 

interdependências entre elas, tal como mostra o diagrama seguin 
te:

os



Atributos 

meta-cientí
ficos 

Avaliação

\ Atributos Científicos 

de Avaliação

Atributos 

Gerenciais 

de Avaliação

FIG. 5 - Interdependências entre as atividades do Modelo Conceituai

Essa consideração implica que; por mais criteriosos que sejamos 

na colocação dos atributos ou variãveis de avaliação de modelos 

a uma das atividades , ou ainda na própria definição e interdepen 

dencias dessas variãveis, sempre haverã possibilidade de se ques 

tionar ou o enquadramento numa ou outra atividade ou ainda limi 
tes conceituais mais precisos para cada atributo de avaliação.

c2 COMPONENTES INTRÍNSECAS3.3

3.3.2.1 ELEMENTOS DO Í10DEL0 COMCEITUAL

Verifica-se pelo diagrama apresentado na figura 3 que são quatro 

os elementos do modelo conceituai, a analise de cada elemento e 

feita a seguir:

(1) SISTEMA DE MARKETING (R): este elemento do modelo correspon
fenômeno, objeto, processo ou aspecto relacio

rela
cionado aquilo que Kotler (1974) definiu como sendo o conjun

de a um fato,
nado com o campo ou escopo de marketing e poderia ser
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to de instituições significantes e interagentes que 

tuem e influenciam as relações de uma organização com 

mercados e por Hunt (1975) seja em termos de um setor lucra
tivo ou não lucrativo, considerado nos aspectos micro ou ma 

cro e ainda em termos positivos (descritivos) ou normativos. 

Portanto, este primeiro elemento do modelo define o que serã 

estudado, ou seja, qual e o objetivo da investigação cientí 

fica.

consti
seus

As dificuldades inerentes ao estudo de Marketing, principal 
mente em se considerando a aplicação de procedimentos analí 

ticos formais a situações de decisão, foram colocadas 

Enis e Broome (1971)como devidas a: (1) que os problemas de 

Marketing são, sob certos aspectos, únicos e inéditos, ou se 

ja, diferem entre si em conteúdo, extensão,intensidade, etc. 

no tempo e espaço e (2) que dada a peculiaridade de se 

tuar numa interface organização-ambiente, as complexidades i 

nerentes aos seus problemas aumentam substancialmente, a pon 

to de se afirmar que as ‘'decisões de Marketing devem ser fei 
tas em um contexto de informações insuficientes sobre 

cessos dinâmicos, não lineares, defasados, estáticos, itera 

tivos e extremamente difíceis(Kotler, 19 74)

por

si

pro

Em síntese, sobre as complexidades associadas com o sistema 

de Marketing e que se procurara construir modelos teõricos e 

operacionais que facilitem a sua compreensão e permitam pre
Emver aspectos importantes de seu comportamento, 

mais amplos, o elemento R do modelo define algum 

aspecto ou situação do mundo fatual.

termos
problema,

Os principais sub-sistemas de marketing que mais tem sido es 

tudados, seja em termos de construção de modelos teõricos ou 

de modelos operacionais são os seguintes (Funke, 1976):

, Sub-sistema de Comportamento do Consumidor

o Escolha de Marca 

n Atitude do Comprador 

> Utilidade do Consumidor
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. Sub-sistema de Propaganda e Promoção de Vendas

o Seleção de Mídia
<> Gastos com Propaganda e Promoção
3 Respostas das Vendas à Propaganda e Promoção

o Sub-sistema de Determinação e Administração de Preços

■ Sub-sistema de Administração de Produto

i Lançamento de Novos Produtos 

■ Composto de Produto

p Sub-sistema de Vendas

* Participação de Mercado 

« Previsão de Vendas

o Sub-sistema de Força de Vendas

a Sub-sistema do Composto de Marketing

(2) MODELO TEÕRICO (T): conforme definido no capítulo anterior, 

uma realidade abstraída em termos amplos e esquematicos dã 

origem ao conceito de objeto-modelo ou modelo conceituai.Por 

tanto, o modelo conceituai , por si sõ,não tem características 

suficientemente específicas para representar adequadamente o 

sistema em estudo e, dessa forma, e necessário expandí-lo e 

engastã-lo em uma moldura teórica. Esta, corresponde à no 

ção de modelo teõrico, isto e, o modelo enquanto teoria rela 

tiva a essa idealização. É fundamental lembrar aqui as colo 

cações de Skilling (1964) e Hunt (1976) que sugerem que as 

teorias são modelos, embora o inverso possa não se verificar. 

Dessa forma, e plausível supor que, no limite, um modelo e 

uma teoria, isto e, satisfaz às condições que a qualificam e 

que, na proposição de Bartels (1970) são: (a) identificação 

de um escopo básico que sirva como ponto focal para a in 

vestigação e que, em Marketing, são as transações que ocor
rem no mercado (Hunt, 1975); (b) conceitos básicos acerca
de fenômenos relacionados com o ponto focal da teoria, 

diferenças intra-conceituais que permitam o
(c)

estabelecimento
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de categorias de pensamento, tornando possível o estabelecí 

mento de hipóteses com maior exatidão e precisãoy (d) rela 

ções de dependência e interdependência dos conceitos, 
para a explicação ou predição do objeto de estudo, (e) gene 

ralidade das relações no espaço e tempo.

base

Em síntese, este segundo elemento do modelo serã uma teoria 

ou uma "quase teoria”, isto ê5 um corpo formado, sistematiza 

do e generalizado de conhecimentos acerca do sistema referen 

ciado. No caso específico de Marketing, seria tomado como 

modelo teõrico, por exemplo, a teoria de comportamento do com 

prador de Howard-Sheth, o modelo teõrico de comportamento do 

consumidor de Engel-Kollat-Blackwell ou ainda o modelo de 

Nicosia. Bartels (1970) propos ainda uma Teoria Geral de Mar 

keting composta de sete sub-teorias, a saber: (1) Teoria da 

Iniciativa Social, (2) Teoria da Separação Econômica ou de 

Mercado; (3) Teoria das Interações, Expectativas e Papéis 

de Mercado; (4) Teoria de Fluxos e Sistemas; (5) Teoria do 

Comportamento do Consumidor, (6) Teoria da Mudança Social e 

da Evolução de Marketing e (7) Teoria do Controle Social 
de Marketing.

Independentemente de críticas formuladas por Hunt (1971) 

Pinson et al (1972) de que essa proposição não constitui uma 

Teoria Geral, o fato ê que ela ê um indicador conceituai ou 

teõrico que pode referenciar o desenvolvimento de modelos o 

peracionais em Marketing.

e

Desse modo, as referências básicas em Marketing para este se 

gundo elemento do modelo conceituai encontram-se alem dos au 

tores já citados, em Alderson, Cox, Kotler, Schwartz, dentre 

outros.

modelo(3) MODELO OPERACIONAL (M): este terceiro elemento do
conceituai corresponde, conforme já definido, a forma de ins 

trumentalização do modelo teõrico face âs evidências 

do real. 0 modelo operacional corresponde assim a um elemen
teóricas

do mun

to intermediário entre um conjunto de proposições 

relativas ao sistema em estudo e a utilização 

técnicas necessárias â obtenção de uma ou mais soluções.
.de uma ou nais 

Des
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sa forma, os modelos operacionais se revestem de certas carac 

terísticas que os habilitam a determinados usos, que em Mar 

keting, foram classificados por Lazer (1962) como sendo os 

cinco seguintes:

(a) os modelos operacionais proveem uma estrutura de referên 

cia para a solução de problemas de Marketing e, dessa manei 
ra, eles são extremamente importantes no que se refere ã imple 

mentação sobre uma dada situação;

(b) os modelos operacionais podem desempenhar um papel expli 
cativo de relações entre os fenômenos de Marketing e, 
tal, eles devem ser sugestivos e flexíveis;

como

(c) os modelos operacionais são uteis para o estabelecimento 

de previsões acerca do comportamento de certos fenômenos 

Marketing >
de

(d) os modelos operacionais são uteis na construção e expan
são da teoria de Marketing, através do :? feed-backí? resultante 

de teste de hipóteses relativas a um particular fenômeno a
brangido por essa teoria;

(e) finalmente, os modelos operacionais podem estimular a ge 

ração de hipóteses que podem então ser verificadas e testadas 

e, dessa forma, permitem não apenas a aplicação do método ci 
entífico na pesquisa de Marketing como também na própria ex 

tensão do pensamento vigente na comunidade científica a 

peito do assunto abordado.
res

Uma simples visualização .do diagrama relativo ao modelo pro 

posto (figura 3) permite extrair alguns aspectos importantes 

de um modelo operacional:

(a) o modelo é mais simples que o sistema que ele representa;

situa-(b) o modelo pode diferir substancialmente do objeto, 

ções ou sistema que ele representa;

(c) para um mesmo problema, pode existir um numero de modelos
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que poderiam ser uteis para a explicação ou previsão do 

portamento do sistema que ele representa-.
com

(d) um mesmo tipo de modelo poderã ser aplicável a diferentes 

situações5 problemas ou sistemas que são objeto de estudo.

De fato, ê impressionante a quantidade de modelos 

nais que tem sido construídos e publicados em livros e 

tas científicas especializadas em Marketing nos últimos 

diversos autores tem se preocupado em publicar extensos 

rnes abordando tais modelos., destacando-se dentre outros 

(19 61)., Frank e Kuehn (1962), Montgomery e Urban (1970), 
e Parsons(1971), Kotler (1974), Funke (1976), evidenciando-se 

como principais ãreas que tem sido objeto da construção de mo 

delos operacionais em marketing as seguintes:

operacio 

revis
anos,
volu
Bass

Day

(a) modelos de comportamento do comprador, que parece ser 

ponto central no desenvolvimento de modelos e teorias em Mar 

keting. Tres sub-ãreas podem ser identificadas neste grupo: 
(a-^) os modelos de escolha de marca que, via de regra, são mo 

delos estocãsticos. 0 desenvolvimento destes modelos co
meçou por volta de 1950 e pelo menos tres 

tem se verificado em termos da sua construção: 
de Markov, modelos lineares de aprendizagem e modelos 

probabilísticos de difusão, podendo-se citar os modelos 

de Lipstein (1965), Lilien (1974) e Jones (1971) respec 

tivamente ;

o

tfapproachestf 
modelos

(a.2) os modelos de atitude do comprador que procuram estabele 

cer as relações entre a atitude do comprador face a 

produto ou a uma marca, podendo-se destacar os trabalhos 

de Fishbein (1967) e Beckwith e Lehmann (1975);

um

(a0) a terceira sub-ãrea de comportamento do comprador refere 

modelos de utilidade do consumidor, destacando-se 

os trabalhos de Green e Devita (1975) e Beckmann e Fulke 

(1976).

se aos

Um segundo campo que tem recebido grande interesse pelos 

pesquisadores em Marketing refere-se aos modelos de propagan
(b)
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da e promoção de vendas , onde o termo promoção de vendas 

preende uma ampla variedade de elementos de estimulo das 

das 3 tais como redução temporária de preços,
A abundância de modelos nesta area 

portância da propaganda na pesquisa de Marketing e 

mentos das grandes organizações. 
evidenciam-se:

com
ven

prêmios , cupoes 

parece sugerir a im 

nos orça 

Como sub-areas específicas

etc. .

(bq) os modelos de seleção de mídia, podendo-se destacar os 

modelos de Lodish (1971) e o heurístico de Berndt(1973);

(b2) os modelos- relativos â determinação e alocação do inves 

timento em propaganda e promoção, destacando-se aqui 
estudo pioneiro de Dorfman e Steiner (1954) e mais recen 

temente o de V7einberg (19 76);

o

(b0) os modelos de resposta das vendas aos gastos com
ganda e promoção, destacando-se aqui os trabalhos de Lam 

bin (1970) e Clark (1976).

propa

uma terceira ârea relativa a modelos operacionais em Mar 

keting refere-se ao sub-sistema de administração de preços,po 

dendo-se citar os trabalhos desenvolvidos por Goodman e Moody 

(1970) e Palda (1976).

(c)

(d) um quarto grupo de modelos operacionais em Marketing re 

fere-se a aspectos relativos ao composto de produto, citando 

se aqui os trabalhos de Kotler (19 65) relativo â formulação de 

estratégias competitivas para o lançamento de novos produtos 

e de Urban (1969 ) referente a decisões de -'product mix,í;

o quinto grupo de modelos operacionais em Marketing refe
notada

(e)
re-se a problemas relacionados com a força de vendas, 
mente no que diz respeito â sua alocação espacial, podendo-se 

destacar os trabalhos de Bellmore e Nemhauser (1968) e Lodish
(1971) .

o sexto grupo de modelos operacionais em Marketing refe 

re-se ao sub-sistema de vendas, englobando basicamente modelos
de mercado (Lambin, 1970, 1976)

(f)

operacionais de participação
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e de previsão de vendas (Bass, 1969).

(g) finalmente3 o sétimo grupo de modelos 

Marketing compreende os modelos de ''Marketing mix 

do-se aqui os modelos de Schultz (1971), Lambin (1972) 

de Little (1975).

operacionais em 

destacan
e o

Em síntese, esta breve classificação de alguns modelos ope
racionais em Marketing objetiva fundamentalmente situar o ti 

po de modelo enquadrãvel no terceiro elemento do modelo 

avaliação e comparação de modelos proposto neste trabalho.
de

(4) SOLUÇÃO (S): este quarto elemento do modelo de avaliação cor 

responde basicamente à solução obtida do modelo operacional, 

através da aplicação de uma técnica particularmente apropria 

da ao mesmo. Em termos mais amplos, uma solução obtida cor 

responde ao resultado ou desfecho de um problema e, 
forma, o tipo de solução obtida dependerá fundamentalmenteck 

natureza do problema, do tipo de modelo operacional conside 

rado e do método ou da técnica utilizada para a sua 

ção. Assim, não necessariamente essa solução s'erã represen

dessa

resolu

tada matematicamente.

Portanto, sc considerarmos os vários sub-sistemas de Mar 

keting, poderemos facilmente deduzir que uma solução pode 

ser tanto um resultado do tipo X representando o montante do 

orçamento otimo de propaganda, evidentemente consideradas as 

hipóteses do modelo, quanto o proprio resultado do processo 

de planejamento materializado no que se poderia denominar de 

Plano de Marketing.

solução representa um resultado obtido
,5a priori"* que representará para o 

administrador o ponto basilar para o desenvolvimento do pro 

cesso de sua implementação em termos do sistema em estudo ou 

ainda em termos de f: feed-back'1 a uma teoria ou modelo teori 
co ou mesmo a um modelo operacional.

Em síntese, uma 

posteriori” ou desejável
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3.3.2,2 ATIVíDADES DO 1iODELO COííCEITUAL

Conforme se pode verificar pela figura 3 o modelo conceituai com
preende quatro elementos (R, Ts M, S) cujas conexões ou interde
pendências dão origem a cinco atividades: a de conceitualização 

(c)y a de modelagem (m), a de solução do modelo (b)3 a de imple 

mentação (i) e a de validação (v) .

A distinção que fazemos dos termos elementos e atividades do mo 

delo conceituai e precisamente face âs considerações de que 

sistema consiste de pelo menos dois elementos mais a relação e 

xistente entre eles (Ackoff, 1971).; dessa forma, um modelo ou 

uma solução por si mesmos não representam uma atividade sistemi 
ca. Assim sendo, os elementos do modelo correspondem ao "resul 

de uma ou mais atividades que os interligam. Portanto, en 

quanto o elemento representa o 7íout-put;i ou resultado, a ativida 

de representa o processo. Uma analise sumaria de cada atividade 

do modelo ê apresentada a seguir:

um

tado"

(1) ATIVIDADE DE CONCEITUALIZAÇÃO: esta atividade corresponde a 

interdependência existente entre o elemento denominado pro 

blema, fenômeno, sistema ou realidade de mercado (R) e uma 

ou mais teoria ou modelo teõrico. fi importante destacar o 

sentido de "uma ou mais” teorias ou modelos teõricos. A res 

posta para isso pode ser encontrada nas duas seguintes inda 

gações: (a) Serã que uma realidade de mercado existe por si
so ou ela ê representada por imagem do nosso pensamento? (b) 

Existe algum procedimento formal que leve â descoberta 

leis em Marketing?
de

Com referência a essas indagações, Hesse (19 70) justifica que
geral um fenômeno ou realidade ê per 

cebido pelos nossos sentidos e, pelo menos num instante ini 
ciai, o ê também analisado e classificado e por Hunt 
podemos complementar que nao existe uma lõgica de descoberta. 
A historia ê pródiga em exemplos de muitas "descobertas” que 

se verificaram em termos de um "insight" ou percepção intui 
tiva. Em síntese, parece evidente que um fenômeno possa ser 

sentido, pensado e teorizado diferentemente. Ê o caso,

nas ciências sociais em

(1976)

por
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exemplo5 de distintos conceitos e definições de Marketing ou 

de distintos modelos teoricos de comportamento do consumidor.

esta atividade corresponde à 

çao entre uma ou mais teorias ou modelos teoricos 

mais modelos operacionais.

(2) ATIVIDADE DE MODELAGEM: liga
OUe um

Uma questão plausível de ser levantada, refere-se is distin 

ções entre as atividades de conceitualizaçio a modelagem, 
pois, na realidade, ambas procuram apresentar como resultado 

uma representação do mesmo fenômeno. 0 ponto central dessa 

distinção e que a primeira atividade refere-se a um contexto 

de descoberta e portanto o seu domínio e o estagio mais abs 

trato do conhecimento e a segunda a um contexto de verifica
analítiçao, relacionando-se pois a modelos formais e mais

Dessa forma, a atividade de modelagem tem um ponto 

referência, basicamente, uma teoria ou modelo teorico e, 
a atividade de modelagem, como coloca Morris 

pode ser entendida tipicamente como um processo de enriquecí 
mento através da elaboração de modelos mais simples e 

zes e de um processo de associação ou analogia com 

ras teóricas previamente desenvolvidas.

decos .
por 

(1967)tanto

efica
estrutu

(3) ATIVIDADE DE SOLUÇÃO DO MODELO OPERACIONAL: esta atividade 

refere-se â interdependência entre o modelo operacional 
sistema e a solução obtida ou desejável. Os instrumentos ba 

sicos normalmente utilizados nesta atividade são um conjunto 

de técnicas matemãticas que, em Marketing são principalmente 

de classificação de dados, de ,Tdesign!T da pesquisa, de amos 

tragem, de analise e de medida (Greenberg et al, 1977). Mui

do

tas dessas técnicas, desenvolvidas fundamentalmente nas areas 

de Psicologia, Biologia e Sociologia, tem tipo aplicações ca 

da vez mais difundidas em Marketing, destacando-se ainda 

mo um fator acelerador dessas aplicações a facilidade
co

que
Em síntese,computacionais tem proporcionado.os recursos

esta atividade envolve basicamente a analise e seleção de
uma ou mais técnicas adequadas â solução de um modelo opera
cional.

esta atividade corresponde basi(4) ATIVIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO:
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camente a dizer que uma solução^recomendação ou resultado e 

implementado se o administrador ou administradores afetados 

pela mesma adotam os resultados do modelo ou pesquisa, pelo 

menos em termos da sua essencia, e continuam a usá-lo ao lon 

go de um certo tempo como as condições subjacentes da pesqui 
sa aplicada (Huysmans, 19 70). Sob este ponto de vista.,o pro 

blema de implementação assume essencialmente um caráter de
grau. Esta visão pode ser complementada por Radnor et al
(1970) que sugerem que a implementação pode ser considerada 

sob três aspectos: (a) pode ser vista como um processo de 

transição que se verifica entre sucessivos estágios do fluxo 

de trabalho,, (b) pode ser vista como um caso especial de mu 

dança ou adaptação organizacional, (c) pode ser vista como
um processo que e contínuo ao longo de todas as fases do flu 

xo de trabalho.

Dessa forma, em qualquer um dos casos, implementação implica 

geralmente em mudança de alguns aspectos de atitudes, compor 

tamento ou atividade.; assim, se um sistema e modificado, co 

mo por exemplo, a distribuição física de um certo produto,ê 

plausível esperar-se pela necessidade de se efetuarem certas 

mudanças de atitudes, de comportamento ou mesmo das ativida 

des das pessoas envolvidas para que o sistema modificado pos 

sa vir a ter êxito, isto ê, venha a produzir resultados sig 

nificativos.

Em síntese, a atividade de implementação pode ser vista como 

ocorrendo somente em termos do final de um problema sob ana
lise (S) ou ainda como ocorrendo em todo o processo da inves

Na realidade esta ultima visão ê maistigação científica, 

abrangente e envolve a primeira como um de seus sub-conjuntos.

esta ê o que poderiamos denominar ds(5) ATIVIDADE DE VALIDAÇãO:
aspecto crítico de qualquer investigação cientifica e envol-

como por exemplo, as seguintes: (a) 0ve questões básicas, 
que ê um bom modelo teorico ou operacional? (b) 0 modelo de

estudo?fato explica ou prevê o comportamento do sistema em 

(c) Que variáveis genéricas poderiam ser utilizadas para 

medida objetiva da validade de um modele?.
uma
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Validar um modelo portanto ê um processo extremamente compli 
cado e não deveria ser orientado, como bem colocou Toledo
(1976)3 no sentido de "dizer que um modelo ê valido quando a 

administração o considera como tal, uma vez que a !crença na 

cional1 ê o pre-requisito básico para o uso de um modelo e o 

uso e a marca registrada do sucesso". Assim sendo, a ativi 
dade de validação de um modelo e complexa dado que envolve ,
em resumo., os conceitos originalmente propostos por Campbell 
(19 56 ) de validade interna e externa.

0 modelo operacional proposto neste trabalho permite tanto a 

obtenção de processos parciais como integrativos de valida 

ção3 ou seja, validar estritamente uma atividade como solução 

do modelo operacional e portanto a adequação da técnica utili 

zada, como ainda validar o processo global de representação 

de um sistema que e dada por modelos diferentes. Dessa forma, 
como procura representar a figura abaixo, a atividade de vali 
dação pode ser entendida essencialmente como uma especie de 

"analise fatorial" que possibilite a "extração" de um conjun 

to de fatores básicos que permitam avaliar a adequabilidade 

de um modelo como representativo da realidade que ele propõe 

prever ou explicar.

/ Modelos do 
/ Sistema de 

^ I Marketing
Sistema de 
Marketing -<c

(R) (M)

Que fatores permitem validar o modelo?

Visão global da atividade de validação de modelosFIG. 6:
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Dentro deste objetivo, o modelo proposto neste trabalho tem como 

premissa basica a de que validar um modelo em Marketing ê uma a 

tividade resultante de quatro componentes basicas do processo de 

fazer ciência em Marketing: conceitualização, modelagem, solução 

do modelo e implementação e que essas componentes por serem 

racteristicamente diferentes entre si envolvem o trabalho de pes 

soas com aptidões e habilidades diferentes.

ca

3.4 DESEHPEKO DAS ATIVIDADES DO MODELO COiXEITUAL

Se de fato ê plausível supor que as pessoas no desenvolvimento de 

uma pesquisa podem escolher caminhos ou sub-sistemas diferentes, 

seja devido a aspectos de ordem psicológica, sociolõgica, 

ral9 etc., dando ênfase a algum elemento, como por exemplo, 
construção ou na solução de um modelo operacional, pode-se 

tir que a cada atividade do modelo conceituai estejam associados
Assim, as habilidades das

cultu
na

admi

elementos com habilidades diferentes.
pessoas envolvidas na atividade de modelagem são diferentes 

quelas relativas aos indivíduos envolvidos na atividade de con 

ceitualização ou implementação.

da

Algumas teorias em psicologia (Marx e Hillix, 1973), fornecem e 

lementos básicos para qualificar as habilidades requeridas 

pessoas para o exercício dessas atividades. Assim ê que para a 

atividade de conceitualização, que se situa em termos de 

texto de descoberta e por isso mesmo se caracterizando basicamen 

te por um elevado nível de abstração, e que, no caso de Marketing, 
envolveria a percepção e formação de conceitos básicos (como por 

exemplo Consumerismo e Marketing Social), o posicionamento 

ses conceitos dentro de um prisma filosõfico, cientifico, legal, 

ético, histõrico, etc. requer essencialmente uma capacidade 

pensamento em termos globais e intuitivos que Hudson (1966) 

lificou como de ^pensamentos divergentes5’ e Jung (1971) 

de pensamento introvertido.

das

um con

des

de
qua 

de tipo

Por outro lado, para as atividades relacionadas com a solução do 

modelo operacional, que se situam em termos essencialmente de um 

contexto de verificação. requer-se um conjunto de habilidades a
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naliticas , minuciosas 6 por* isso mesmo formais. £ o caso, por
exemplo5 de uma pesquisa de mercado que gerasse um conjunto 

informações de uma amostra significativa de donas de casa relati 
vas a quatro variãveis sõcio-econômicas: 
ção e local de residência.

de

renda, educação, ocupa
Assim, se se deseja proceder â anãli 

se de algo relacionado com uma única, variavel dependente então a
regressão múltipla ê adequada; 
pendente ê classificatõria,
suburbana ou ainda nível universitário ou colegial, 

ser bastante util a aplicação de analise discriminante; entretan 

to, se existir mais de uma variavel dependente, como por exemplo, 
renda e local de residência, então a analise canônica ê util. Ê 

evidente pois que os indivíduos envolvidos com esta atividade se

por outro lado, se a variavel de 

como por exemplo, região urbana
então

ou
pode

jam bastante analíticos e dedutivos, correspondendo ao que Hudson 

(19 66) denominou de "pensamentos convergentes,f ou ainda 

(1971) como tipos de pensamento extrovertido.
Jung

Com relação ã atividade de implementação ê de se admitir que re 

queira não somente uma habilidade intuitiva e analítica 

uma habilidade no desenvolvimento de relações humanas e tais in 

divíduos corresponderiam ao que Jung (1971) denominou de tipos 

com "feeling".

quanto

Parece lõgico supor que todas as pessoas tem todas essas habili
dades, apenas que umas mais desenvolvidas que outras. A 

tância em se considerar essas características de habilidades as 

sociadas as atividades sistêmicas do modelo, ê justamente em fun
estão 

menos 

modelo 

modela

impor

ção do tipo ou qualificaçao de pessoa ou profissional que
Dessa forma, podemos admitir que, pelo 

a atividade de conceitualização no 

teorico de Marketing, a de

a ela vinculados.
em termos essenciais,
ê exercida pelo filosofo" ou 

gem e de solução do modelo pelo cientista de Marketing e a 

implementação pelo administrador de Marketing.
de

Esta premissa tem
avaliaimpacto importante sobre o desenvolvimento do modelo de 

ção e comparação de modelos, principalmente no que se refere 

sistema de ponderação dos atributos de avaliaçao.
ao
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CRITÉRIOS GERAIS DE PERTOSAHCE3,5

Admitidas as considerações do tõpico precedente relativas âs 

bilidades associadas com cada uma das atividades do modelo 

ceitual3 ê lõgico então admitir que cada uma dessas 

demanda diferentes critérios

ha
con

atividades 

para a avaliação da sua performance.

Dessa forma, como a 

mente intuitiva e global,
atividade de conceitualização e fundamental

o critério mais amplo e geral para ava 

liar a sua performance seria a capacidade de formular conceitos, 
definições, constructos, postulados, problemas., parado
xos, etc. relevantes para o conhecimento do sistema ou realidade

enigmas,

Ê evidente que o grande problema que se 

coloca relaciona-se com a caracterização do que ê relevante e em 

que nível, ja que se trata essencialmente de um problema de grau. 
Assim, para que se operacionalize o conceito ê fundamental esta 

belecer uma associação com um grupo de referencia 

uma espécie de grupo de "juizes** da comunidade científica(Church 

man, 1971).

de mercado em estudo.

apropriado,

Por outro lado, para uma atividade de modelagem que se insere pe 

lo definido no modelo conceituai em um contexto de verificação, 

caracterizando-se portanto a atividade como relacionada a 

derações de ordem analítica, o critério mais geral para 

ção da performance desta atividade seria, como sugerem 

et al (1974), a capacidade de formular 

dentro de algum sistema formal de pensamento abstrato.

consi 
avalia 

Mitroff 

relações significativas

Para a atividade de solução do modelo operacional, que é de todas 

es atividades do modelo conceituai aquela que exige maior capaci
, o critério basi

deduzir de modelos
dade analítica, dedutiva, de pormenores formais

operaco seria a capacidade de encontrar ou 

cionais relevantes, conclusões ou resultados significativos rela
Os grupos de referencia maiscionados com o sistema em estudo.

das atividades relacionadas com aapropriados para a avaliação 
construção e solução de modelos operacionais são alguns sub con 

juntos da comunidade científica, notadamente aqueles cientistas
consideraçãomais especificamente concentrados no assunto em 

(Churchman, 1971).
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No que se refere à atividade de implementação, 
trito esta relacionado essencialmente

cujo objetivo es
com a maneira pela qual os 

resultados do esforço cientifico podem vir a ser utilizados, en 

tao o critério mais geral de avaliação da performance desta 

vidade ê dado pela capacidade de se efetuar no tempo e espaço mu 

danças relevantes e pertinentes ao sistema em estudo, 
de Marketing, o impacto dessas mudanças e fundamentalmente de or 

dem social, dado o seu próprio conceito que visa gerar satisfação

ati

Em termos

e bem estar do consumidor a longo prazo (Kotler, 1974). 0
po mais apropriado de ?J juizes

gru
para julgar esta atividade ê mui

to mais o administrador de Marketing que propriamente o cientis
ta de Marketing5 pois quem realmente esta vinculado ao planeja

controle e ã tomada de decisões que afetam o elemento R émento ,
essencialmente o gerente, o administrador. Ainda que se conside
re aqui uma "transformação'7 do cientista em administrador, como
sugerem Small e Rosemberg (1975), o aspecto crítico que se 

ca e que aquilo que identifica, constitui ou caracteriza o 

blema R ou solução S para o cientista não ê, via de regra, o que 

identifica, constitui ou caracteriza R ou S para o administrador. 
Portanto, e de se admitir que cientista e administrador 

mente tem visões bastante diferentes acerca de um mesmo problema.

colo
pro

normal

Pode-se verificar por esse posicionamento o por que da atividade 

de implementação ser uma das mais difíceis de se realizar, já que 

ela demanda uma intensa cooperação ou compreensão mutua (Churchman
com1965) entre pesquisadores e administradores

e portanto em atividades e com per
e Schainblatt,
estilos cognitivos diferentes 
cepções diferentes (Huysmans, 1970; Doktor e Hamilton, 1973). Des 

sa forma, a atividade de implementação demanda que 

treinamentos e habilidades diferentes, com padrões ou
indivíduos com

critérios
diferentes de comportamento cientifico e que se vinculam a

aprendam como apreciar, conhecer e
(Mitroff et al, 1974).

gru

pos de referência diferentes, 
cooperar uns com os outros

É plausível pois supor, dadas as considerações anteriores, 

pode ser falacioso pensar em implementação 

ou seja, considerá-la em termos

que
em termos restritos, 

puramente de solução, quando o
efea dificuldade de se

inadequada ativida- 

solução do modelo que especi

que efetivamente parece ocorrer e que
tuar implementação deriva basicamente de uma
de de conceitualização, modelagem e
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ficamente de uma inadequada implementação ;,per se',:.

A implicação disso ê que dadas as características sistêmicas do 

modelo conceituai apresentado3 ou seja, de elementos reciproca 

mente interdependentes entre sí, a implementação ê uma atividade 

que deve inspirar todas as demais ou, como colocou Urban (1974), 

a implementação e dominante no esforço de modelagem e, principal 
mente em Marketing, deveria se orientar segundo um r'approach,f es 

sencialmente dinâmico de mudança organizacional. 0 quadro n9 1 

procura apresentar uma síntese dos conceitos básicos relativos 

aos elementos e atividades do modelo conceituai de avaliação de 

modelos.
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3.G SÜU-SISTQSAS DO MODCLO COGCEITÜAL

3.6,1 DLTERMIUAÇAü DOS SUD-SISTEÜAS

Com o objetivo de estruturar arcabouço conceituai suficiente 

a premissa básica assumida
um

mente coerente para justificar 

trabalho de que validar e
neste

comparar modelos e uma atividade depen
dente de considerações sobre 

modelagem, solução e implementação de modelo, 
pelas colocações dos itens anteriores:

as atividades de conceitualização ,
pudemos verificar 

(a) os diferentes concei 
(b) a descrição 

elemen
(c) as habilidades e pessoas requeri 

(d) os critérios gerais 

de performance associados com essas atividades e finalmente (e)

tos, funções e âmbito referenciai dos modelos^ 

das componentes do modelo conceituai em termos dos seus
tos e das suas atividades.3 
das para o desempenho dessas atividades,

os grupos de referencia pertinentes a cada uma das atividades do 

modelo conceituai. Resta considerar ainda um aspecto essencial 
mente crítico e que se relaciona com a própria natureza e âmbito 

da pesquisa científica, notadamente no que se relaciona a uma 

ou mais de suas atividades. 0 termo crítico colocado acima ê pa 

ra expressar que a ênfase em certas atividades em detrimento de 

outras pode levar a uma representação e portanto a uma compreen 

são não suficientemente profunda do sistema (R) em estudo, que, 
em ultima análise, e o objetivo de todo modelo.

Desse modo, o processo de fazer ciência, não somente em 

de Marketing como de qualquer outra disciplina, ê algo essencial 
mente dinâmico e integrativo e, portanto, validar um modelo 

volve a consideração de atividades cientificas distintas, já que 

o modelo objetiva essencialmente uma representação da realidade. 

Nesta linha de raciocínio, vamos 

da pesquisa científica começa 

um problema, de um sistema ou de uma 

do-se frizar que o 

de a que ao se adotar uma visão 

sentido distinguir um elemento como 
(Ackoff, 1973) e, dessa forma, podemos começar o 

quer um dos elementos do modelo conceituai.

termos

en

admitir, por um momento, que to
a existência deo elemento R,

realidade de mercado, deven
com

sentido da expressão por um momento correspon
sistêmica do processo tem pouco 

” e outro como "efeito”causa
processo em qual
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Admitamos então que o sentido da linha do elemento sistema 
para o elemento modelo teSrico (T) indica que a primeira fase da 
solução do problema reside, inicialmente.

(R)

na formulação de um mo 

em termos 

ou de uma teoria so

delo conceituai e, apos, no enquadramento do problema 
mais amplos e precisos de um modelo teorico
bre o assunto. Dessa forma, 
estabelece em termos gerais a

nesta primeira fase, pelo menos se
definição do problema, o domínio 

das variáveis que poderio ser usadas para definir a natureza do 
problema e o nível ao qual essas variãveis serio tratadas. Assim, 

poderá ser definido um mouma vez estabelecido o modelo teorico, 

delo formal ou operacional (M) e daí, através de uma técnica 

pecificada, poderá ser obtida uma solução (S). 
então t?feed-back" para o problema

es
Se a solução

ou sistema em estudo com 

proposito de tomada de ação sobre ele, nos temos o caso de imple 

mentaçao. Por outro lado, a linha correspondente ã ligação 

elemento R ao elemento M estabelece o grau ou correspondência en 

tre o sistema em estudo e o modelo em analise.

e
o

do

Considerando a colocação inicial de que o modelo apresentado ê 

essencialmente sistêmico, integrativo, de elementos interdepen 

dentes entre si e que portanto o início ou fim de uma pesquisa 

científica poderia se realizar em qualquer um dos elementos do 

modelo, podemos então calcular o numero de sub-sistemas de pes 

quisa que poderão ser formados considerando todas as possíveis 

formas de combinar os quatro elementos do modelo conceituai.

No corpo deste trabalho apresentaremos tão somente o esboço bãsi 
co dessa determinação e no anexo I o grafo correspondente a cada 

Dessa forma, se atentarmos para o fato de oquesub-sistema.
modelo conceituai considerado ê integrado, ou seja, que uma ati

caracterizada pela existência de pelo mevidade ê sistêmica se 

nos dois elementos do modelo mais a 

então o numero de sub-sistemas
locando cada sub-conjunto de atividades Lou arestas como

Teoria dos Grafos (Malkevitch e Meyer, 1974)] uma por vez

relação existente entre eles, 
derivados do modelo conceituai,co

denomi

nado na 

e dado por:
^ zS 2 (f)

■ ‘i>2kssb ô

onde:
(4)do modelo conceituaide elementosN numero
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numero de arestas 
r 4
[<2> ■ 

numero básico de sub-si

K ou atividades do modelo conceituai
61

J

SSb sistemas de pesquisa 

numero total de sub-sistemas de pesquisa

numero de atividades consideradas 
(j = 0,1,... ,6)

SSt

D na pesquisa

pontos de inicio da atividader na pesquisa

Assim sendo, tem-se:

2kSSb 64 sub-sistemas de pesquisa, cuja decomposição a 
nalitica ê dada por:

= (q) + <5> + (2) + (3) + (4) + (5) + (®) = 64■ <^>ssb

Se considerarmos agora o sentido direcional da atividade, ou se 

ja, pontos de início unitário ou simultâneos, podemos determinar 

o numero total de sub-sistemas de pesquisa derivados do 

conceituai:

sst = (j).rõ
(®)3° + (®)3!+ (®)32 + (®)33 + (J)34 + (°)35 + (®)36 =0 1 2 3 4 5 b

modelo

4096sst

derivados0 quadro abaixo sumariza os sub-sistemas de pesquisas 

do modelo conceituai:

QUADRO 2: Sub-Sistemas do Modelo Conceituai

SSb COM ÊNFASE EM
R3 SStssb 3i vc,m,s ,1

! 1111 0
518316 1

101359215
105402720 3 i

512158115 4
i11145824356 !

729729 :1 6
fi»
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s, i, V correspondem às atividades deonde c,
ção, modelagem, solução do modelo, implementação
pectivamente.

conceitualiza 

e validação res

Nota-se que o primeiro sub-sistema 

rido para conceituar uma atividade 

ele deve ser excluído do numero total de sub

nao satisfaz o critério reque 

como sistêmica
-sis temas * pas s ando 

pois estes a serem 6 3 do tipo básico e 409 5 em termos totais, se 

jam representações parciais ou integrativas.

e, portanto ,

Uma analise do Anexo I permite observar um aspecto importante do 

processo de pesquisa, qual seja, a ocorrência de uma ênfase 

algumas atividades em detrimento de outras , o que ê plausível de 

ocorrência se considerarmos os aspectos relativos ao topico 

sempenho das atividades do modelo conceituai, analisado anterior 

mente, ou seja, existem modelos com ênfase em conceitualização , 
em modelagem, em solução ou em implementação ou ainda, o que ê 

mais provável, de uma combinação de algumas dessas atividades.

em

de

Algumas importantes considerações podem ser derivadas dessa de 

monstração, notadamente no que se relaciona, à construção do mode 

lo conceituai de avaliação e comparação de modelos: (a) que to 

das as atividades do modelo conceituai são importantes e, dessa 

forma, nenhuma ê substancialmente mais crítica que a outra, 

que a metodologia de pesquisa operacional ê um dos sub-
(c) que não existe um estudo global e sistemático

(b)
sistemas

determinados.
relativo a uma classificação desses sub-sistemas e das suas 

plicações , em termos de uma análise custo-beneficio,

ím

sobre
própria validade da pesquisa ou do modelo, ou seja, em que 

cunstâncias um sub-sistema e mais apropriado que outro.

a
cir

inteira
pode

existem sub-sistemas
científica e daí

Dessa forma, podemos verificar que 

mente diferentes para uma mesma pesquisa 
mos concluir do modelo conceituai que, embora toda pesquisa

dessa forma,
te

exis
tem caminhos alternativos pelos quais uma pesquisa cientifica po 

de ser iniciada. Conforme se pode concluir da demonstração ante 

rior, uma pesquisa pode ser iniciada de quatro elementos umtanos

distintos:
(1) com um reconhecido ou dado elemento R, ^ .
(2) com a existSncia de um dado modelo conceituai, modelo teori

nha um início nem todo o inicio é o mesmo e,
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co ou teoria T;

(3) com a existência de um dado modelo

(4) com a existência de uma 

desejável S_,

operacional M, 
previa ou dada solução ou resultado

Um sub~sistema mais complexo de 

ciai conjunto,
pesquisa pode ter um ponto 

como por exemplo , R e T M S, 
os elementos R e T são pontos simultâneos

íni
que indica que 

de início de pesquisa,
influenciando o curso de açao do elemento M.

Dessa forma, ê plausível supor que onde,

(por exemplo, premissas previamente assumidas) iniciamos 

quisa tem consideráveis efeitos sobre 

da mesma.

como, quem, e com o que
uma pes

os estágios subsequentes 

Algumas importantes questões que poderiam ser levanta
das a respeito principalmente de onde começar uma pesquisa refe
rem-se basicamente a aspectos psicolõgicos, ideolõgicos, 
rais, etc., tais como, as diferenças existentes entre aqueles in 

divíduos que iniciam uma pesquisa com ênfase sobre o elemento R 

daqueles que iniciam com ênfase sobre o elemento M ou ainda as 

razões subjacentes que podem levar indivíduos psicológica, cultu 

ral e socialmente diferentes, trabalhando em ambientes organiza 

cionais diferentes e sobre problemas caracteristicamente diferen 

tes, a escolherem distintos pontos de início da pesquisa, por ou 

tro lado, ê de se perguntar quais seriam as relações custo-bene- 

fício de se iniciar uma pesquisa em pontos distintos.

cultu

Em síntese, não sõ e possível como provável que haja alguma rela 

ção entre cada sub-sistema de pesquisa derivado do modelo concei
(1971)Betztual com a sua própria validade interna e externa; 

sugere ate mesmo que uma 

sas poderiam levar a Administração a 
tante no estudo da ciência, ampliando a sua natureza e o seu 

pel também para a administração da pesquisa

busca sistemática de questões como es
desempenhar um papel impor

P§
científica.

tais questões se aplicam à esÉ evidente, por outro lado, que se 
colha do sub-sistema de início da pesquisa, automaticamente elas

elemento ou ponto de termino. Pase aplicam no que se refere ao 
ra uns ele se verifica quando se chega a solução do modelo opera

implementação ou para outroscional, outros quando ocorre apara
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ainda quando * alêm dessas, 

ma ou sistema pela formulação de
desafiadoras.

se sugere um enriquecimento do proble 

questões mais interessantes e

j . b. 2 Aí JAU SE DE Slfj-SISTEHAS

0 modelo conceituai apresentado 

monstrou, 
científica, 

tificar alguns destes sub-sistemas 

abaixo:

na figura permite, 
a obtenção de 409 5 sub-sistemas diferentes 

Uma vis.Ualizaçao do modelo

como se de 

de pesquisa 

permite de imediato iden
, como os quatro representados

(í) 
/ ♦ \© Cf

/ » '
' I '/ I \

\/ \ /\./ \r\t

&
\

->M) &©- Q9iH)
/ /\\ //\ // \\ /

ísj V-N(!) (SJ(§)
(IV)(I) (III)(II)

FIG. 7: Sub-Sistemas Parciais de Pesquisa

É importante que se faça algumas considerações relacionadas
sub-sistemas acima referidos:

com
o modelo conceituai e os

figura 3 corresponde es 

fundamentos teõricos básicos necessários pa
(a.) o modelo conceituai apresentado na

sencialmente aos 
na esboçar o modelo operacional de avaliação e comparação de 

modelos e também a uma visão global do prÕprio processo de
de modo que, no limite, ajuda a uma macro 

de formação da ciência de
comfazer ciência, 

preensão do prõprio processo Mar

keting;

atividades do modelo concei(b) e plausível admitir que todas as 

tual estão presentes 
elementos do modelo são interdependentes

em toda e qualquer pesquisa, ja que
entre si.

os
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(c) do mesmo modo* ê plausível supor que se de acentuada enfase 

do Modelo (linhas cheias) 

que são negligenciadas ou

ou destaque a algumas atividades 

em detrimento de outras atividades 

pontilhadas).sub-utilizadas (linhas

Feitas essas considerações.
(I) envolve basicamente os elementos T

podemos verificar que o sub-sistema 

M* S, caracterizando-se 

Dessa for 

implicitamente

pois a pesquisa em termos do contexto de verificação.
ma> e plausível supor que este sub-sistema admite d

que o objetivo da solução do problema ou sistema R pode ser al
cançado através de um processo iterativo de obtenção de melhores 

ou mais complexos modelos teoricos e operacionais. Em termos es 
pecificos * admitamos dois sub-sistemas derivados de (I):

/ /

®~”—3 Cr)- -v *N

\

\

(I(I
0 sub-sistema (If) representa uma linha de pesquisa sequencial e 

iterativa do tipo T M S e o sub-sistema (I 

nha de pesquisa também sequencial e iterativa do tipo S M -» T. 
Dessa forma* em (I7) toma-se uma teoria - 

curadamente comprovaveis -
operacional objetivando verificar sua comprobabilidade,deriva 

pela aplicação de alguma técnica apropriada uma dada solução que
para a teoria. Enquanto (I’) corresponde a 

) é tipicamente um processo

) admite uma lit ?

sistema de hipóteses a
(Bunge* 1974)* estrutura-se um modelo

-se

e então !ífeed-back’1 
um processo dedutivo* (I indutivo.í !

sub-sistema (I!) podemos verifi 

situa-se em uir dado ou
Se atentarmos para o diagrama do 

car que o ponto inicial da pesquisa
mido modelo teérico ou teoria e, dessa forma, pressupoe-se^

iniciais

assu
que

conceituaiizaçoes
estudo sao implícitas cu

soas atividades relacionadas com as 

bre o problema* sistema ou realidade 

ainda aceitas como certas* verdadeiras ou 

lo teorico utilizado.

em
equivalentes â do mode 

de abordagem foi chamado porEste tipo
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Churchman (1971) de formal 

los dedutivos formais v 
de teoremas3 etc..

e dedutivo 
solução de modelos

e sua ênfase e sobre mode 

axíomãticos, demonstra
ções

outro ladoj a visualização do diagramaPor 

sistema (I
correspondente ao sub

) iridicas ?
que o ponto inicial da pesquisa situa-se no 

no caso específico,
, pressupõe-se 

na sua implementação, 
e das soluções visando

elemento resultado ou solução. e que,
ponde a um dado ou a um fato e, dessa forma, 
mentalmente que nao haja interesse

corres
funda

ou seja.
termos das implicações dos modelos 

ação ou benefícios sociais.
em a

Churchman (1971) denominou a 
abordagem de formal e indutiva e a sua ênfase ê basicamente 

bre testes de hipóteses e analise de dados.

esta
so

£ conveniente notar que o conceito do termo formal esta 

nado basicamente ã idéia de que, principalmente 

(I,?)> consideram-se hipótesesprê-estabelecidas que: são formula 

das ou ordenadas no inicio da pesquisa, permanecem fixas durante 

o curso da pesquisa e que são testadas de acordo com certos cri 

têrios bem especificados. Dessa forma, Churchman (1971) conside 

ra a abordagem como formal quando ela se relaciona ao teste des 

sas hipóteses e não formal quando se relaciona com a descoberta 

de novas idéias ou de novas hipóteses.

relacio 

sub-sistemano

sub-sistema (I) correspon- 

atividades de
Verifica-se assim pelos grafos que o

modelade ã construção de modelos com ênfase nas 
gem e de solução do modelo e, dessa forma, atuando em um contex

sub-sistema (II)to de verificação ou comprovação, enquanto que o
atividades de conceitualização e imcorresponde a uma ênfase nas

atuando em termos de um contexto de desco— 
linha de pesquisa

plementação, ou seja,
berta. 0 diagrama (I) parece sugerir que essa

a confundir solução de modelo com
solu-

tende, pelo menos em Marketing, 
implementação, jã que por mais significativa que sej

a implementação, nem tampouco
çao ela não ê um substituto para diagrama (II) parece suPor outro lado, oPor» si sõ a viabiliza, 
gerir uma tendência em confundir conc

eitualização com modelagem
ceitualização acercacfeser uma con3a que por mais - rica que possa 

11111 determinado fenômeno 

°Peracional.

modelosubstituto para umela não é um
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A mesma analise pode ser feita 

(III) e (IV). 0 terceiro
de conceitualizaçao e modelagem 

tação cada vez mais perfeita de

também em termos dos sub-sistemas 

acentuadamente as atividades 

objetivando buscar
enfatiza

uma represen 

e operacionais,modelos teoricos
sendo ineficazes portanto em termos de 

de implementa-las relativamente
gerar melhores soluçoes e

Por ouao fenomenò em estudo.
tro lado, o sub-sistema (IV) denota nma , .T' uenoxa uma enfase acentuada nas ati
vidades relacionadas com a solução do modelo e sua implementação, 

em termos de conceitualização e modela 

pois o caso típico de uma tomada

sendo ineficazes portanto
Esta linha retratagem.

ção sobre idéias ou modelos
de a

não suficientemente desenvolvidos.

Estes exemplos permitem destacar os aspectos característicos que 

podem ser associados com cada um desses sub-sistemas 

posito deste trabalho proceder ã sua analise, 

ao discutir esses topicos e apresentar os grafos dos 

mas esta relacionado fundamentalmente com as implicações que ca 

da sub-sistema tem na avaliação e comparação de modelos. Assim,

e nao e pro 

0 nosso objetivo,
sub-siste

admitido o pressuposto de habilidades e pessoas envolvidas em ca 

não so ê possível quanto é provável que hajada atividade,
flito de objetivos entre as atividades realizadas pelo 

ou teorico de Marketing, o cientista de Marketing e

con 

”filosofo”
o administra

Dessador de Marketing ao se defrontarem com um mesmo problema, 
forma, os sub-sistemas diagramados no Anexo I permitem, pelo

ênfases e objetivos visados 

fator na determina

me

nos a um nível macro, identificar as 

em um modelo e5 portanto, levar em conta esse 

ção dos pesos associados com 

te trabalho.

cada variavel do modelo proposto nes

arcabouço conceituai do 

mostrar
formulação de todo esteConcluindo, com a

de modelos, procuramos
, admitido o aspecto de 

do modelo ,

modelo de avaliação e comparaçao 

que a validação de modelos em Marketing 

representacionalidade do elemento R e as premissas
atividades basicas do

s° ê plenamente atingida quando as quatro
interagentes no modelo ana

modelo estão presentes, enfatizadas e .
lis ado, como podemos visualizar pelo diagrama seguinte.
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Modelo
Teorico

(T)

Modelo

FIG. 8: Sub-Sistemas Integrativos do Modelo Conceituai de 

Avaliação e Comparação de Modelos em Marketing

Delineado o modelo conceituai podemos agora proceder à formula 

ção v ainda que relativamente incompleta e ate mesmo imprecisa em 

muitas de suas variáveis 0 do modelo operacional de avaliação e 

comparação de modelos, utilizando como instrumento de solução o 

método de hierarquia ponderada.



/
capitulo iv
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MODELO OPERACIONAL DE AVALIACAO E CQfiPARACAO DE MODELOS EH 
*MARKETING

4.0

>
4.1 CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

A orientação em se elaborar um trabalho que permitisse 
rar

estrutu
um quadro referencial para a avaliação e comparação de mode

los que resultasse na formulação de um modelo conceituai e opera 
cional, deve ser considerada comc um processo embrionário, 

própria natureza e amplitude do problema., esperando-se que, por 

contribuições de natureza eminentemente teórica ou de evidencias 

empíricas, se produza um efeito evolutivo visando ao seu contí

pela

nuo aperfeiçoamento.

Dentro desse estado de espírito e que se procurou formular o mo 

delo operacional que, a despeito das muitas interfaces entre as 

suas componentes de conceitualização, modelagem, solução do mode 

lo e implementação e entre os diversos atributos de avaliação e 

ainda, de premissas relativamente refutáveis, notadamente a da 

aditividade de ,;utilidades,? associadas com os atributos de avalia
ção, como também da própria simplicidade do método utilizado 

ra solucionar o modelo, acreditamos ser o modelo proposto perfei
resulta

P.§

tamente passível de aplicação e com isto de apresentar 

dos uteis ao pesquisador.

AAALISE DOS ATRIBUTOS DE AVALIACAO DO MODELO4.2

0 esforço de modelagem relacionado com a formulação de um modelo 

operacional de avaliação e comparação de modelos será orientado 

em termos- principalmente da definição dos principais atributos ge 

nericamente associados a cada uma das componentes do modelo con 

ceitual, conforme o estabelecido nas considerações teóricas 

capítulo anterior.
do
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a ') i. I /- B JL ATRIBUTO? DE AVALIACAO DA COME-ITE DE 

COlíCEITÜALILACAO

A tentativa de responder em que extensão um modelo ê verdadeiro 

ou isomorfico com a realidade., tem levado mais recentemente 

versos cientistas a proporem critérios básicos de avaliação, ba 

seados fundamentalmente em resultados de pesquisas realizadas.As 

sim sendo, Kaplan (1964) e Green... e Tull (19 75) sugerem a anãli 
se do problema em termos de atributos sintáticos ou formais, se 

manticos ou de coérencia e pragmáticos ou funcionais,
(1975) propõe os critérios de consistência interna, forma lõgica,

empíricos;
Dodd (1968) propõe critérios como aplicabilidade, preditividade, 
consistência, confiabilidade, etc.5 Clark (1969) propõe atribu 

tos de clareza, poder explicativo, simplicidade e confirmação; 
Bunge (1974) e Zaltman et al (1975) sugerem critérios sintáticos, 
semânticos, epistemolõgicos, metodolõgicos e filosõficos.

di

Popper

comparaçao com outras teorias ou modelos e testes

0 conjunto de atributos meta-científicos de avaliação desenvolví 
dos a seguir procura, de uma maneira sintética, apresentar 

principais características, formulando-se inclusive 

cada atributo uma definição essencial.

as
parasuas

Ax: CONFIRMABILIDADE

Este atributo de avaliação de uma teoria ou modelo teõrico 

ser entendido como sendo a concordância das proposições da teoria 

com fatos observados, isto ê, uma teoria ou modelo teõrico

deve

deve
ter consequências particulares que podem concordar com a observa 

ção do fenômeno.
firmação não e garantia de verdade (Bunge, 1974) dado que evidên 

cias podem ser convenientemente selecionadas e interpretadas, pa
concordân

modelo teõrico com fatos obser

Ainda que se considere que a abundância de con

rece lõgico supor que, mesmo de forma insuficiente, a 

cia das proposições da teoria ou 

vados ê importante para a sua validação.

atributo 

teõ
Desse modo, uma definição essencial proposta para este 

de avaliação ê dada por: as proposições da teoria ou modelo 

rico concordam com fatos ou evidências do mundo real.
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Portanto e plausível admitir-se que, quanto maior for a confirma 
bilidade de uma teoria
considerada sob este atributo de avaliação.

ou modelo teorico tanto mais valida serã

A2: CONSISTÊNCIA INTERNA

0 conceito básico associado a este atributo de avaliação, 
sugere Zaltman et al (1975) relaciona-se ao 

teoria ou modelo teorico, 
mo um critério sintático, 

um modelo vai se tornando
ficil se torna garantir a inexistência de contradições 

entre suas proposições.

como
conteúdo lõgico da 

devendo, desse modo, ser entendido co
Parece lõgico supor que à medida que
relativamente mais complexo, mais di

lógicas

Portanto, poderiamos definir essencialmente o atributo de avalia 

çao de consistência interna do modelo como sendo: inexistência 

de contradições lógicas.

Dessa forma, à medida que uma teoria ou modelo contenha embutida 

em si incoerências ou contradições tanto menos valida ela se tor 

na â luz deste atributo.

A3: CONSISTÊNCIA EXTERNA

0 conceito associado a este atributo de avaliação refere-se a que 

uma teoria ou modelo teorico deve ser consistente com a massa de 

conhecimento aceito, embora provisõrio; dessa forma, o acrésci 
mo ao "estoque de conhecimento" que uma teoria ou modelo teorico 

pode possibilitar deve estar calcado em uma analise crítica 

outras teorias e sua construção estabelecida à luz de normas ex 

plicitamente estabelecidas. Portanto, sob este aspecto, uma de 

finição essencial para esse atributo ê dada por:• uma teoria ou 

modelo teorico deve ser consistente com a massa de conhecimento 

aceito.

de

Desse modo, admite-se que quanto menos questionável forem as pro 

posições de uma teoria à luz do conhecimento aceito e de 

de procedimento explicitamente estabelecidas, tanto mais 

ela serã considerada sob este atributo de avaliação.

regras
valida
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A4: COMPATIBILIDADE DE COSMOVISAO

O conceito associado a este atributo de avaliaçao refere~se 

que as proposições de uma teoria ou modelo teõrico sejam compatí 
veis ou coerentes com o 

tes nos círculos científicos

a

núcleo comum das cosmovisões predominan
que, de certo modo, moldam a pro

pria construção e acolhida das teorias científicas (Bunge,1974). 
Este atributo, portanto,
dor na avaliação de teorias ou de modelos e e uma extensão

funciona como uma espêci'e de estabiliza
do

atributo de consistência externa.

Assim sendo, uma definição essencial para este atributo de 

liação e dada por: compatibilidade ou co-alinhamento das proposi 
çoes da teoria ou modelo teõrico com o pensamento 

na comunidade científica.

ava

predominante

Dessa forma, quanto mais compatíveis as proposições de uma 

ria ou modelo com as cosmovisões predominantes nos círculos cien 

tíficos tanto mais valida ela serã considerada sob este atributo 

de avaliação.

teo

As: CORREÇÃO SINTÁTICA

Toda teoria ou modelo teõrico versa sobre um determinado assunto. 
Tem-se assim teorias do comportamento do consumidor, teorias de 

desenvolvimento econômico, etc.. Portanto, um modelo teõrico oor 

responde, sob um prisma formal, a um conjunto de signos (Green e 

Tull, 1975); dessa forma, este atributo de avaliação deve ser 

entendido como sendo a disposição das palavras na proposição e 

da proposição no modelo, bem como a relação lõgica dos signos en 

tre si, de forma a permitir uma interpretabilidade não falseada 

do modelo. Assim sendo, as proposições do modelo devem ser ava 

liadas face a regras de formaçao e transformaçao sintaticamente 

bem estabelecidas. Ressalte-se aqui que simplicidade é um fator 

facilitador na avaliação deste atributo.

Em termos essenciais poderiamos definir correção sintática como 

sendo: um conjunto de proposições suficientemente bem estrutura 

das e mutuamente coerentes entre si dentro de um princípio 

simplicidade formal.
de
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Dessa forma, admite-se que quanto mais sintaticamente correta for 

uma teoria ou modelo teorico tanto mais valida ela serã conside 
rada sob este atributo de avaliação.

A6: FLEXIBILIDADE

Zaltman et al (1975) sugerem que uma teoria ou modelo teorico de 

veria ser suficientemente flexível no sentido de ser capaz de a 

comodar ou adaptar novas evidências, com a condição de que a in 

corporação desses aspectos ã teoria ou modelo não venha a 

rar substancialmente a sua estrutura básica.
alte

Portanto, uma definição essencial para este atributo e dada por: 
capacidade que a teoria ou modelo teorico tem de incorporar 

vas evidencias.
no

Desse modo, pode-se admitir que quanto maior for a flexibilidade 

de uma teoria ou modelo teorico de incorporar novas 

sem alterar a sua estrutura básica tanto mais válida ela serã con 

siderada sob este atributo de avaliação.

evidencias

A?: INTERPRETABILIDADE EMPÍRICA

0 sentido básico associado a este atributo de avaliação relacio 

na-se ã possibilidade de podermos, através de uma combinação das 

premissas assumidas pelo modelo teorico ou teoria com um conjun 

to de informações específicas, derivar proposições ou hipóteses 

testãveis que pudessem ser comparadas com elementos observacionais, 
de forma a permitir um julgamento da conformidade da teoria com 

o fato.

avaliaPortanto, uma definição essencial para este atributo de
modelo teorico deve ser testãvel ou operacioçao e dada por:

nalizãvel permitindo uma confrontação das suas hipótese com
um

fa
tos.

Desse modo, quanto maior a possibilidade de operacionalizar uma 

teoria ou modelo teorico tanto mais válida ela serã considerada 

sob este atributo.
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■ Ao: ORIGINALIDADE8 *

É plausível supor que um dos objetivos na construção de uma 

ria científica ou de
teo

um modelo teõrico, seja o de aumentar o co
nhecimento pela derivação de novas proposições oriundas da combi 
nação de certas premissas com informações relevantes, 
do, e desejável que uma teoria ou modelo teõrico

Desse mo
seja !'novo;I em

relação a outros "rivais,J. 0 conceito expresso acima correspon
de a uma contribuição real ao pensamento dominante na comunidade 
científica, seja em termos, dentre outros, da descoberta de no 

vos conceitos, da integração de conhecimentos, de uma proposição 

ao nível normativo ou ainda de uma nova abordagem metodolõgica ou 

mesmo de relações entre variáveis do modelo.

Uma definição essencial para este atributo de avaliação é 

assim por: acréscimo ao estoque de conhecimento que uma teoria 

ou modelo teõrico possibilita pela derivação de novas proposições.

dada

Portanto, admite-se que quanto maior for a originalidade de 

teoria ou modelo teõrico tanto mais valida ela serã 

sob este atributo de avaliação.

uma
considerada

Ag: PODER EXPLANATÕRIO

0 conceito associado a este atributo de avaliação relaciona-se ao 

nível em que uma teoria ou modelo teõrico pode amparar os proble 

mas derivados de fatos ou de generalizações empíricas relativas 

a um dado fenômeno. Bunge (19 74) formula o poder explanatõrio d2 

uma teoria como o resultado do produto do seu alcance pela 

precisão. Assim sendo, em termos de alcance uma teoria não pode 

pretender solucionar todo e qualquer problema sob pena de ela se 

tornar irrefutável e, em termos de precisão, ela não deve 

rar proposições ou hipóteses contraditórias e nem ser compativel 
com fatos ou evidencias contrárias ao que sugere, 
assim que o conceito de alcance está associado ao de extensibili 
dade do modelo teõrico, isto e, a possibilidade de expansão para

conceito de precisão re
que

expliquem coisas essenciais e se aprofundem na estrutura de ní 
vel da realidade.

sua

ampa

Pode-se dizer

abranger novos domínios, ao passo que o 

laciona-se com a ideia de profundidade da teoria, ou seja,
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uma definição essencial para este atributo e dada por: 
capacidade significativa de explicar fenômenos.
Portanto,

Desse modo, admite-se que quanto maior for 

tiva (alcance e precisão) de uma teoria ou modelo teorico 

maior serã a sua validade considerada sob este atributo de 
liação•

a capacidade explica 

tanto 

ava

PODER HEURÍSTICOA10:

0 conceito associado a este atributo de avaliação refere-se 

que uma teoria ou modelo teorico deveria estar capacitada a guiar 

novas pesquisas e ainda sugerir novas idéias, experimentos e pro 

blemas não so em um dado sistema como também em outros campos de 

pesquisa. Dessa forma, uma teoria ou modelo teorico deveria 

ter um alto potencial para sugerir e direcionar novas pesquisas 

(Zaltman et al, 1975) seja: (a) pela colocação ou reformulação 

de problemas; (b) sugerindo a incorporação de novos dados que 

não teriam sido pensados sem a teoria; (c) sugerindo novas li 

nhas de investigação científica.

a

Dodd (1968) denomina este atributo de multiplicabilidade, ou se 

ja, a capacidade da teoria ou modelo teorico multiplicar-se indo 

pois de encontro ao que Bunge (1974) denominou de fertilidade da 

teoria; portanto, esta variável esta essencialmente vinculada ã 

quantidade, importância, natureza e extensão de novos aspectos 

que a teoria ou modelo teorico sugere.

Uma definição essencial para este atributo de avaliação ê dada 

por: capacidade da teoria ou modelo teorico sugerir novas dire 

ções para pesquisa.

Assim sendo, admite-se que quanto maior for a capacidade da teo 

ria ou modelo teorico de sugerir novas direções â pesquisa, seja 

em termos de quantidade, importância, natureza, extensão, etc., 

tanto mais válida ela serã considerada sob este atributo de ava 

liação.

All: PODER DE PREVISÃO

0 conceito .bãsico associado a este atributo de avaliação corres
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ponde a que uma "teoria ou modelo teorico "também deveria, pelo me
ocorrência; 

fatos ou
prever os fatos que ela pode explicarnos apos a sua

mais ainda, ela idealmente deveria também 

relações (Zaltman et al, 1975).
prever novos 

Esta ultima característica e
que distingue a teoria de não ser simplesmente escorada pelo pas 
sado. Isso implica que o poder de previsão de uma teoria ou mo 

delo teorico deve ser analisado em termos da M soma'1 da sua capa
cidade * de: (a) prever uma classe conhecida de fatos; 

ver fatos de uma espécie não esperada em teorias ou modelos 

ricos alternativos.

(b) pre 

teõ

Conquanto a estrutura lógica da previsão seja a mesma que a 

explanação, ou seja, dedução de uma sentença da combinação 

leis gerais com informações específicas, não se pode afirmar que 

o poder explanatõrio seja o mesmo que o de previsão, dado essen 

cialmente que uma previsão ê de fatos e não de leis e que uma ex 

planação pode ser tanto de fatos quanto de leis, além de ambas 

requererem níveis diferentes de teoremas ou hipóteses de pesquisa.

da
de

As considerações do atributo anterior relativas ã extensibilida- 

de e profundidade são também validas para a presente variável .

avalia
rela

Portanto, uma definição essencial para este atributo de
capacidade significativa de prever fatos,çao e dada por: 

ções ou fenômenos.

Dessa forma, admite-se que quanto maior for a capacidade predi 
tiva (alcance e precisão) de uma teoria ou modelo teoricor tanto 

maior serâ a sua validade considerada sob este atributo de 

liação.
ava

PODER UNIFICATÕRIOA12:

fi plausível supor que a formulação ou expansão de uma teoria 

veria levar não
de

unificação de conceitos como também aso a una
uma unificação metodolõgica, ou seja: 
teorico deveria ter a capacidade de ligar conceitos ou 

até então não relacionados entre si dentro de um todo

(a) a teoria ou modelo
domínios

coerente, 
atributosvinculando-se portanto mais significativamente com os 

de consistência interna e externa e de poder explanatõrio e de
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Em síntese, correspondería a uma sistematização de co 

nhecimentos pelo estabelecimento de relações lógicas entre 

mentos previamente não conectados entre si, 

delo teõrico deveria ter a capacidade de produzir uma unificação 

metodolõgica no sentido de que um dado modelo operacional ou um 

certo método pudesse ser empregado para solucionar problemas per 

tencentes a conjuntos ou domínios anteriormente disjuntos (e o 

caso, por exemplo, de modelos integrativos).

previsão.
ele

(b) a teoria ou mo

Desta forma, uma definição essencial para este atributo de 

liação e dada por: capacidade da teoria ou modelo teõrico de co 

néctar elementos (conceitos ou metodologias) anteriormente dis 

juntos.

ava

Portanto, pode-se admitir que quanto maior for o poder unifica 

tõrio de uma teoria ou modelo teõrico, tanto maior serã a 

validade considerada sob este atributo de avaliação.
sua

PRECISÃO CONCEITUALA13 =

Um dos propôsitos básicos na construção de qualquer modelo 

ceitual ou teõrico e o de procurar assegurar ao mãximo possível 
a sua aplicabilidade e a sua interpretabilidade empírica. Assim 

sendo, se na construção de um modelo introduzirmos termos ou ele 

mentos imprecisos, vagos, obscuros ou ambíguos, corremos o risco 

de comprometer, se não a sua aplicação, pelo menos a interpreta 

ção do fenômeno que ele procura representar, 
damental que sejam ou estejam definidas claramente as 

e relações estabelecidas no modelo. É o caso, por exemplo 

conceitos como exposição, atenção, compreensão e retenção 

modelo de comportamento do consumidor.

con

Dessa forma, e fun
variáveis

de
em um

Portanto, uma definição generica para este atributo de avaliação 

e dada por: um modelo teõrico não deve conter conceitos ou rela 

ções ambíguas, imprecisas ou obscuras.

concei
modelo

Assim sendo, admite-se que quanto mais precisos forem os 

tos, relações, proposições ou hipóteses de uma teoria ou 

teorico tanto mais válida ela será considerada sob este atributo
de avaliação.

s
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REFUTABILIDADEA14:

0 conceito bãsico associado a este atributo de avaliação relacio 

na-se com a idéia de ser plausível imaginar casos ou circunstân 

cias que pudessem refutar uma teoria ou modelo teorico (Popper, 
1975). Embora a longo prazo todo fato seja explicável ou refuta 

vel5 é logico admitir que, pelo menos a curto prazo, quanto 

nor for a perspectiva de refutar cientificamente as proposições 

de uma teoria ou modelo teorico tanto mais valida ela devera ser 

considerada.

me

Desse modo, uma definição essencial para este atributo de avalia 

ção ê dada por: perspectiva que as proposições de uma teoria ou 

modelo teorico sejam refutáveis cientificamente.

a15: REPRESENTATIVIDADE

Conforme sugere Bunge (1974) seria desejável que uma teoria 

desse reconstruir eventos e processos reais e não simplesmente 

descrevê-los ou prever seus efeitos macroscõpicos 

Dessa forma, as proposições de um modelo teorico deveriam 

precisas, interpretãveis empiricamente e permitir a reconstitui
ção de um fenômeno objeto de estudo.

Pi}

observáveis.
ser

este atributo de a vaAssim sendo, uma definição essencial para 

liação I dada por: a formulação das proposições de um 

teorico deveria permitir

modelo
a reconstituição de fenômenos reais.

modeloPortanto, quanto maior for a possibilidade da teoria ou 

teorico reconstituir fenômenos reais tanto mais valida 

considerada sob este atributo de avaliaçao.

sera

A16: SIMPLICIDADE METODOLÓGICA

Um dos aspectos fundamentais associados com uma teoria ou com u 

modelo teorico ê que possam cientificamente ser submetid P
vas empíricas. Assim, se uma teoria ou 

todologicamente complexos, é provável que se dif*
a avaliação de experiências

Desse modo, uma teoria ou mo

modelo teorico forem me
até 

relativas
ou

mesmo se adie "sine die 

ãs su^s proposições (Clark, 1969).
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delo teorico metodologicamente simples podem facilitar a coloca
ção de suas proposições a provas empíricas, seja em termos 

construção de modelos operacionais quanto de testes relativos a 

essas proposições.

de

Portanto, uma definição essencial para este atributo e dada 

teoria ou modelo teorico operacionalmente simples de ser construí 
da e testada.

por:

Assim sendo, admite-se que quanto mais simples for uma teoria em 

termos de facilitar a construção de modelos operacionais e 

testes de suas proposições, tanto mais valida ela serã considera 

da sob este atributo de avaliação.

de

a17 : SIMPLICIDADE SEMÂNTICA

Este atributo de avaliação diz respeito ao fato de ser ate 

mo desejável, dentro de um certo limite, que uma teoria contenha
esta característica e calcada em bases an

mes

poucas pressuposições; 
tes pragmáticas do que teóricas, pois conta com a possibilidade

velho5' em todade abordar novos aspectos sem ter de dominar o
Dessa forma, o valor teorico da simplicidade sesua inteireza.

mantica reside no fato de sugerir a existência de níveis objeti 
vos de organização da realidade e permitir assim a possibilidade

relativamende aborda-los, pelo menos a curto prazo, de um modo 

te independente (Bunge, 1974). 
um atributo de profundidade e de poder unificatõrio tendera

Numa consideração de longo prazc^
a

conside 

com fenômenos 

É o caso, por

permitir analisar integradamente a realidade, ou seja, 
rar as lincagens de fenômenos em um dado nível 
de outros níveis, 

exemplo, em considerar para
:lMarketing mix" individualmente ou em conjunto.

contíguos ou inferiores.
efeito de analise as variáveis

sejam
de

este atributo dedefinição essencial proposta para
possibilidade de abordar significativamen

Portanto, uma
avaliação I dada por: relativamente au
te alguns aspectos de um dado fenomen
tônoma ou independente.

deDessa forma, admite-se que quanto maior for a possibilidade 

abordar significativamente aspectos parciais de um fenômeno por



67

uma teoria ou modelo teorico , tanto mais valida ela serã conside 
rada sob este atributo de avaliação.

A18: UNIDADE CONCEITUAL

Uma teoria ou modelo teorico deveria corresponder a um sistema
conceituai unificado, ou seja, corresponder a um sistema de pro
posições ou hipóteses comprovãveis e corrigíveis no tempo e espa 

ço e ainda relativas a um mesmo fenômeno (Zaltman et al,
Bunge,

1975;
domínio1974), ou seja, referir-se a um mesmo campo de 

ou '‘universo de discurso51.

Dessa forma, uma definição ampla para a avaliação do atributo de 
unidade conceituai ê dada por: os elementos que compõem o mode 
lo teorico - proposições ou hipóteses - devem estar referidos a
um mesmo conjunto de fenômenos.

Portanto, admite-se que quanto mais centrados ou referidos 

mesmo fenômeno estiverem os conceitos, proposições ou hipóteses 

de uma teoria ou modelo teorico tanto mais valida ela sera consi 
derada sob este atributo de avaliação.

a um

4.2,2 ATRIBUTOS DE AVALIACAO DA COMPOíOTE DE 

Ü0DELAOEÍ1

A atividade de modelagem de um dado fenômeno ou sistema R ~ P- 

de ser entendida como um processo intuitivo ainda que 

uma forte componente de arte, isso porque o processo de modela 

gem deve ser entendido dinamicamente em termos de uma compatibi
lidade tempo-espaço (Dagum, 1970) e de um proces&o con . 
enriquecimento (Morris, 1967) sugerindo pois a existenc 

fenômeno que poderiamos denominar de aprendizagem

contenha

de

Des=e modo, é plausível supor que ^construtor
disponível diversas formas naturez, do problema.se
pendendo dos seus objetivos e da p P
lecionando pois , .
, ^ -relações envolvidas, etc.,lo > o numero e natureza das rei ç

tenha

modeadequada tipologia e linguagem para ouma
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Um conjunto significativo de autores tem considerado o problema 

da construção de modelos.; Morris (1967), por exemplo, enfatiza 

a necessidade de se distinguir, principalmente em termos das im 

plicações para o sistema de ensino, o processo de modelagem 

modelo propriamente dito, tomando-se por base as seguintes hipo 
teses:

do

(a) que o desenvolvimento de um modelo pode ser visto como sendo 

um processo de enriquecimento ou de elaboração, começando-se com 

modelos bastante simples, quase mesmo distintos da realidade 

procurando-se mover em um sentido evolutivo para modelos mais e 

laborados que reflitam mais significativamente as complexidades 

da situação ou sistema modelado. Desse modo, o processo de enri 
quecimento envolveria pelo menos dois procedimentos complementa
res :

e

(âq) aquele via modificações do modelo e confrontações 

dados disponíveis. Isto pode ser visto considerando que ca 

da versão do modelo e testada e, dessa forma, pode-se 

rar uma versão mais significativa do modelo e assim sucessi 
vamente,

com

elabo

(a2) aquele via exploração da tratabilidade dedutiva do 

delo e das hipóteses e variáveis que o caracterizam, 
modo, modelagem refere-se, em larga extensão, à seleção e mo 

dificações das hipóteses e variáveis (numero, especificação 

das relações, etc.) que caracterizam os modelos operacionais.

mo
Desse

Embora seja difícil ou ate mesmo impossível identificar uma re
algunsgra bãsica e generalizante para a construção de modelos, 

autores tem proposto elementos facilitadores para sua elabo ç o, 
como Morris (1967) que identificou os seguintes ‘passos

(2) estabelecer obje
(1) fa

torar o sistema em problemas mais simples,
(4)(3) estabelecer analogias,tivos ou metas para o modelo j rn p<; 

considerar =s aspectos numíricos específicos do problema; <» - 

tabelecer alguns símios. (6) considerar sl°‘*e““r' trrtível„;
(7) enriquecer o modelo, semento adquirido 3

simplificã-lo, em caso contrario, _ . Q
tentes, eliminando-se v.riíveis, usando-se relações

tomando-se variáveis como cons

cionando-se hipóteses mais ousadas ou ainda procurando se
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nar aleatoriedades.

Ackoff e Sasieni (1973) chegaram ate mesmo a identificar cinco 

padrões de construção de modelos que são caracterizados pelo uso 

de: (1) exame direto da operação do sistema; (2) uma analogia; 

(3) analise de dados; (4) experimentação; (5) "realidade arti 
ficial”. Rivett (1972) propõe um diagrama para a modelagem de 

um sistema, procurando integrar causas, estados do sistema e ob 

jetivos do modelo, revisando-o com base em resultados de .testes 

e da aceitabilidade do resultado obtido.

Lazer (1962 , 1974 ) propõe dois 'approaches" distintos para a cons 

trução de modelos em Marketing: abstração e realização. A meto 

dologia proposta para a construção de modelos por abstração enen
(1) percepção de uma si 

(2) reconhecimento das relações existentes
(4) desen

volve basicamente as seguintes etapas: 
tuação de Marketing; 
entre as variáveis;
volvimento de um modelo matemático;

(3) quantificação das relações;
(5) aplicação do modelo.Por

realizaçãooutro lado, o processo de construção de modelos por 

envolveria: (1) percepção do estado teorico acerca de Marketing; 
(2) seleção do conjunto de estados internamente consistentes;(3)

(4) percepção de uma situação re 

(5) congruência do modelo com a situação parti
construção do modelo abstrato; 
al de Marketing; 
cular de Marketing; (6) aplicação do modelo.

Os "padrões"' acima citados podem ser uteis, mas e talv * 
ressalta Urban (1974) a natureza complexa da atividade de modela 

gem que torna insuficiente qualquer "padrão de construção 

delos e portanto difícil de ser rotinizada.

como

mo

Em vista dessas considerações e a despeito da prõpri 
do problema, pode-se admitir que a atividade de modelag
sencialmente dependente da finalidade ou objetivos do c .

modelos deve implicj
pro

natureza
es

de modelos.
tamente considerar uma 

prios objetivos do modelo.

Desse modo, avaliar e comparar
classificação generica relativa aos

modelos relativos a um mesmo fenômeno£ lõgico pois supor que os
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ou sistema R podem ser construídos para uma veriedade de proposi 
tos, como por exemplo, modelos cujo objetivo básico e 

o conhecimento científico geral e outros cujo proposito e procu 

rar resolver um problema específico de decisão, 
propõe uma hierarquia de objetivos de modelagem em termos de qua 

tro tipos de modelos que, embora não sendo unica [[(Kotler, 1974) 

e (Morgenroth e Sims, 1974)_ atende plenamente aos objetivos des 

te trabalho:

aumentar

(1974)Massy

(1) MODELOS TAXONÔMICOS: objetivam estruturar procedimentos pa 

ra a classificação de eventos, entidades ou dados. É o caso, 
por exemplo, de alguns modelos relativos â segmentação 

mercado e de sistemas de informação de Marketing. A utilida 

de destes modelos esta particularmente relacionada com a anã 

lise individual de classes de fenômenos e na comparação 

ter-classes objetivando explicar diferenças na sua estrutura 

ou ainda propiciando a criação de uma nova classificação que 

preencha "espaços vazios'* encontrados.

de

in

(2) MODELOS EXPLANATÕRIOS OU DESCRITIVOS: estes modelos objeti
vam explicar algum fenômeno tal qual ele se apresenta ou fun 

ciona. A utilidade destes modelos repousa basicamente 

possibilidade de resolver um específico problema de decisão 

(preço, propaganda, marketing-mix, etc.) ou ainda em 

buir para um aumento de conhecimento sobre o fenômeno modela 

do, podendo sugerir hipóteses para pesquisas futuras ou 

terminando quais dados deveriam ser coletados para incorpora 

ção aos modelos.

na

contri

de

construídos com o proposito explíci
em função

(3) MODELOS PREDITIVOS:
to de prever o comportamento de eventos futuros, 
de um conjunto de variáveis de decisão e do ambien 

caso, por exemplo, do modelo de equação 
(1969) para prever o efeito da propaganda sobre as vendas.

sao

Ê o
simultânea de Bass

classe de modelos trata de questões 

dada decisão,referindo-se 

minimização de uma dada variável.
nes

(4) MODELOS NORMATIVOS:
relativas "ao que deveria ser" 

portanto â maximização ou
Os modelos de programação matematica sao os mais comuns

Essa classificação ê pois sugerida com o intuito

esta
uma

ta área.
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bãsico de permitir ao pesquisador hierarquizar modelos de 

forma a que não proceda a comparação de modelos heterogêneos.

Em síntese3 dado um elemento R diversos modelos podem ser 

truídos e classificados em função principalmente dos objetivos cb 

construtor e, considerando-se o conceito de modelo exposto no i 

nício deste trabalho, pode-se derivar um conjunto de 

genéricos que poderão ser uteis ao pesquisador na avaliação 

comparação de modelos.

cons

atributos
e

Os atributos de avaliação relativos ã componente de modelagem po 

dem ser categorizados em dois grupos:

(a) os atributos associados com aspectos relativos à própria cias 

sificação de modelos, envolvendo pois as categorias de lin - 

guagem, tipologia de modelos, numero e natureza das relações;

problemas específicos da constru(b) os atributos associados com 

ção de modelos.

Desse modo, propõe-se como atributos de avaliaçao da componente 

de modelagem os seguintes:

a19: ADAPT AT IVID ADE

0 conceito bãsico associado a este atributo de avaliação refere
fese a possibilidade de adaptação do modelo a novos problemas,

dificulnõmenos ou sistemas, envolvendo pois a analise de quais
modelo em varias direçõesdades se apresentam para enriquecer o 

de pesquisa T(Lilien, 1975), (Morris, 1967), (Massy e Sa * 
1964)1, ou ainda para incorporar novas informações que se

estimativas
torna 

subj etiram disponíveis ou ate mesmo julgamentos 

vas (Little, 1970).
ou

efeito de avaliação relaciona-
termos

Desse modo o aspecto basilar para
se co, a facilidade de enriqueci.eniO.de -delo, seja em 

de nevas direçSes quanto de incorporação de novas informações.

a20: AJUSTABILIDADE

0 conceito básico relativo ao atributo de avaliação de ajustamen .
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to relaciona-se à capacidade do modelo duplicar 

observados do fenômeno ou sistema R em um particular ponto no 

tempo (Amstutz, 1967) ou, como ressaltam Mize e Cox (1968) este 

atributo deveria refletir uma reprodução acurada de dados.

comportamentos

Este atributo ê pois intimamente relacionado com a complexidade 

do modelo (Eilon, 1974) entendida esta como sendo o conjunto de 

condições que permitem uma maior correspondência entre as condi 
ções reais e simuladas pelo modelo, seja em termos de duplicação 

de condições históricas quanto de previsão de condições futuras.

A21: AMPLITUDE DO MODELO

0 conceito básico associado a este atributo de avaliação relacio 

na-se com a idéia de extensão do nível de analise que o modelo
ê possível distinguir duas categorias 

de modelos: (1) os micro modelos que correspondem a representa
indivi

permite realizar. Assim,

çoes de um sistema R tomando-se seus elementos em termos
(2) os macro modelos que correspondemduais ou desagregativos;

. a representações de um sistema R tomando-se seus elementos em
termos globais ou agregadamente.

amplitude 

característi 
dentro

Desse modo, o pesquisador irã julgar da adequaçao da
face àsou nível de analise qué o modelo propicia, 

cas do sistema representado (Steers, 1975), atribuindo,
a nota correspondente à sua avaliação.da escala convencionada.

a22 : COMPATIBILIDADE TEMPO-ESPAÇO

o conceito bSsico associado a este atributo de avaliação refere- 

se ãs condições ou perspectivas de tempo e espaço supor^ _ P- 
lo modelo e I particularmente importante quando da utrlrzaçao e

se refere a varia"modelos importados1’. Especificamente no que . - , ,
vel tempo, Hunt (1976) sugere uma relaçao dessa vanave com a_

(leis de equilíbrio, de coexistenguns tipos de leis científicas 
cia atemporal, de sucessão e de processo), estabelecendo pois um

Além dessa caractecomponente tempo no modelo.’tiomínio:’ 
rística,
te para a distinção dos conceitos 

Massy (1974) sugere que:

para a 
a explicitação ou não no modelo da variável ê importan-

de modelo dinâmico e estático.
(1) um modelo estático relaciona o ni
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vel de uma variável dependente com os níveis das variáveis expli 
cativas para um dado ponto no tempo. Assim sendo, ele gira 

bre a solução ou estado final de um sistema, independentemente cb 

tempo (Kotler, 197 5) e admite implicitamente que o sistema subja 

cente ao processo em estudo não se altera em decorrência de 

racterísticas dinâmicas’ (2) um modelo dinâmico inclue uma 

presentação de como a variavel dependente passa de um nível esta 

tico a outro, dada uma mudança nas variáveis independentes, rela 

cionando-se, desse modo, fundamentalmente com o processo de 

dança (Toledo, 1976).

so

ca
re

mu

Portanto, a análise deste atributo de avaliação em um modelo 

orienta no sentido de determinar as condições temporal e espacial 
em que ele e aplicável face âs características do fenômeno 

sistema que o modelo pretende representar.

se

ou

ESTABILIDADE DO CRITÉRIOA2 3 :

0 conceito associado a este atributo de avaliação refere se a que 

o critério utilizado para representar uma dada realidade 

ser eficaz em um dado ponto no tempo ou sob determinados estados 

do ambiente e ineficaz em outros (Steers, 1975). 
pesquisador deverá avaliar a transitoriedade ou estabilidade do

caracte
A interface deste atribu

pode

Desse modo, o

critério (conceitos, variáveis, relações, etc) face ãs 

rísticas do fenômeno em consideração, 
to principalmente com o de compatibilidade tempo espaço
vamente significativa.

A24; FERTILIDADE

0 propósito básico de todo construtor de modelo e o de obter uma
sistema R em estudo, ainrepresentação adequada do fenômeno ou 

da que isso leve a um processo de continuo aperfeiçoamento do mo
através deste atributo de avaliação procura-delo. .

so analisar quSo rioa S a variedade de eonsequencias dedutiva 

que o modelo pode gerar (Morris, 1967) permitindo, dessa forma, 
aumentar o domínio de conhecimento sobre o si

Assim sendo,

a2 5: GENERALIZABILIDADE

0 conceito básico relacionado com este atributo de avaliação re
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fere-se â hipótese de um modelo ser igualmente aplicável a um ou 

outro tipo de organização, como por exemplo, lucrativas ou 

lucrativas, podendo, na ausência de evidencias ou suporte empíri 
co, não considerar suficientemente as diferenças ambientais que 

caracterizam os diversos tipos de entidades (Steers, 1975). Des 

te modo, a análise deste atributo implica em verificar a exten - 

são em que o modelo abrange os diversos tipos de organização.

nao

A26: INCERTEZA

0 tratamento do elemento incerteza em um modelo relativo a umsis 

tema R permite estabelecer a seguinte categorização de modelos:
(1) DETERMINÍSTICO: corresponde ao modelo determinado por um cm 

junto de relações exatas não considerando de forma explícita a 

componente de incerteza, ou seja, o resultado efetivo do sistema 

e determinado pelas suas condições subjacentes (Kotler, 1974),
(2) PROBABILÍSTICO: corresponde ao modelo no qual as variáveis 

aleatórias são explicitamente introduzidas e, desse modo, o re 

sultado observável e admitido como sendo o produto do 

mento provável do sistema (Kotler, 1974).
comporta

Embora as situações de Marketing possam ser consideradas 

te dinâmicas, interativas e portanto complexas (Boyd 

1972) não se pode afirmar, por algumas razões, dentre as
base de equivalente

bastan 

e Massy, 
quais

dese destaca a redução da incerteza a uma 
certeza ou ainda como aproximação de modelos estocásticos mais
complexos (Massy, 1974), que os modelos de Marketing devessemser
probabilísticos.

Desse modo, o pesquisador irá julgar da adequação d *p 

delo utilizado face às características gerais do sistema que 

procura representar, ou seja, da necessidade e ^
to da componente de incerteza para o particular fenomeno 

tema em análise.

mo

tratamen 

sis

A27: LOGICIDADE

modelo e verificar seAnalisar as características lógicas de 

a sua construção e ordenada e 
mento do fenSmeno ou sistema E ,ue objetiva representar (D.g ,

um
coerente relativamente ao comporta
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1970), evidenciando, dessa forma, a extensão em que as hipóteses 

do modelo concordam com fatos jã conhecidos (Buzzell, 19 64) 

ainda a inexistência de conflito entre as hipóteses do modelo.
ou

a28: LINGUAGEM DO MODELO

0 conceito associado a este atributo de avaliação refere-se a 

que uma dada situação, fenômeno, problema ou sistema R pode
ser, senão melhor pelo menos mais convenientemente representado, 
em termos de uma ünica ou de uma combinação das seguintes lingua 

gens: (1) Verbal: corresponde i linguagem em prosa do elemento
R; (2) Grafica: corresponde ã linguagem pictórica ou em diagra 

ma de R.; (3) Matemática: corresponde â linguagem simbólica ou
algébrica do elemento R, podendo prover considerável 
precisão na representação das relações entre as variáveis (Massy, 
1974; Kotler, 1974).

economia e

0 pesquisador, portanto, irã julgar da adequação da linguagem u 

tilizada no modelo, atribuindo notas aos vãrios 

se.
modelos em anãli

associaConforme se pode notar, vãrios sentidos podem ser 
dos com o termo ”adequação”, sugerindo-se que o mesmo seja anali

precisão da linsado em termos da seguinte definição essencial:
guagem relativamente ã natureza do problema e à sua representarão.

NÚMERO E NATUREZA DAS RELAÇÕESA29:

estabeleci- 

obj etivando
Um dos requisitos para a construção de um modelo e o

variáveis,
estrutura do fenômeno ou sistema

mento das relações que existem entre as 

com isso traduzir o fundamento ou
Deve-se notar que a base paraR considerado (Barbancho, 1969). 

o estabelecimento dessas relações . (comportamento, instituciona-
(Klein, 1958)“ no modelois, legais, técnicas e de definição) 

operacional ê geralmente a teoria ou 

em estudo.

fenômenomodelo teorico do

a situação descrita pelo modeloNo caso específico de Marketing, ,
depende de como os elementos do sistema (consumidores,^
res, intermediários e instituições) reagem _ modelo.
. . - - descrito pelas relações do modelo,tamento de tais reações que e aescí v
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£ claro que intimamente associado com a natureza das re3'açoes‘ és 

tã o problema da especificação que se relaciona com a ffxáçao das • 
relações envolvidas pelo modelo,
funções que definem as relações do modelo (Eilon, 1974).

com a determinação dasou se3a,

Desse modo, o pesquisador ira julgar se o numero e a natureza 

das relações envolvidas pelo modelo e adequado face âs caracte 
rísticas do sistema que o modelo pretende representar.

nOmero e natureza das variAveisA30 :

0 passo natural para complementar a analise das relações estabe 

lecidas no modelo operacional refere-se â avaliação do numero e 

natureza das variáveis incorporadas nas relações do modelo, cuja 

categorização em variáveis endõgenas, ou seja, as que dentro do
e cujo

comportamento o modelo pretende explicar e exõgenas, isto e, 
as que influenciam as do modelo mas não são influenciadas

modelo operacional, influenciam-se direta e mutuamente

por
elas, sao notadamente importantes no que se refere â avaliação de
modelos macro-economêtricos.

Deve-se considerar que, em um sentido generico, a introdução de 

variáveis no modelo operacional encontra o apoio no corpo 

co já desenvolvido sobre o sistema em análise.
teõri

as variáveis doDesse modo, o pesquisador procurará avaliar se 

modelo sao adequadas à representação do fenômeno ou sistema R em
com base em seu juízo de valor e conhecimen-estudo e atribuirá, 

tos acumulados, uma nota correspondente à escala convencionada .

A31: REFERENCIALIDADE

Em termos gerais, o conceito associado a este atributo de avalia 

ção refere-se a quão previamente conhecidos teoremas ou 

dos o modelo admite, incorpora ou efetua sobre o problema, 
meno ou sistema em consideração.(Morris, 1967). 
relaciona-se pois com um corpo de conhecimentos já disponíveis e 

que podem se constituir em ponto de apoio para a construção
modelo.

resulta 

feno 

Este conceito

do
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A32: SENSIBILIDADE

Com este atributo de avaliação procura-se identificar 

sivel e o modelo face a mudanças nas premissas ou hipóteses 
o caracterizam (Mcrriz, 
se, em outros termos, 
lativamente às hipóteses assumidas,
ses levam a mudanças sensíveis do modelo como instrumento de 

presentaçao do fenômeno, realidade ou sistema? 

deste atributo para efeito de comparabilidade e diferenciação en 

tre modelos tendem a assumir um papel de relevância*

quao sen 

que
1967 , Eilon, 1974 ; Lilien, 1975). Avalia
quão robusto òu dependente e o modelo re

ou seja, mudanças nas hipote
re

implicaçõesAs

A33: TIPOLOGIA DO MODELO

De forma semelhante ao item anterior, o conceito associado a es 

te atributo de avaliação refere-se a que um dado sistema R pode 

ser, senão melhor pelo menos mais convenientemente representado, 
em termos de um unico ou de uma combinação dos seguintes tipos da 

modelos: (1) Icônicos: correspondem a imagens em escala reduzi 
da do objeto real que procuram representar, incorporando as pro 

priedades significativas do seu referente; (2) Analógicos: cor
respondem a um conjunto de propriedades utilizadas para represen 

tar outro conjunto de propriedades associadas com o sistema R; 
(3) Simbõlicos: correspondem a expressões matemáticas que procu

(Ackoff eram refletir a estrutura do sistema que representam 

Sasieni, 1973).

Desse modo, o pesquisador irâ julgar da adequação do tipo de 

delo utilizado para o fenômeno ou sistema que ele procura 

sentar, atribuindo notas aos vários modelos em análise.

mo
repre

A34: TRANSPARÊNCIA

Este atributo de avaliação tem sido bastante considerado na lite 

ratura científica e refere-se basicamente a quão obvia ou imedia 

ta e a interpretação ou confirmação intuitiva do modelo operacio 

nal face às características do fenômeno ou sistema R 

deração (Massy e Savvas, 19 64 ; Little, 1970 ; Optner, 19 74; Lilien, 
1975).

em consi
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A35: VIABILIDADE

0 conceito básico associado a este atributo de avaliação relacio 

na-se com a capacidade do modelo, sob dadas condições, apresentar 

um dado comportamento ao longo de um intervalo significativo de 

tempo (Balderston e Hoggatt, 1962).

Desse modo, procura-se verificar se de fato o modelo funciona , 
no sentido de que as "respostas" possam ser calculadas ou obtidas 

(Amstutz, 1967). Consequentemente, como ressalta Toledo (1976), 
no caso de modelos descritivos ou de previsão, este atributo de 

veria consistir em verificar se os dados empíricos são passíveis 

de serem utilizados para estimar os parâmetros do modelo.

4.2.3 ATRIBUTOS DE AVALIACAO DA COMPONENTE DE
SOLUCAO DO MODELO/

Pode-se considerar esta etapa como sendo uma das mais difíceis da 

quelas relacionadas com a construção de um modelo de avaliaçao e 

comparação de modelos. É de se notar que, enquanto modelono
teõrico ou operacional o problema se relaciona diretamente com

sistema ou fenômeno observado e portanto passívela realidade,
a atividade de solução do modelo pode serde uma generalização, 

considerada como um aspecto especifico ou particular, ou seja, re
análise das principais características

de um dado método ou técnica para
ou "vanlaciona-se com a

tagens e desvantagens" do uso 
efeito de resolver ou solucionar um dado modelo operacional. Evi 
dentemente, estabelecer uma associação entre um conjunto de meto 

dos disponíveis e usualmente utilizados na solução de modelos com 

possíveis aplicações em Marketing e ainda com as hipõteas suas
ses estatísticas correspondentes, exigiria não sõ um trabalho al 
tamente extenso como e principalmente conhecimentos profundamen 

te especializados sobre a estrutura da cada método em particular,
o que transcende os objetivos deste trabalho.

conceito
empregada

Dado o modelo conceituai proposto? pode-se notar que o 

de modelo não se confunde com o do método o^ técnica 

para a sua solução, devendo pois esta atividade ser considerada
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separadamente do modelo r. Massy (19 74) enfatiza até mesmo que a 

técnica ê neutra com respeito a qualquer problema do mundo real. 

Diversos autores tem contribuído, em decorrência de experiências 

específicas por que passaram, para a formulação de critérios ge 

rais para a avaliação desta componente. Assim, a dificuldade de 

se gerar soluções absurdas ou incompatíveis é um critério sugeri 
do por Little (1970), entendido este no sentido de que a estrutu 

ra do método deveria permitir, de uma forma que lhe fosse ineren 

te, restringir as respostas a um conjunto ou intervalo significa 

tivo de valores; Amstutz (1967) sugere a aplicação de testes de 

estabilidade, entendido no sentido de que as soluções geradas pe
lo modelo não deveriam flutuar significativamente ao longo do 

tempo, seja em virtude de pequenas variações nos dados de 

da ou ainda nas restrições do modelo; Kinnear e Taylor 

sugerem a compatibilidade das características básicas do sistema 

ou fenômeno em consideração com premissas subjacentes a 

nados métodos em termos de linearidade, aditividade e interação,
independer}

entra
(1971)

determi

sugere onze critérios relativamenteLabovitz (1971)
tes para selecionar um nível adequado de significância. Nesta li

significativo de autonha de pensamento, verifica-se um numero 

res enfocando aspectos particulares de um dado método.

Desse modo, podemos considerar, para efeito de análise em ter 

genéricos, dois grandes atributos de avaliação para a compon 

de solução do modelo:

A36: ESCOLHA DO MÉTODO

0 conceito básico associado a este atributo de avaliação refere-
opese ã seleção de um método adequado para a solução do modelo 

racional, face âs características do fenômeno ou sistema em con-
Greenberg et al (1977) levantaram as principais

Sheth (1970,
técsideração.

nicas utilizadas pelos pesquisadores em Marketing,
1971), complementado por Kinnear e Taylor (1971), propuseram 

classificação dos métodos multivariados em função de dois

uma
critê

rios gerais:
(a) Existência e quantidade de variáveis dependentes;
(b) Especificação dos dados do sistema de Marketing em. 

- "Qualitativos" ou não métricos: nominalescala ordinal ou 

- 51 Quantitativos11 ou métricos: escala de intervalo ou de ra

zao.
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Portanto, a escolha do método adequado dependera de respostas a 
essas duas questões; 
métodos multivariados, 
liar a seleção do método face ãs características do problema ou 

situação analisada.

o Quadro II apresenta uma classificação dos 

que sera subsídio ao pesquisador para ava

ANALISE DOS RESULTADOSa37:

0 conceito associado a este atributo refere-se especificamente a
avaliação dos resultados obtidos pela aplicação de um particular 

método ao modelo operacional em consideração. Assim sendo, 
pergunta bãsica que se coloca neste item é quão "bom” é o resul 
tado gerado, o que, evidentemente, devera variar de um método pa

critérios

a

ra outro, em termos de um conjunto de indicadores ou 

de avaliação. Lambin (1976) sugere que muitos desses critérios 

somente podem ser avaliados em termos de um julgamento subjetivo
do pesquisador, face ao seu conhecimento acerca do problema 

consideração, seja em termos de expectativas teóricas ou ainda de 

fatos empíricos conhecidos. Assim, 
regressão por mínimos quadrados, um
em Marketing, Lambin (1976) propõe os seguintes tres grupos 

critérios de avaliação:

em

para avaliar os resultados da 

dos métodos mais aplicados
de

(1) Ao nível teõrico, avaliação do sinal esperado e magnitude dos
teocoeficientes, propiciando uma confrontação com fatos ou

rias conhecidas;

(2) Ao nível estatístico, avaliação de:
- coeficiente de 

tivando avaliar essencialmente o ajustamento do modelo,

dw de Durbin Watson objetivando avaliar a presença 

de disturbâncias auto-correlacionadas;

- teste d de Durbin objetivando avaliar a presença de distur 

bâncias auto-correlacionadas em modelos auto-regressivos;

determinação múltiplo (R2) e teste F, objê

o teste

coeficiente P de auto-correlação objetivando avaliar o gpau
disturbâncias,de correlação existente entre as 

” o teste t objetivando avaliar a precisão los coeficientes

de regressão;
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- coeficientes de correlação entre as
dentes objetivando detectar a presença de multicolinearida 

de ou, ainda, a aplicação do teste de Farrar-Glauber para 

detectar, identificar e a/aliar a multicolinearidade.

interdepenvariaveis

(3) Ao nível preditivo, avaliação de:

- erro padrão da estimativa s objetivando avaliar a precisão 

da equação de regressão estimada,

- comparação dos valores previstos e observados da variãvel 
dependente :3

- coeficiente de inequalidade de Theil objetivando discrimi 
nar entre erros sistemáticos e não sistemáticos de previ 
são.

Relativamente a este método, econometristas do Brookings Institu 

te também’ formularam, notadamente no que se relaciona aos 

tos de natureza estatística, um conjunto semelhante de 

res (Klein, 1976).

aspec 

indicado

o pesquisadorDa mesma maneira que para a análise de regressão, 
necessariamente deverá dispor de um conjunto de indicadores para 

avaliar os resultados do modelo obtidos pela aplicação de um me

todo correspondente.



82

CO +jo ss t I X XXX

e
co 4_;
s £s I X XXs

:
p
•Hs I XX XXw

&
icn

o M
Xí p
rd < § XX§ X•H H

Õ'ÍU o >nj 25
> <W

Q•H
PSP ■Hi—I w

2 PU
w 3COQ

cn
wo wpXJ

i
V

o > p
p CO XX'D O

Q
O Ph
Eh WU)

QO 'W psXJ •Hs IO XX
i<d

6Oi
»d

8o >•H
*H
•H
W XXXXpcn Ird

i—i
o

8l cr <d0 •Hoi-H(V fã(])P <>c d)•HtfdH P&•H §&<U >X) cnP> i5d0)8 X>g e8 &•H §o íp •H'I rdrd Ot•Hi—Ii—! ■a*5bo &sp<Pip •H•H •Cl3 ep> &pp 8X! 8•H
’1'3 o•HP<Q PPi» «dd)O d)Ê XJp x>8O(U lird d)d)p od)d)cncn ã& cnrd .a.acn8cn •rlíe; \ cQ ou w

4!<2<2 <U3

I
I
f



83

4.2.4 ATRIBUTOS DE AVALIAÇAO BA COMPONENTE DE 

IMPLEMENTAÇÃO

Conforme jã se considerou no capítulo anterior, a atividade 

implementação de um modelo pode ser encarada sob diversos pontos 

de vista e5 em qualquer dos casos, ela devera provavelmente exi 
gir mudanças de atitudes ou comportamentos das pessoas afetadas.

de

As implicações da componente de implementação no que se refere 

especificamente aos propósitos de avaliação e comparação de mode 

los derivam fundamentalmente do prisma sob o qual esta avaliação 

ou comparação e efetuada, ou seja, de perspeotivas ou objetivos 

diferentes entre administradores e cientistas relativamente a mo 

delos de marketing.

Parece evidehte que a seleção dos atributos básicos de avaliaçao 

da componente de implementação deve ser efetuada face as caracte
nsticas do fenômeno ou sistema R que o modelo procura represen-

(sõcio-econôtar e de um conjunto de características ambientais 

micas, políticas, culturais, organizacionais, etc.).

Esta consideração implica que não existe um unico padrão relati 
vo aos atributos de implementação selecionáveis, nem mesmo em re 

Assim, a atrilação aos pesos relativos associados a cada um. 
buição de nota e peso a cada atributo dependerá essencialmente da 

sensibilidade do avaliador, face a essas características.^ 

derando serem quase que auto-explicativos cada um dos a * ^ .
a uma analise

Consi

"coeretis paribus",de implementação , procederemos, 
sumaria daqueles atributos mais expressivamente citados na lite

ratura científica.

ASSISTÊNCIA AO USUÁRIOA38:

A perspectiva de uma assistência inicial ou ate mesmo 

pelo cientista ao usuário do modelo, com o
também de evitar a sua degenerescencia,

constante 

objetivo não sõ de im
tende aplementã-lo como 

ssr um elemento facilitador â implementação e consequentemente ã
geração de impactos sociais significativos.
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BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃOA39:

Parece logico admitir que as perspectivas de implementação de um 

modelo serão tanto maiores quanto mais significativos forem 

benefícios esperados (recursos, melhoria da informação, etc.), ad 

mitidos estes em termos de uma analise custo-benefício, 
sobre o investimento, ou ainda outro método de avaliação.

os

retorno

COMPREENSÃO mütuaA40 •

Conforme sugerem Churchman e Schaimblatt (1965), somente nesta si 
tuação de compreensão mutua entre cientistas e administradores e

assim,que o processo de implementação se viabiliza plenamente; 
a falta de comunicação entre o cientista administrativo 

cutivo (Lazer, 1965) tende a criar uma barreira ã implementação
e o exe

de modelos em vista de uma descrença ou ceticismo do executivo 

quanto a sua simplicidade ou complexidade e, portanto a real uti 
lidade do modelo como instrumento de gestão.

CONTROLABILIDADE DAS VARIÁVEISA41:

kittle (1970) sugere que bons modelos são difíceis de se
da inclusão de variãveis con 

facilidade de 

implicações diretas

encon

trar, admitido o conceito em termos 

trolãveis pelo administrador ou ainda da sua 

trole (Lilien, 1975) e, desse modo, com 

processo de tomada de decisão.

con
no

CUSTO E TEMPO DE IMPLEMENTAÇÃOa42 ;

aumente o custo e tempoParece logico supor que, à medida em que 

necessários à implementação de um modelo, tanto mais difícil 

seletivos são os clientes propensos à sua construção.
trabalho de alta qualidade em termos

ou
Como res

desalta Little (1970), 
um, boa parametrização, nio si « difícil como eziga fr.quentemen

um

te um alto nível de investimento.

a43: ENVOLVIMENTO DO USUÁRIO

Alguns autores dentre os quais se pode citar Ackoff (1962) 

Huysmans (1970) sugerem que a participação efetiva do usuário na

e
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construção do modelo tende a facilitar a sua posterior implanta 

ção, fàce príncipaílnénte a lima co-paternidade do modelo gerado.

A44: ESTILO COGNITIVO DOS ADMINISTRADORES

Estudos experimentais de Huysmans (1970) e Doktor e 

(197 3) indicaram diferenças de comportamento quanto à implementa 

ção de resultados ou recomendações em função de diferentes esti 

los cognitivos dos administradores, revelando-se propensos a ela 

os executivos com pensamento mais analítico.

Hamilton,

A45: FACILIDADE DE ATUALIZAÇÃO

Parece plausível admitir que as perspectivas de atualizar um mo 

delo (Lilien, 1975) ê um fator importante para a sua implementa 

ção, permitindo o seu ajustamento eficaz face âs mudanças ambien 

tais que potencialmente possam afetar o fenômeno em considera - 

ção.

A46: FACILIDADE DE COMUNICAÇÃO

A interação administrador-modelo e importante para efeito de sua 

implementação e, desse modo, se o 
preender a estrutura do modelo e tiver condiçoes de opera-la, em 

termos de variar os "inputs” e obter e analisar os "outputs”
(Little, 1970), e lõgico supor que deverão ser maiores as possi 
bilidades de a solução do modelo vir a ser implementada.

administrador for capaz de com

A47 : FACILIDADE NA TOMADA DE DECISÃO

As perspectivas de ocorrência da implementação de um modelo 

dem a aumentar na medida em que este se .
to facilitador do processo de decisão (Eilon, 1974,Lilien, 

ou seja, como reduzindo os custos de oportunidade assocrados 

a decisão pelo administrador.

ten
constituir em um elemen

am

A48: METAS DO USUÁRIO

recomendações geradas pelo modelo apresentarem unSe a solução ou
impacto significativo sobre as metas previstas pelo *usuario e
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plausível admitir que tendem a aumentar as dificuldades para a 

implementação do modelo (Malcoln, 1965; Huysmans, 1970).

A49 : NECESSIDADE COMPUTACIONAL

É lógico que ã medida em que aumentam as complexidades relativas 

às necessidades computacionais para efeito de solução e implemen 

tação de um modelo (Aaker e Weinberg, 1975), tanto maiores deve 

rão ser as dificuldades de se produzirem mudanças sociais signi 
ficativas.

NÍVEL DE RESISTÊNCIA A MUDANÇASa50:

organizaçãoEmbora não se possa generalizar, as pessoas em uma 

são geralmente propensas à manutenção de um 11 status quo” e, des 

se modo, resistentes a mudanças na implementação de um dado mode 

lo que potencialmente possam vir a afetã-las (Stillson, 1963).

A51: PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

A inexistência de um plano detalhado tende a dificultar a imple 

mentação de um modelo, principalmente por não especificar meta 

e responsáveis pela sua execução.

A52 : URGÊNCIA DE RESULTADOS

A atividade de construção de modelos e essencialmente conti , 
evolutiva, e, como tal, pode demandar um tempo razoavelmente lon 

go ate que se tenha gerado um modelo operacional associado 

particular técnica que propicie boas soluções, 
tica peculiar â construção de modelos pode esbarrar em um imedra 

tismo de resultados desejados pelo administrador.

a uma 

essa caracterís-
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4,3 PREMISSAS BASICAS DO MODELO

Na formulação do modelo de avaliação e comparação de 

Marketing* assumimos o seguinte conjunto de premissas:
modelos em

(a) que validar um modelo como uma representação adequada de uma 

dada realidade ê função das componentes de conceitualização, 
modelagem, solução do modelo e implementação, cujas caracte 

rísticas teóricas básicas jã foram apresentadas no capítulo 

segundo;

(b) que dadas as características específicas associadas a cada
a definição <±> 

são direta
modelo sob avaliação, a seleção dos atributos, 

sistema de pesos e a avaliação propriamente dita 

mente decorrentes de julgamento de um pesquisador, de um gru
po de pesquisadores ou ainda e preferivelmente da comunidade 

científica, "filosõfica" e administrativa;

(c) que genericamente a avaliação da componente de conceitualiza
"filõsofos" ou teoricos

cientis 

exe

ção ê de atribuição da comunidade de 

em Marketing, a de modelagem e solução do modelo do
ta de Marketing e a de implementação do administrador ou
cutivo de Marketing;

(d) que comparar modelos corresponde essencialmente a 

os resultados das avaliações de cada atributo e 

de atributos.
melhança entre o sistema modelado R 
trutor ou usuário dos modelos em consideração;

comparar 

hierarquia
Evidentemente, pressupõe-se identidade ou

e os objetivos do cons
se

sentido de que a avalia-(e) que o modelo proposto ê aditivo, no _
ção final e resultado da mSdia ponderada das avaliações asso
ciadas a cada atributo;

admite-se(f) que como decorrência da premissa anterior,
aditivo de avaliação e comparaçao de mo

como

subjacente ao modelo 

delos, que não existe interação 

de avaliação, ou seja, 
atributos.

atributos
diversos

entre os diversos 

ê nula a interface entre os

relativaAs principais implicações da admissão destas premissas 

mente à própria utilidade do modelo proposto neste trabalho, se



88

rão analisadas no topico denominado Avaliação e Comparação de Mo 

delos em Marketing.

4.4 0 MÉTODO DA HIERARQUIA PONDERADA

A seleção de um critério apropriado para a solução de um 

operacional ê uma atividade relativamente complexa, tendo em vis 

ta o fato de ela pressupor não apenas o conhecimento profundamen 

te analítico de um conjunto de técnicas como também o conhecimen 

to das características do proprio fenomeno em estudo, como condi 
ção necessária para avaliação da adequabilidade de seu uso, isto 

e, qual aquela mais apropriada para resolver o modelo do 

no ou sistema em estudo.

modelo

fenome

Um dos métodos que mais tem sido aplicado em Marketing é o da 

hierarquia ponderada, notadamente no que se relaciona a solução
A decisão de utilizar es

a va 

sua
0 método consiste essencialmente de

de modelos probabilísticos de compra, 
se método como forma de solucionar o modelo operacional de
liaçao e comparação de modelos é devido fundamentalmente ã 

simplicidade operacional, 
quatro etapas:

variala. ETAPA: dispor na forma de uma estrutura de arvore as 

veis ou atributos de avaliação do modelo operacional que devem
Cada atributo de avaliação é reser considerados no julgamento, 

presentado por um no na estrutura da arvore, e, portanto, p 

se definir hierarquia entre as variáveis. Assim, um atributo da
atributos da hihierarquia 1 pode ser descrito em detalhes por 

erarquia n. Dessa forma, todos os 
tes são reunidos num so grupo, como mostra

atributos de mesmo anteceden
exemplificativamente

a seguinte figura:
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Avaliação e Comparação 
de Modelos em Marketing

Modelagem do modelo atualização

Componen
te Meto
dológica

/
O O O G 
•8 -S' 3'Ju -ri -H
•H tf
9 -â •H J

II s
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FIG. 9 - Estrutura Generica de Arvore de Avaliação e Comparação de Modelos

os atributos de decisão de cada grupo recebem pesos2a. ETAPA:
que representam a importância de cada atributo dentro do gru

po. Pode-se assim definir que:

m

onde: i «atributo do grupo
m = n? de atributos do grupo 

P = peso do atributo i.

/ Pi = 1,00
i = 1

3a. ETAPA: procede-se à avaliação dos atributos do modelo, come 

çando-se com os grupos que tem os nos terminais da estrutura de 

arvore; essa avaliação ê feita segundo uma escala convencionada 

Propõe-se neste modelo a utilização de uma escala de "intervalo", 

onde o pesquisador atribuirá a "nota" correspondente ao seu jul 
gamento do respectivo atributo de avaliação. A escala proposta 

para avaliação dos atributos Ai (i = 1, 2, ..., n) e dada por:
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A±:

procede-se ã avaliação de cada hierarquia imediata 

mente anterior : aos nos terminais, como segue:
4a. ETAPA:

NOTA PARA 0 MODELO
PesosAtributo

WU • • •
;
i

PmnlNTAmnl Nmnl

Nm2

^mnk

• • • mnl

Pim2N^2^mn2

Pmnk^nkA v mnk • • •
í

QUADRO III - Estrutura de Nota para avaliação e comparação de modelo

de cada modeloDessa forma, a avaliação do atributo superior Ajn 

em analise e dada por:

k0 \i . \ ,n)(j = 1,2,. • •Ni mnimnimn
i 1

- _ * !,notan de cada moProcede-se assim sucessivamente ate s
delo em analise. . ,
ções analíticas por atributo e por hierarquia de atributos de . 

valiação.

0 método possibilita pois estabelecer compara

Evidentemente este método não é o unico a permitir a solução do
somente desejável como até 

disponibilidade de um "estoque11 de
mesmomodelo operacional. Seria não 

necessário que, com a dados
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de avaliação de modelos3 se 

ção de analise fatorial objetivando reduzir
procedesse principalmente a aplica •

o numero de varia 

dadas asveis do modelo a um conjunto significativo de fatores, 
interfaces existentes entre os atributos de avaliação.

4.5 PROCESSAMENTO DO MODELO

0 modelo de avaliação proposto neste trabalho pode ser considera 

do simples do ponto de vista de sua aplicabilidade, 

se processar ao nível de um pesquisador isoladamente, 
de um pequeno numero de pesquisadores ou ainda ao nível de um 

conjunto significativo de elementos da comunidade científica. 

Ainda que o modelo proposto possa ser processado manualmente, 
principalmente quando se tratar de poucos pesquisadores e de pou 

cos modelos em analise, apresentamos dois programas para o pro 

cessamento do modelo proposto: o programa correspondente ao Ane 

xo II, elaborado em linguagem Fortran, permite o processamento to 

tal ou parcial do modelo, de acordo com uma seleção previa dos 

atributos de avaliação; permite ainda a inclusão de outros atri 
butos não previstos no modelo, decorrentes de situações específi 
cas ou da sensibilidade do pesquisador; e desejável, por outro 

lado, proceder à realização de uma analise de sensibilidade, ob 

jetivando verificar os impactos na avalição e comparaçao de mode 

los de variações nas notas ou pesos associados aos diversos atri 
butos de avaliação. No Anexo III, apresentamos um programa uti 
lizando o sistema SPSS "Statistical Package for the Social Sci
ence *' cujo uso ê recomendável quando for expressivo o numero de 

modelos e de pesquisadores envolvidos na avaliaçao, tendo em vis 

ta a possibilidade de se proceder a testes de hipóteses e ã ob 

tenção de algumas estatísticas básicas.

esta pode 

ao nível



92

4.6 AVALIAÇAO E CGMPARAÇÁO DE MODELOS EM MARKETING

Um dos aspectos mais complexos que caracterizam as ciências huma 

nas refere-se ã avaliação e comparação de diferentes teorias ou 

modelos que procuram explicar um dado fenômeno. Os fenômenos em 

Marketing> cuja explicação requer a contribuição de conceitos de 

diversas ciências e onde o elemento humano atua e reage face a 

um conjunto de estímulos, o problema que se coloca ê tanto 

mais complexo. Assim, ê comum ao cientista perguntar-se se um 

dado modelo e bom ou ainda se o modelo X e melhor que o modelo 

Evidentemente, uma resposta a essas duas questões requereria 

a existência de uma teoria de avaliação e comparação de modelos., 
o que, infelizmente, não so não existe como também é escassa 

disponibilidade de estudos a respeito desse assunto.

ou

Y.

a

A existência de teorias e modelos relativos a um mesmo fenômeno
de Marketing, certamente leva o cientista ou o administrador a 

decidir entre alternativas e; admitido aqui um principio de ra 

cionalidade, pela melhor alternativa. Desse modo, o problema que 

se coloca ê o de se considerar quais são os atributos significa
tivos que dispõe o pesquisador para avaliar teorias e modelos al

Parece logico admiternativos de um dado fenômeno de Marketing, 
tir que pensar em atributos ou fatores de avaliação requer 

bem pensar no mínimo em um modelo conceituai de avaliaçao de mo
tam

o sentido bãsico do termo validaçao de 

los refere-se essencialmente a responder â idéia de que 

lo é bom quando ele representa ou permite representar ou 

car significativamente o fenômeno em consideração, face a um 

junto de atributos ou critérios de validação.

mode 

um mode 

expli 
con

delos. Desse modo,

Campbell (1956), Kollat et al (1967), Sell-
dis

Alguns autores, como
tiz et al (1974), Bunge (1974), Zaltman et al (1975) sugerem

o conceito de validade potintos conceitos de validade, assim, 
de ser visto sob diversas perspectivas.

(a.) A perspectiva de validade interna> que objetiva verificar a
conceitoextensão em que uma dada operacionalização mede o

Como sub-conju.itos destacando-se osque ela se propõe medir, 
conceitos de validade convergente, que se refere ao grau em
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que duas tentativas de medir um mesmo conceito através de mé 

todos opostos são convergentes. A validade discriminante em 

que se objetiva verificar a extensão em que um conceito dife 

re de outros conceitos e a validade nomologica em que se ve 

rifica a extensão na qua?. as predições baseadas sobre o con 

ceito que um dado instrumento se propõe medir são efetivamen 

te confirmadas ;

(b) a validade externa,ou seja, o grau em que uma dada operacio- 

nalização representa o conceito do qual uma generalização po 

de ser efetuada;

(c) a validade pragmatica, segundo a qual o conceito de validade 

esta relacionado ao grau em que um conceito é redutível à ob 

servaçio;

(d) a validade de 11 critério afim”, isto é, aquela que procura ve 

rificar o grau em que um dado conceito é capaz de predizer ou 

explicar o valor de algum outro conceito que constitui o cri 
terio, seja em um mesmo ou em diferentes instantes de tempo;

(e) a validade semântica que procura refletir o 

dado conceito tem um uso semântico uniforme;
umgrau em que

(f) a validade sistêmica que objetiva verificar o grau em que um 

dado conceito e capaz de integrar distintos conceitos;

(g) a validade de controle que procura refletir o grau em que um 

conceito ê manipulável e portanto em condições de 

outras variáveis.

influenciar

o conceito de validade pode ser analisado sob vãriasEm síntese,
perspectivas, cada uma delas com um significado e implicações di 

0 modelo proposto neste trabalho permite proceder I
avaliação global de modelos bem como a avaliações parciais,

É possível pois

ferentes.
como

por exemplo, validade sistêmica ou de controle, 
notar que validar um modelo é uma atividade complexa e, a despei 

existênciato de Amstutz (196 7) e Massy (19 74) ponderarem pela nao 

de um padrão absoluto de adequacidade de um modelo, 
ser no mínimo lõgico admitir que uma aproximaçao relativa a

parece-ncs
um
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padrão de avaliação possa ser obtida via uma cosmovisão validati 
va da comunidade científica. 0 termo !taproximação .relativa” re 

fere-se precisamente à existência de duas grandes escolas de pen 

sarnento predominantes no esforço de construção de modelos (Eilon, 
1974 $ Lilien, 1975) :

(a) aquela que acredita que somente o melhor modelo descreve uma 

situação e, desse modo, esse modelo seria tão completo e com 

plexo quanto a própria realidade modelada, levando pois â e 

xistencia de uma relação unica entre uma teoria e um modelo^

(b) aquela que acredita que diversos modelos podem ser empregados 

para descrever uma situação ou realidade, dependendo 

cialmente de uma combinação de quem ê o usuário do modelo e 

dos objetivos do seu construtor.

essen

relativoAs implicações da existência do "approach'’ absoluto ou 

na construção de modelos também pode ser compatibilizado no mode
diverlo de avaliação proposto pela diferenciação de pesos aos

sos atributos das componentes de conceitualização, modelagem, so
Assim, um elemento filiado ãlução do modelo e implementação, 

primeira escola evidentemente não esta preocupado com a implemen
atriatribuiria aostação do modelo e, desse modo, os pesos que 

butos dessa componente seriam, se não nulos pelo menos ba . . 
relação aos pesos que um elemento da segunda escola a 

esses mesmos atributos.

avaliar um modelo ê uma ati 
está avaliando e de

Parece-nos claro, neste momento, que
vidade essencialmente dependente de quem o _
qual o critério de validade que esté sendo utilizado- contudo, e

doisnecessário considerar ainda na avaliação não somente estes 

aspectos como também as implicações das premissas admitidas
de modelos.

na
Asformulação do modelo de avaliação e comparaçao

a utilidade básica dosim, como decorrência dessas premissas, . .
modelo proposto neste trabalho e a de permitir identi ícar
ses de "modelos dominantes" e de "modelos dominados" par» » *5

avaliaçao obtida esta ado fenômeno de Marketing, ou seja, 
cima de todas as dos modelos concorrentes o 

lo menos nm modelo que tenha uma avaliação supenor ao 

conjunto de «tributos de avaliaçío, respectrvamente par

se a
ainda se existe pe 

longo do 

os mode



los dominantes e dominados. A razão para essa proposição deriva 

de uma associação com a ideia do Pareto otimalidade , onde para 

duas quaisquer componentes do modelo com k atributos de avalia 

ção, aos quais se atribui pesos e notas respectivamentev pode*-se 

obter um conjunto de pontos ao longo de uma ' fronteira de efici 
encia" e um conjunto de pontos abaixo dessa fronteira, 

representado abaixo:
tal como

>c2

FIG. 10 - Classes de Modelos Dominantes e Dominados

Verifica-se que U, V e X compõem,. T->ara um dado fenômeno 

keting, a classe de modelos dominantes e Y.. Z
Assim como utilidade basica do modelo proposto, pode-se

de Mar
W a de modelos do 

afirmarminados.
ainda que não se tenha uma ideia precisa de qual é o melhorque,

modelo, pelo menos se pode rejeitar os modelos qualitativamente
inferiores.

Deduz-se pois que o processo da avaliação de modelos em Marketing, 
tomando-se como ponto de apoio o modelo proposto neste trabalho, 
pode ser efetuado ao nível de pesquisadores isoladamente, de

idealmente ao nível de uma a 

comunidade científica, evidenciando pois
concorren

um

grupo restrito de pesquisadores ou
mostra significativa da
como resultados avaliações comparativas entre modelos 
tes ao nível de atributos tomados individualmente, agregadamente

solu 

Se fei
em termos das componentes de conceitualização, modelagem, 
ção do modelo e implementação ao ainda de forma global, 
ta a avaliação ao nível da comunidade científica pode-se eviden
ciar não somente as classes dominantes e dominadas de modelos em 

Marketing como também, ao nível dos atributos especificados, a
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distribuição dos pesos e notas atribuídas aos modelos em conside 

ração, evidenciando assim posições relativamente concordes 

discordes para um dado modelo de Marketing face a um específico 

atributo de avaliação.

ou



CAPITULO V
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Ü.3 IMPLICAÇÕES E CO;!CLUSOES

prõprioA preocupação com a validade de modelos e inerente ao 

processo científico e a inexistência de uma teoria de avaliaçao
e comparação de modelos por si so jã evidencia a complexidade do 

Tradicionalmente a avaliação de modelos tem sido orienassunto.
tada em termos de atributos individuais e, desse modo, o pesqui

ao se defrontar com um conjunto de modelos relativos a umsador,
mesmo fenômeno, pode deixar de ter uma visão integrativa de vali

ineAssim sendo., dada adação e de comparação desses modelos, 
xistencia dessa teoria, de um lado e, de outro, de uma farta quan 

tidade de trabalhos relativos a modelos específicos, e que 

lizamos o problema básico de que seria desejável uma pesquisaque 

procurasse integrar os conhecimentos jã disponíveis em

foca

um todo 

aindaDesse modo, este trabalho procurou,
constituir-se em um passo nessa

coerente e integrado, 

que em um estagio introdutório, 
direção, esperando-se, pela função construtiva de modelos, que

ele possa evoluir para estágios mais avançados.

Para a consecução do objetivo proposto, pudemos verificar o
modelos desempenham,

con
ressaljunto das distintas funções que os

deaquisitiva, organizacional, • 
construtiva e

tando-se as funções seletivas, 
fertilidade, lõgica, normativa, sistemática,

facilita o entendimento do

de
signifiparentesco, cuja compreensão 

cado e uso dos modelos em Marketing.

conceitos de modelos, proposA partir da definição de diferentes nodo presente trabalho, as 
idealização de

se, para a realização dos objetivos 

ções de modelo enquanto teoria relativa a. 
fenômeno de Marketing e de modelo enquanto instrumcn
cionalização da uma teoria, oaracterizando^xs - -000.^^

«odeio teórico e operacional fração de modelos

umuma

para a formulação do modelo 

em Marketing.

bãsicas, notada 

de modelos em
interagentes,

do modelo e im

admissão de algumas premissas
científico de construção

Assim sendo, com a 

mente a de que no esforço 
Marketing pode-se identificar quatro componen 

quais sejam, conceitualizaçio, modelagem, so uç
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plementaçao e ainda, que a cada uma dessas componentes correspon 

de diferentes padrões de avaliação e, 
exercício requer habilidades pessoais diferentes., e possível con 

cluir que a atividade de construção de modelos pode ser enfatiza 

da em uma ou mais dessas componentes * Da mesma forma, pode-se 

concluir que a validade de um modelo em Marketing pode ser enfo 

cada sob prismas diferentes, notadamente o do construtor e o do 

usuário * Como resultado, pudemos verificar que existem diferen 

tes conceitos relativos â validade de um modelo e, portanto, 
modelo proposto neste trabalho deveria ser flexível a ponto des 

ses conceitos poderem ser tratados tando isoladamente quanto em 

termos de um todo.

como decorrência, o seu

o

Em vista dessas considerações, pudemos verificar que seria ideal 
mente desejável que a avaliação de um modelo de Marketing fosse 

efetuada por uma amostra significativa de elementos das comunida 

des de !?filõsofos;í ou teõricos de Marketing, de cientistas de 

Marketing e de administradores de Marketing, considerados os a 

tributos de avaliação propostos.

direta dessas conclusões, verificamos queComo consequência 

utilidade bãsica do modelo proposto ê essencialmente a de se
a

ob
ter classes de modelos dominantes e dominados em Marketing., cons 

tituindo-se desse modo em um ”input*‘ para a formaçao de um Banco
de Modelos de Marketing.

Ê de se notar finalmente que, dado o teorema de Pareto otimalida
atributos de avaliação

forma sistemática, compreensiva e explí
de, seria muito mais significativo que os 

fossem examinados de uma
cita através de uma comparação de modelos alternativos. Desse mo 

do, o modelo proposto neste trabalho provê uma base de avaliação 

explicita e compreensiva e e nossa esperança que o aspecto
seja alcançado pelo seu uso contínuo,

de
objetivansistematicidade

do, ao longo do tempo, aperfeiçoá-lo de forma cada vez mais sig

nificativa.

de avaNo que se relaciona is sprincipais limitações do modelo
da

ies a diferentes comunidades de ”filõsofos', cientistas ou
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nistradores de Marketing, ê de se esperar que haja diferentes en 

tendimentos dos conceitos associados aos atributos de avaliação 

propostos, comprometendo, dessa forma, a própria validade do mo 
delo.

como decorrência do exposto acima, torna-se não so
uma definição mais precisa dos 

diversos atributos, o que poderã ser conseguido ao longo do tem 

po via uma cosmovisão dessas diversas comunidades.

Dessa forma, 
mente desejável como necessária,

Finalmente, o aspecto crítico do modelo proposto parece repousar 

na aditividade do modelo, òu seja, na admissão de que a avalia 

ção de um modelo ê resultado da soma ponderada de um conjunto de 

atributos de avaliação.

No que se relaciona às principais perspectivas de desenvolvimen 

to futuro do modelo proposto, destacam-se, alêm daquelas natu
ralmente decorrentes dos itens anteriores, a da possibilidade de 

utilização de outros tipos de escalas para avaliaçao dos atribu
tos considerados bem como de outros métodos de solução do modelo 

operacional.

Por outro lado, a utilização de analise fatorial objetivando
numero de fa 

sem duvi

re
duzir -o numero de atributos propostos a um pequeno

conceitualmente mais precisos ê,tores significativos e 
da, a linha natural de desenvolvimento deste modelo de avaliaçao
e comparação de modelos em Marketing.
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c
C

SOV2=0
O0 16 I=k'Kl *KK2

16 S0*2=S0M2+A1(I)
TESTC D^ SISTEMA DE PRSOS DO GRUPO II 

IF(APS{S0*2-l•)-0.0001)17>17*5
SF SOv? IGUAL A SO*ATORIA DE PESOS DO GRUPO II 
FOR IGUAL A 1 CONTINUA 0 PROGRAMA “SE DIFERENTE 
DF 1 E‘vTA.0 FIr-1 DO PROGRAMA PARA REVISÃO DOS DADOS

17 OC 1R I“K<1#I<K2
IF(A 1 ( I ) ) 1°,19*18 

lo WRITF(3 # 9)I
18 CONTINUE

READ(2•21)(A2(I)>I=KK1,KK2)
21 FOP*AT(16F5.0)

A2(I) CO* I VARIANDO DE KK1 A KK2 REPRESENTA CS PESOS 
ASSOCIADOS A CADA AT*I«UTO DE AVALlACAO DO 
GRUPO II NO SISTEMA GLOBAL DE PESOS 

7EAD(?*22) (L( I ) *I=«1 >K<2)
22 pOR*AT(?OI1)

L ( I ) CO* I VAPI ANDO DE K<1 A K<2 °EpRESE.NTA AS NOTAS 
ATRIBUÍDAS A CADA ATRIBUTO DF AVALlACAO DC GRUPO II- 
-CO*POvrNTE DE vODELAGEN 

DO 101 I -KK 1»KK 2 
IF(L(I)-7)101tl01»5 

101 CONTINUE 
SO*A2=0
DO 24 I=KK1*KK2 
\'(I ) =A1 ( I )*L(I)

24 SO*A2=SO*A2+V(I)
SOVA2 CORr<ESDOVDF A AVAlIACAO DA 
COMPONENTE DE vqDELAGEV.

C

C
c
c

c
c
c

r
c
c
c

c
c

SOLUÇÃO DO MODELO ’C GRUPO III

t



I

a r. rr *3 020.374

7 3 FmyATd?)
>3 ^r^^r-SF AO \U'T’0 DE ATRIBUTOS
PA cr-r.^-f^jc r>c S^LUCAO 00 '•'CnjfLO 

<<3a/l4./?+l 
/ v* 4 = i' 1 +•' ? +1' 3
?HA0(7,2S ) (Al ( I ) , Ic<<3*<<4)

?A CCVAT ( 1^-3,0 )
Al(I) Cf--' I VARIANDO DE «3 A K<4 RE30BSENTA OS 
ur SOS AC.30CIA0OS A CADA AT^IRUTO DE A VALÍ AC AO 
DO C-7UP0 I I I

C
C

C
c
c

S0*/3 = n
00 ? 7 I = *0' 3 * K K 4 

?7 SO'.*3 = SO-'3+Al ( I )
TESTE DO SI.$TEMA DE PESOS 00 GRUPO III

1 F ( AD5 ( SO‘^-1 • ) -O.oooi ) ?3 * 2* » 5
SE SO"? IGUAL A SO>*'ATORIA DE PESOS DC GRU°0 III 
C0P IGMAL A 1 CONTINUA 0 PROGRAMA

•C

c
SE DIFERENTE

DE 1 E-vTAO FI-v DO PROGRAMA PARA REVISÃO DOS DADOS 
2o DO 2° I=k'í^3*//4 

IF(A1( I ) ) 29 »30 »29 
3-~ ‘\R I TE ( 3 >R) I ..
?o ccvti,mue

9 E A D{2 » 3 2)(A 2 (I ) »I=<K3><K4)
3.2 FOPVATÍ 16F5.0)

A 2 ( I ) COV I VARIANDO DE «3 a K<4 REPRESENTA 
OS PESOS ASSOCIADOS A CADA ATRIBUTO DE AVAL IACAO 
DO GPUPO UI no SISTEVA GLOBAL DE PESOS 

READ(2 » 33)(L(I)* I=<K3*<X*)
33 FQR"AT(901 1 )

L(I) COM I VARIANDO DF KK3 A KK.4 REPRESENTA AS 
NOTAS ATRI^UIDAC a CADA ATRIBUTO DE AVAL IACAO 
DO GRUPO I 11-COMPONENTE DE S^LuCAO DO MODELO 

no 102 I=/<3*<<4 
IF{L«I)-7)102 9102 »5 

10? CONTINUE 
SOVA3=0
no 3 5 I *KK4 
V(I)=A 1 ( I )*L(I)

3 5 SOVA3 = SOf.'A*+V(I)
S0V,A3 C0P9ESD0NDE A. AVAL I ACAO DA 
CO-mdONFNTF DF SOLUCAO DO MODELO

Ct

c
cc

cc
c

cc
GRUPO IV - COMPONENTE DF IMPLEMENTAÇÃOC

I
READ(2»3M<4

3S FOR*'AT (13) '
<A RF.PEPE-SE AO NUvERO DE ATPI&UTOS 
DA COMPONFNTE DE IMPLEMENTAÇÃO 

<< 5 = /l+'< 2+*3+1 
«6 = <1 + K2 + K3+K4 
READ(2*37)(Al(I) * I=<*5*KKS )

37 FORVAT(I6F5.0)
M(I) C0M I VARIANDO DF K<5 A <K6 REDPESENTA OS DESOS 
ASSOCIADOS A CADA ATRIBUTO DE AVALIACAO DO G3UPO IV

C
C

C
C

S0V4tt0
DO 3? IsKK5#<K6 

34 SOM4 = $o.v4 + Al ( I )
TESTE DO SISTEMA DE PESOS DO GRUPO IV-C

• * — T —

r



i

D A r r u 0 2 0 ♦ ? 7 A
Ic(AnS( se- -'.-1 • )-0M'*-''l ) ?c ,3Q , 5

sf so-* igual a sr”'ato'’ia or pegos dc gru^o iv 
.C"R ir«!'AL A 1 COM! vi IP O ^Or^AVA - sr dic-rf\t f 
DP 1 F. MAO FI “ DO DRCG^AVA PARA REVISÃO DvS DADOS 

3R DO *P I=<0'**K*'6 
I F ( Al ( I ) K 

A ! W RI T F ( ? , 9 ) I 
AO CONTINU*

RFAD(?f43> ( A 2 (! ) , I*<K5,!f.K6)
*3 FOPMAT(16PÇ.0)

A?(I) CC’4 I VARIANDO DE *K *í A <<6 RF3°E SEM A 
OS ° E S OS ASSOCIADOS A CADA ATRIBUTO DF AVALIACAO 
DO GlJPO IV NO SISTEMA GLOBAL DE DESOS 

RFAD(2 *44) ( L ( I ) » I=:<‘<5 *<<A) 
uu FORvAT(RO I 1 )

L ( I ) CO-’ I VARIANDO DF KK5 A «6 R EPRFSENTA AS 
NOTAS A TF I FU I DAS A CADA ATM^UTO DF A VAL I ACAO 
Dn G R U D O IV - 

DO 103 I s^KStKKft 
!C(L(I)-7)l03>103*5 

10° CCM IVUF 
S0V'A4= 0
DO 45 I=<K5,K«6 
VCI)=A1(I)*L( I )

A5 SOVAAs S0*-'AA+V ( I )
SO-VAA CORRESPONDE A AVALIACAO 
DA COMPONENTE DE IMPLEMENTAÇÃO 

SOMAAaO 
DO ui 1 = 1 , k^KiS 

UI S0MAA = SO4,AA + A2í I )
TFSTF DO SISTEMA GLOBAL DE RFSOS 

IF(ApS{SOf'AA-l. )-0.0001 )*3>4?*5
SE SCVAA IGUAL A SOvATCRIA DOS PESOS DO SISTEMA GLOBAL 
FOR IGUAL A 1 CONTINUE O PROGRAMA 
EM T A O FIM DO PROGRAMA PARA .REVISÃO DOS DADOS

C
C
c

\

c
c
c

cc
c COMPONENTE DF IMPLEMENTAÇÃO

9

C
c

c
c

SE DIFERENTE DE 1C
C

4P. SOMAP=0 1
00 UQ 1 = 1 ,<<6
1 ( I ) =A?A I )*L( I ) 

u o S C v A p = S 0 m A R + 7. ( I )

SOMAR CORRESDONDF A AVALIACAO 
GLOBAL DO MODELO EM ANALISE

C
C

WRI TF(3 > 50)
50 rQDViT{ •1• »«X ,97( ‘ • 1 ) )

V/R IT E ( 3 » 51)
51 FCRVAT(9X,».»,95X ♦ ■ • ■ )

V/R I T E ( 3 > 5 2 )
52 FORMAT(°X , * • 1 »2 4X ,1 QUADRO GERAL DE AVALIACAO DE MODELOS Ev 

*VARKETING» »16X, » • • )
V/R I T F ( 3 i 51 )
WPI TF(3 t 54)

5* F0R“AT(RX»o7( • . • ))
WRITE(3#55)

5F FORVAT{°X * *.' *30X, ' • « t20X* 1 .' *7X,*.'.36X»1.•)
WRI TF(3 * 56 )

56 FORVAT (-X »5X ATRIBUTOS DF AVAL IACAC 1 ,3X * * • 1 *3>’» 'SISTEMA DE PE
♦ SOS,»1X,,.,»1X,* NOTA 1 > 2X •1•1 *15X»1 VALOR * *16X•* • * )

V/R I T E ( 3.5 4 )
WRI TF(3 * 5P )

I

)



i

PAOF 5 020.*74

F0?VAT(QX#'.',30*, « . 1 i IX,
*. • *av, «i\:o grupo' »3 x *' •

w'*: I T r ( 3 # 5 A ) 
tvRI‘TF(3#5l)
‘•"MTn 3#M )

61 F0RmaT(9X, » . » , 3X , ■ GRUP'' 1 - CONCE I TUAL 12 ACAO 1 * 65X, 1 . • ) '
-:R I T c { 3 » R 1 )
DO 63 1 = 1,Kl

6^ voITc{ *>6,, ) I ,A1 ( I ) , A2 ( I ) »L ( I ) »V( I ) »Z( I >
6à F0R'.'AT(PX, • . * »13X, IA,13X* » . 1 ,?X,F6.3*2X» 1 . » *lX,P6.3i2Xf 

*X.1.•#1X,F* .3>6X,».'»6X,F9#3#6yi •».»,/)
,*,RITr( 3*65)

65 PORVAT(///,QX,», ■ ,3X,'GRUPO 2 
WRITE(3»51 )
^0 67 I=KK1>K<2

67 WRITE(3»64)I*A1(I)*A2ÍI>tL(I) *V(I) »2(I)
W^ITFl3,6* )

69 FCRMAT(///»9X»1.»*3X»'GRUPO 3 - SOLUCAO DO VCDELO1,6AX♦1.»)
. UR I TF ( 3 * 51 )

DO 70 I=:<<3,KKA
70 WRITF{3»64) I ♦Al(I) *A2(I) . L( I ) tV(I ) »2( I)

WRITE(3»71)
71 FORVAT{ A//,9X**.' *3X*'GRUPC A 

WRI TF(3 » 51)
00 73 I=KX5,X<6

73 WP.ITFÍ 3»6A) I ,A1 ( I ) ,A2( I ) ,L( I ) .V( I ) .Z(I )
W°IT F{3 * 5 a )
WRI TE(3 » 7A)SOMA1

7 A FOR''AT ( ///7/> 30X » • AVAL I ACAO DA COMPONENTE DE CONCE I T'JAL I ZACAO= ' t IX 
tf > p7•3 »//)

URI TF( 3,75 ) SO^A2
75 FORvAT(//* 30X *'AVALIACAO DA COMPONENTE DE MODSLAGE*'&•,IX,F6.3>//) 

‘.VRITFÍ 3 f 76 )S0VA3
76 FORWAT(//»30X»1 AVAL IACAO DA COMPONENTE DE SOLUCAO DE MODELO*1 * IX,F 

*6 .a *//)
WRI TF(3 # 77)SOMAA

77 FO?vAT(//,30X *•AVAL IACAO DA COMPONENTE DF IMPLEMENTACA0 =»,IX»F6•3 * 
tf//)

W°I TF(3,79)SOMAR
79 FORVAT(////»30X»»AVALIACAO GLOBAL DO ^ODELO EM ANAL ISE=»»IX,F6.3) 

V.'R I T E ( 3 »7° )
79 FORv-AT (/////./////> 15X, «ATRIBUTOS DO MODELO DE AVALIACAO DE MODELOS

* EV- MARKETING',///)
WRITEt3*80)

80 FOR v AT ( / / » 30X ♦ » A 1 = CCNF I R'1AS I L I DADE * »//*30X* 'A 2 = CONSISTÊNCIA INTERN 
*A' ,//*30X, ' A3 = C0N'S ISTENCIA EXTERNA *,//* 30X»' AfosCQvpAT I ô I LI DADE DE 
*COSv-CVISAO» , // , 30X , ' A5 = C0RREC AO SIXTATICA' , //., 30X , • A6*FLEXI BILIDAD 
*F ' > / / * 30X , ' A7 = INTERPRETAS IL IDADE EMPÍRICA' » / / ♦ 30X,' A9=0R IGI MAL IDAD 
tf F '♦//» 30X♦1aq-dqdER EXPLANATOPIO')

V/R IT E ( 3 • 81 )
81 FORMAT(/,3CX,'A10=PODER HEURÍSTICO ',//*30X,’Al1*PODER DE PREVISÃO 

tf»,//,30X,'A12 = P0DER UM IFICATOP10' ,//*30X , 'Al3 = o7ECISAO CONCEITUAL* 
*,//*30X,*A1A = RFFUTABILIDADE* .//*30X , 'A15 = REDRESFMTATIVI DADE 1 *//,30 
*X,'A 16*SIMPLICIDADE METODOLOGICA»,//,30X , 1 A17 = SIMPLICIDADE SENANTI 
*CA' ,//,30X, ' Ala = UN'I DADE CCNCE I TUAL 1 )

WRIT E(3 » 8 2 )
P? FOPN'AT{ / , 30X , ■ A19 = ADA PT AT IVIDADF» ,//,30X* 1 A 20 = A JUSTAB I L I DADE 1 »//t 

*30X» • A21*»AMPLITUÍ)E * t//f30X, 1 A22 = COMPA T I B I LI DADE TE-vPO-ESPACO 1 *//,3 
*rx,•A23=ESTA«ILIDADF DO CRITFRlO',//,3QX,'A2A=FFRTILidade*»//*30X,
* 1A2 5=GENERALIZASILIDADE' »//*30X, ' A26= INCERTEZA' ,//*30X, *A27=LOGICI

c, 0 NO ORlioo» , IX, » . » ,2X, •'•■LO-Al' 
» 8 X * 1GLO«AL’ »5X , '.' )

f i X , ' . II , 7X ,
i

. ' *3X» 11,3i

MODELAGEM',72X,•.')

»

I >VP L F'/ F V T A C AC ' »6PX, ' . ' )

I

l



i

PAGC A 020*774
• A?^ = ur:GUAGFv» )

'•'RI T c ( 3 * a 7 ) .
for^at (/ *^nx ♦

%r
.\?Q s-ijvnn F \A TU°F2 A DAS p E L A C C E 5 » . / / » 3DX , 1 A30»\uv 

s* A TlJ'-* F 7 A DAS VA^IAVEIS» *//*30X» 1A3lsREFERc\CIA9ILIDADE 1 »//*3 
*^X * 1 A'4?bSF' SI9IL IDADF 1 *// *30X * » A'^=Tlí>DLnGl A ■ , / / , 3* X * * A 3 A = T RA* S?AR 
*r -'CIA' *//»*0X» 'ARSsVlASILIDOE' »//»30X, »A36=FSCCLHA DD veTCDC* »//> 
*30X ,i a^7sa» ALISE DOS RESULTADOS1)

ITÇ ( 3»*4)
°A FOR*'AT(/»?^V,'A3«sASSISTE-XIA An USUA3I0

*DA I‘oLF,-*F\lTACAO» » / / » 3 0 X * ' AaO*COV£>RFENSAO MUTUA* »//,30X, 'A4Í=C0\TR 
*01. A Q IL IDADF DAS V A R I a VE IS * » / / * 30X * ' A42 «CUSTO E 1E'^0 DE IVPLE^ENTA 
*CA0' »//»30X, «AASaENVOLVl^ENTC DO USUÁRIO')

.vR I T F ( 3 * ? S )
os FOR"AT(/*30X» 1 AAAsESTILO COGNITIVO DOS ADVI *\ ISTRADORES

*/.S = rAC 19 IL IDADF DF A TUAL I 7. ACAO ' # / / * 30X , » A4F AC IL I DADE DE CO’'U\I CACA 
*0' *//,30X» ' AA7 = FACILIDAÜF NA TOCADA DF D^C I SAC » ,//, 30X . ' A4<3 = vçTAS 
*00 USMA° IC ' »//»3^X ♦ ' AAQaNECES.Sl DADES CC‘/£5UTACIOMAI s ' »//»33X , ' A50 = V 
* IVEL DE RESISTÊNCIA A MUDANÇAS')

■’RITr ( 3»«6)
0A F0RVAT(/»3CXt'A51*PLAN0 DE I^PLFVENTACAO 1»//»30X»'A52=URGÊNCIA DE 

*RESULTADOS'*//)
GO TO 200 

3 WRITF ( 3 »871“
«7 FORVAT(///////»3CX*'REVISAR DADOS»»//)

200 CO*TP!UE
CALL EXIT 
END

iQ T

t

I »//»30X»'A39aRE\EFICICS

t »//» 3 0 X» 'A

i

FFatuo£5 SUPPO^TED 
0*E WORD INTEGEPS 
IOCS

CO?F REOUIRE^ENTS FOR
0 VARIABLES 940 PROGRAM. 2824CO^VON

END OF COvPILATION

// XEO

í

t.

I
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1=>A GE05/23/7*SOCIAL SCIENCES DATA PROCESSING SF.PvICE

uMvepstty or calif^davis

SPSS" ST AT IsT ICAL P/CKaCL FCR ThE SOCIAL SCIENCES 

VERSION 5.09.02?

2i

roíT
PUM NANE 
VAPIAPlE LIST 
TNPUT FORMAT

MODELO de avaliacac DE MODELOS Em MAPKE-TImg 
Mr)DELP'CCnAVA,GRUPO'GGEpAL ' A7Qlru>NCTA'PGRUP0/PGERAL 
riXFD<r?.C/Fft.0>ri.C/2r?tC/Fl#0/2F3»0)

ACCOPOING To YOuP INPUT FCfmAT/ VAPIaòlES arf to eE peao as fcllows»
1

RECOrO colummsVARIaüLE fopmat 
MODELO f ?4 o 
CODA.VA 
GRüPn 
GGERaL 
ATRIpü
nota
PGPUpQ
PGERaL

1 1-2t 1F U. 0 
F 1. 0 
F ?. 0 
F 2. 0 
F 1. 0 
F 3. 0 
r 3. o

3“6.
1 7-7
1 8-9
1 10-11' 

12-12 
13-15 
16-18

1
1
1

THE INPUT FOPMAT PrOVIdês FOR 
( ' C A R D S 1 ) PER cASt-. A MAyiMUMOF 18 •CQLUMNS* ARÍ USED On A REOOrd

8 VArIABlES TO BE REAo FRQM 1 rECOROS

INPUT- MEO I UM 
* DF CASES 
VAR LABELS

CARD
311
MODELO>mOpElO analISADO/cCOAVa 'COüIGO do AVALIAOOR/GRUpn^GPUPO AN 
ALIZADO/GgEpAL^GRUPO GEpAL/ATpIru^ATrIUUTqs de AVALlACAO/MnTA/NOT 
A ATRIBuIdâ/PGRUPC,PESC DC GRuPO/PGEraL>PFSC GERAL/
M00EL0'C°1>MODELO a (02)mqDEln P (03)MODElO C (Oa)MOOELO 0 (05)MO 
OFLC E (06)MODELO F (C7)ocPFLn G (OOMCDElO H (Oo)mODELO T/GRupU/ 
(Í)COMCElTUALÍZACAO (2)MPBELAGFH (3)SOLUCAO DO MODElO (MImPLEmEN 
TACAD/ATRIüU' c 01 )Cr-NFlRMAPlLIoApE (C'2)CÜNsIST INYFrNA (O3) CONS*S 

EXTERNA (ÔA)COMP Df COSMF.VISaU (05)C0RPEcA0 SINTÁTICA (06)FLEXlB 
ILIDADE (C«7) IMTEPPRFT EmPIPICa (OB)ORIGINALIOADE fO°)POOER EXPLlC 
ATORIP (lO)PCDCR HEURÍSTICO (H)PODER DE PREVISÃO (12)P0cEr UNIFI 
C ATOR 10 (l3)PPECISA0 CGNCEITuaL (1u )REFUT4OILIDADE (15JPCPrESEnTA 
TIVIDAPE (Ia)SImPLIC MEtODOLOg IcA (Í7)SImrlIC SE^ANtICa (lfl)UNIüA 
DE CONCEItUAL (19)APAPTATIV I DADF (?0 ) AJUSTAC 111 DADE (21)JmplITUÜE 
(22KPMPAT TEMpO FSPACO ( 23) C<;TaB II IDADE dC CrITFriP (2ú)rFPTlLlD 
ADE C25)CFNEPALIZAGILI0ADE (23) IWCCPTEZA (7!)LCGICIDADE (?8)LInGU 
AGEM (29)nUM E MAT PAS PCLACOFS (30)NUM E MAT DAS VARIaVEIS (31)R 
EFEREmCI aPILIDADE C32)SFKSIPILIDADE (33)TIPCL0GIA < 34 )T.P AN.sParENC 
IA (35)Vi AGILIDADE (3o)ESCOLMA DO mETGDQ (3/)AmALI$E DOS PFsULTAd 
OS (38)ASSIST *D0 USUaRTO (39)pEMEF DA lMP|LM (40 ) COMPRE^NSA 0 MU^U 
A (AI)CONTROL DAS V/RlAVFlS (ü?)CUSTü L TEmPO DE ImPLFm U.3)EnV0L 
VIMENTO Do USUÁRIO (44)FSTlL0 COGMITICO (U5)FAC ILIDA DE PE aVAlIAC 
AO (46)F AC II IDADE Of COmUNICAcaO (47)EACIIIDaDE DE TOM PE nFCISAO 
U8)MFtAS do USUÁRIO (49)NEcEsSIDADES computalizacionais (sO)NIVE

VaLUE LaPELS

>

4
i

*
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*

J
!

GL ?

05/23/'*cot Cr, de avaliacao oe «pcelos fm parkfting
i *»•» L DE PESlsT E yüOANCAS (Si)PLifíO }£ IpPLEmENTAC AO <52)UpGFmCIA üE 

t, P E S t; L T A D ú 5 /
'Plhjr rü-^'5 ATPTfíUCO/cPVPCCO/McDELCCO)
I|5SI.V;G V A't d £ S MOTA CO) 
tfWiiF 
iREAKtrw^

PESO .» P-ôpüPO + FGEpaL
MOTA B Y L’0 0Y GpUr*0 PY ATPÍPu/NCTA 0Y MOOELC BY GRüpO/WOTA 6Y

MGOELO &v ATPI8U
}Tati:>;t:cs AL L

d VAwIAnLES - 
5.6
A. 5/6t 7

ATPIRü-,/TypF*BXpASS:acto
■JPTíPVS
STATíSTICS

;
1.

)

rfad impüt Data 
j^ISM

í

v

J

<■>

V —•

!

i
í

5

4

r


