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RESUMO 

 

Semestralmente, notadamente nos meses de junho e dezembro, diversas instituições 

privadas de ensino superior (IPES) se deparam com um problema recorrente. Nesses períodos, 

elas abrem inscrições para processos vestibulares, nos quais selecionam os seus futuros 

alunos. Cada processo vestibular demanda uma campanha publicitária para divulgá-lo.  Para 

executar essas campanhas, as IPES buscam contratar agências de publicidade, que  elaboram, 

entre outros artefatos, planos de mídia que são apresentados aos decisores, que por sua vez  

buscam selecionar o plano que se mostra mais adequado. Essa escolha é feita pelos decisores 

das IPES. A construção desses planos de mídia é baseada em diversos critérios, que nem 

sempre são apresentados de forma clara pelas agências nem percebidos diretamente pelos 

decisores. Em muitos casos, mesmo tendo sido apresentados os critérios que basearam a 

construção daqueles planos, não fica claro o relacionamento que existe entre esses critérios, 

nem a importância relativa que cada critério possui naquele plano específico. Por envolver 

recursos financeiros, a seleção do plano de mídia mais adequado, ou seja, aquele que dentre os 

oferecidos é considerado o primeiro colocado de um ranking estabelecido com base em 

determinados critérios a partir dos quais todos os planos são avaliados, deveria resultar em 

uma alocação eficiente desses recursos. A elaboração desse ranking, com a posterior seleção 

do primeiro colocado, é uma tarefa complexa, que pode ser tratada como um problema 

multicritério, uma vez que há diversos critérios envolvidos, e diversas soluções possíveis.  Em 

vista do exposto, nesta dissertação é apresentado um modelo de decisão baseado em uma 

abordagem multicritério através do uso do método PROMETHEE II, cuja finalidade é auxiliar 

o decisor na busca pela solução do problema apresentado. Após a apresentação do modelo, é 

feito um estudo de caso e são apresentadas conclusões acerca do trabalho realizado. 

 

Palavras chave: Decisão Multicritério, Publicidade, Propaganda. 
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ABSTRACT 

 

 It is known that a seasonal problem affects many private colleges (thereafter referenced 

as IPES*) every other semester. At the end of the semester, admissional exams take place, 

when the future students are then selected. Consequently, a publicity campaign to broadcast 

these exams is required. In order to bring such a campaign to action, the IPES hire publicity 

agencies that, amongst other things, present the managers with the, so-called, media plans. 

The managers, in their turn, will ultimately make a selection of the most adequate media plan 

for the situation. When elaborating the media plans, many criteria of either qualitative or 

quantitative nature are used and such criteria are not always made clear by the agencies, 

neither directly noticed by the managers. In many cases, the relationship between the different 

criteria on which those media plans are built on, or even their relative importance, is not 

clearly established, even after a formal presentation is carried out. Nevertheless, the selection 

of the most adequate media plan following the elaboration of a rank list, should be of 

paramount importance for it involves the allocation of financial resources. How to rank the 

several media plans and, therefore, choose the first on the list is a complex task that may be 

treated as a multicriteria problem, since there are many criteria involved and many possible 

solutions. Having said that, the aim of this dissertation is to present a decision model based on 

a multicriteria approach, which will help the manager in the selection process of the most 

adequate media plan designed to broadcast the selection exam for his college. After the model  

presentation,  a case study is carried out  and conclusions about the work are shown. 

 

* In Portuguese: "instituições Privadas de Ensino Superior 

Keywords: Multicriteria Decision, Publicity, Advertisement. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Relevância do trabalho 

Na última década, houve um significativo aumento no número de instituições privadas 

de ensino superior no Brasil. Este processo tem sido bastante intenso, com um número 

crescente de instituições dos mais diversos portes entrando no mercado e disputando os alunos 

(ou clientela, dependendo do ponto de vista) numa concorrência cada vez mais acirrada. O 

número de vagas oferecidas cresceu substancialmente, passando de 396.682 em 1994 para 

2.011.929 em 2004 (MEC, 2004). Com o aumento da concorrência, a captação de alunos se 

tornou um fator crítico para a sobrevivência dessas instituições. Para captar alunos, as 

Instituições Privadas de Ensino Superior (IPES) têm investido em campanhas publicitárias 

onerosas, baseadas em planos de mídia oferecidos pelas agências de publicidade, que 

demandam recursos financeiros em quantidade cada vez maior, com resultados nem sempre 

satisfatórios, principalmente levando-se em conta o retorno obtido em relação ao capital 

investido. 

Em muitas instituições, esse processo ainda é realizado de forma bastante intuitiva, onde 

os decisores avaliam, basicamente, o custo total da campanha e, em alguns casos, a proporção 

do capital investido em relação ao número potencial de alunos captados. Uma fase crítica é a 

da seleção do plano de mídia adequado. Nesse processo de seleção, torna-se difícil comparar 

as propostas apresentadas se a abordagem na sua construção for diferente, ou seja, se os 

critérios utilizados na construção de um plano de mídia forem diferentes dos critérios 

utilizados na construção dos outros planos, bem como a importância relativa de cada critério, 

mesmo se o custo final for parecido. Ainda que os planos sejam semelhantes, a sua 

comparação pode ser complexa, em função da forma como são tratados e apresentados os 

critérios subjacentes ao processo de construção. Essa dificuldade na explicitação dos critérios, 

seus pesos e seu relacionamento, bem como a comparação entre os planos, permeia o 

processo. O modelo proposto nesta dissertação tem por finalidade auxiliar o decisor quando 

confrontado com problemas desta natureza. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GERAIS 

Desenvolver um modelo de decisão para auxiliar o decisor no processo de seleção do 

plano de mídia mais adequado à divulgação dos vestibulares das IPES. 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

• Identificar os critérios de decisão e os fatores que influenciam o processo de 

escolha de planos de mídia para campanhas de divulgação de processos 

vestibulares. 

• Identificar um modelo de decisão adequado para apoio ao decisor no processo 

de seleção do plano de mídia mais apropriado à divulgação de seus processos 

vestibulares. 

1.3 Método utilizado para o desenvolvimento da Pesquisa 

Inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica com a finalidade de abordar os 

conceitos relativos à decisão multicritério e conceitos de publicidade e propaganda. A seguir, 

foi feita a descrição do problema e escolha do modelo de decisão multicritério adequado. 

Depois, foi feito um estudo de caso, através de uma aplicação do modelo a um problema 

apresentado. Finalmente, foram apresentadas conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 

1.4 Organização do trabalho 

Esta dissertação está estruturada em 6 capítulos. Neste primeiro capítulo são 

apresentados a relevância do trabalho, os objetivos, o método e a organização do trabalho. 

No segundo capítulo é apresentada a base conceitual da dissertação, compreendendo decisão 

multicritério, método PROMETHEE II e conceitos relacionados à publicidade e propaganda. 

O terceiro capítulo apresenta o problema de escolha de planos de mídia para campanhas 

vestibulares. O quarto capítulo apresenta a proposta de modelo de decisão anteriormente 

descrito, justificando a escolha do método.  

No quinto capítulo é feito um estudo de caso baseado no modelo apresentado e o sexto 

capítulo aborda as principais conclusões do trabalho, além de apresentar propostas para 

estudos futuros. 
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2 BASE CONCEITUAL 

Neste capítulo são abordados conceitos de decisão multicritério, publicidade e 

propaganda e abordagens da literatura ao problema proposto.  

2.1 Decisão Multicritério 

O processo de tomada de decisão, presente no dia a dia das organizações, é 

normalmente complexo. Uma decisão precisa ser tomada sempre que estamos diante de um 

problema que possui mais que uma alternativa para a sua solução (Gomes et al, 2002). Várias 

complicações podem surgir num problema real de tomada de decisão. Segundo Gomes et AL 

(2002), os problemas podem ser classificados, basicamente, em 3 tipos: Problemas 

estruturados, que são aqueles cuja solução pode ser alcançada seguindo processos lógicos e 

bem definidos; Problemas semi-estruturados, que usam modelos matemáticos nas partes 

estruturadas do problema que está sendo analisado, com decisões finais sendo tomadas com 

base em critérios subjetivos; e, por fim, os Problemas Não Estruturados, que são problemas 

para os quais não existem processos lógicos e bem definidos para a sua solução.  

Na tentativa de solucionar o problema, seja de que tipo for entre os acima citados, o 

decisor busca direta ou indiretamente, por meio de juízo de valor, escolher alternativas ou 

cursos de ação que sejam mais adequados diante do problema apresentado. As alternativas ou 

cursos de ação costumam ser avaliados de acordo com alguns padrões, comumente 

denominados critérios. Segundo define o Dicionário Michaelis, critério é “aquilo que serve de 

norma para julgar, decidir ou proceder“. Já conforme Belton & Stewart (2002) “critério é uma 

forma ou padrão de julgamento. A consideração de diferentes escolhas ou cursos de ação se 

torna um problema de tomada de decisão multicritério quando existem diversos padrões que 

podem apresentar conflitos entre si”.  

Quando se depara com um problema de decisão, o decisor deve avaliar cada alternativa 

(ao menos duas) à luz dos diversos critérios, que são ao menos dois, que conflitam entre si 

(Gomes et al, 2004), caracterizando-se, portanto, um problema de decisão multicritério, 

conforme a definição de Belton & Stewart (2002), citada anteriormente. Nessa escolha, 

normalmente não existe uma solução que é a melhor sob todos os pontos de vista 

(Vincke,1992). Assim, o decisor busca escolher a mais adequada, ou seja, a de melhor 

compromisso levando-se em consideração todos os critérios, ou um conjunto de alternativas, 



Capítulo 2 Base Conceitual 
 

4 

 

para posterior refinamento e escolha.  Esta escolha pode resultar em uma ou várias das 

alternativas ou cursos de ação, dependendo da problemática associada. 

Conforme Roy (1996), há 4 problemáticas associadas à decisão multicritério, onde o 

termo “problemática” se refere, conceitualmente, à forma com que o analista visualiza o apoio 

que ele dará ao decisor na solução do problema em mãos. São elas:  

Problemática de Escolha (Roy, 1996): o problema é apresentado em termos de escolher 

a “melhor” ação/alternativa.  A palavra “melhor” é citada entre aspas por um motivo simples: 

na grande maioria dos casos, consegue-se obter a ação que tem melhor compromisso perante 

os diversos critérios. Raramente consegue-se que essa seja a melhor em relação a todos os 

critérios.  Em casos onde diversos sistemas de valor conflitantes estão presentes, é 

virtualmente impossível obtê-la. Essa problemática fornece como resultado uma 

recomendação, que indicaria uma possível solução, ou propõe um procedimento que pode ser 

usado repetidamente para identificar as melhores ações.  Nessa problemática, as alternativas 

são comparadas umas às outras com a finalidade de eliminar tantas alternativas quanto for 

possível. No caso ideal, cuja ocorrência é menos comum, resta apenas uma alternativa que é a 

melhor decisão.  

Problemática de Classificação (Roy, 1996): Essa problemática apresenta o problema em 

termos de associar alternativas a categorias, separando-as de acordo com algum valor 

intrínseco da alternativa. A título de exemplo, poder-se-ia separar as alternativas em 

categorias ou classes do tipo “boa”, “regular”, “ruim”, “ótima”, ou mesmo em alguma classe 

que não faz parte de nenhuma das outras. Nessa classificação, cada alternativa só pode fazer 

parte de uma categoria ou classe.  Essa problemática fornece como resultado a classificação 

das alternativas ou propõe um procedimento que possa ser usado para realizar essa 

classificação. 

Problemática de Ranqueamento ou Ordenação (Roy, 1996): Apresenta o problema em 

termos de uma ordenação ou ranqueamento das alternativas, da mais preferível à menos 

preferível. Essa problemática tem como resultado uma recomendação, através da construção 

de uma ordem parcial ou completa formada pelas classes contendo alternativas consideradas 

equivalentes, ou propõe uma  metodologia para realizar essa ordenação.  Nesta dissertação, o 

problema apresentado se enquadra nesta problemática. 

Problemática de Descrição (Roy, 1996): é caracterizada pelo foco na descrição do 

problema em si, e nas alternativas disponíveis. Quando possível, também são detalhadas as 
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conseqüências da escolha de cada alternativa. Esta problemática gera como resultado uma 

descrição das ações ou suas conseqüências ou propõe uma metodologia para realizar essa 

descrição. 

Qualquer que seja a problemática, num problema de decisão multicritério  o decisor se 

depara com critérios quantitativos e/ou qualitativos, podendo esses critérios estarem 

interligados ou não (Gomes et al, 2002).  

Critérios qualitativos são aqueles onde a mensuração do resultado da avaliação de cada 

alternativa, sob aquele critério, se dá em escalas não-numéricas, ou seja, em níveis não 

numéricos (Gomes et al, 2002). Por exemplo, avaliando uma paisagem sob o critério 

“beleza”, poderíamos classificar essa paisagem  como  “pouco bela”, “razoavelmente bela” e  

“muito bela” . Nessa avaliação, se não for utilizado um método adequado, nem sempre é 

possível atribuir valores numéricos a cada classificação. No caso citado, poderíamos atribuir 

zero à classificação “pouco bela”, dois a “razoavelmente bela” e dez a “muito bela”. Mas 

poderíamos atribuir qualquer número a qualquer classificação, e qualquer dessas atribuições 

poderia ser questionada quando à sua coerência. Em resumo, em se tratando de critérios 

qualitativos, a avaliação numérica, se feita sem métodos apropriados, pode mostrar-se pouco 

eficiente.  

Critérios quantitativos são aqueles onde o desempenho de uma alternativa, quando 

avaliada sob aquele critério, pode ser expresso por um número, seja por métodos 

probabilísticos ou determinísticos (Gomes et al, 2002). Esses critérios permitem uma 

avaliação mais direta, principalmente se existirem procedimentos formais de cálculo de 

desempenho de uma alternativa em relação ao critério. Como exemplo pode-se citar o 

consumo de combustível de um veículo, expresso em Quilômetros por Litro. Nesse caso, a 

avaliação é direta e não costuma dar margem a interpretações duvidosas. 

Num problema de decisão multicritério, as alternativas ou cursos de ação são avaliados 

de acordo com critérios apresentados.  Esses critérios são “eixos de avaliação” que 

direcionam a análise a ser feita(Gomes et al, 2004).  Os critérios permitem comparar 

alternativas de acordo com os pontos de vista do decisor. Obviamente, os critérios devem ser 

não-redundantes, ou seja, se um dado critério aborda um aspecto específico, nenhum outro 

critério poderá abordar esse mesmo aspecto. Também devem cobrir todos os pontos de vista 

considerados importantes, o que significa dizer que a lista de critérios utilizada deve ser 

composta de todos os critérios que são relevantes para a decisão final. Não faz sentido manter 
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na lista de critérios um critério que foi julgado como irrelevante para a decisão final. Se isso 

ocorre, ele é naturalmente excluído da lista de critérios em uso.  

A lista de critérios deve ser determinada levando-se em consideração a sua orientação 

com o objetivo, ou seja, deve estar diretamente relacionada ao que se quer alcançar. Nessa 

avaliação critério X alternativa, podemos ter 3 comportamentos distintos dos critérios quanto 

à  variação para mais ou para menos da avaliação da alternativa para aquele critério(Gomes et 

al, 2002). No primeiro deles, a alternativa é tanto melhor quanto maior for a sua avaliação em 

relação ao critério, como por exemplo, quando se avalia uma alternativa analisando o lucro 

que ela oferece. Quanto maior o lucro, melhor a alternativa. O segundo caso, que podemos 

exemplificar utilizando o conceito de custo, tem comportamento oposto ao já citado, ou seja, 

quanto menor a sua avaliação em relação ao critério, melhor será a performance da 

alternativa. Quando se avalia o custo, a alternativa passa a ser melhor quando se tem o menor 

valor possível. E há o caso intermediário: a alternativa é melhor avaliada quando está próxima 

de um valor intermediário da escala,  como por exemplo, o IMC (índice de massa corpórea, 

calculado como o peso de uma pessoa, em quilogramas, dividido pelo quadrado de sua altura 

em metros) de uma pessoa. Um IMC muito baixo, ou muito alto, é indesejável. O IMC 

considerado intermediário é julgado como sendo o melhor.  

Quando as alternativas são avaliadas em relação aos critérios, o resultado dessa 

avaliação gera um resultado, numérico ou literal, que se relaciona a um critério quantitativo 

ou a um critério qualitativo, respectivamente. Em ambos os casos torna-se necessário levar em 

consideração o conceito de escala, que explicamos a seguir.  

  

As escalas mais comuns, conforme Haimes (1991, apud (Gomes et al, 2002)), são: 

• Escala Verbal (ou nominal ou semântica) : escala onde são atribuídos nomes ou 

números às opções.  É apropriada para seleções mutuamente exclusivas, como por 

exemplo, branco/cinza/preto, quente/frio. 

• Escala de Intervalo: atribui números para representar a “distância psicológica” que o 

decisor vê. A diferença entre os fatores é determinada por meio do comprimento do 

intervalo entre eles. 

• Escala Cardinal: permite definir a quantidade de posições possíveis dentro de uma 

escala.  A cardinalidade se associa diretamente à quantidade, mas sem que se 

associe uma intensidade a cada posição.  
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• Escala Ordinal: Permite ordenar objetos de forma seqüencial. Ela está associada à 

idéia de posição em uma ordem predefinida de importância. 

Ainda segundo Haimes (1991, apud (Gomes et al, 2002)), existem as escalas de 

quociente, diferencial e multidimensional, que não são abordadas neste trabalho. 

A decisão de qual escala utilizar em cada caso depende da forma em que o avaliador vai 

valorar cada alternativa em relação aos critérios. 

Independentemente da escala utilizada, quando o decisor compara o desempenho de 

cada alternativa segundo os critérios sob a qual é analisada, também pode comparar os ganhos 

e perdas relativos, avaliando o quanto ganha e o quanto perde ao se escolher alternativas com 

melhor desempenho em um critério e pior em outro(ou outros). Essa relação ganho/perda é 

chamada de tradeoff(o quanto se ganha ou se perde) entre os critérios, e nem sempre é de fácil 

avaliação.  

Os conceitos de compensação, ponderação e independência entre os critérios merecem 

atenção especial quando de sua aplicação nos diversos métodos multicritério (Gomes et al, 

2002).  É muito importante diferenciar os conceitos de Peso e Constantes de Escala. 

O peso é usado por boa parte dos métodos como um número que representa a 

importância relativa entre os critérios, ou seja, traduz informação intercritério. O objetivo do 

uso do peso é muito diferente do conceito de constante de escala. Enquanto o primeiro reflete 

um grau de importância do critério, a segunda é obtida por meio de questões que avaliam o 

quanto se ganha em um critério para compensar perdas em outros, dentro da escala de valores 

considerada (Gomes et al, 2002). 

Quando avalia as alternativas duas a duas, o decisor as compara por relações binárias 

(Gomes et al, 2002). Nessa avaliação, pode-se perceber como ele se comporta diante das 

alternativas. Esse comportamento, supondo-o racional, é norteado pelas suas preferências. O 

decisor pode demonstrar indiferença entre as alternativas, ou pode preferir uma delas à outra, 

conforme expressa a teoria da decisão clássica. Também pode julgar que elas são 

incomparáveis (Vincke, 2002).  

 Quando demonstra indiferença às alternativas, o decisor o faz por concluir que existem 

razões claras que justificam uma equivalência entre essas alternativas. Já quando prefere uma 

alternativa à outra, podem acontecer duas situações básicas: ou ele prefere fortemente uma à 

outra, ou tem preferência fraca por uma delas. Na preferência forte, ou preferência estrita, 

decisor não tem nenhuma dúvida de que uma das alternativas é melhor do que a outra. Já no 
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caso da preferência fraca, o decisor não tem certeza se prefere estritamente uma das 

alternativas à outra ou se elas lhe são indiferentes. Quando julga que elas são incomparáveis, 

o decisor o faz por não possuir elementos que permitam deduzir que haja preferência nem 

indiferença entre elas, ou seja, ele nem conclui que prefere uma à outra nem que é indiferente 

às duas (Gomes et al, 2002). De acordo com Roy (1996), as quatro situações anteriores 

podem ser combinadas para outros tipos: 

• Não-preferência: ocorre quando há ausência de situações claras e objetivas que 

justifiquem a preferência estrita ou fraca de uma ação sobre a outra. 

• Preferência: ocorre quando há razões claras e objetivas que justifiquem a 

existência de preferência estrita ou fraca de uma ação sobre outra. 

• J- Preferência: ocorre quando há razões claras e objetivas que justifiquem a 

existência de preferência fraca de uma ação sobre outra ou indiferença entre 

elas, sem que haja uma divisão clara entre as duas situações. 

• K- Preferência: ocorre quando há razões claras e objetivas que justifiquem a 

existência de preferência estrita de uma ação sobre outra ou incomparabilidade 

entre elas, sem que haja uma divisão clara entre as duas situações. 

• Sobreclassificação (outranking): ocorre quando há razões claras e objetivas que 

justifiquem a existência de Preferência ou J-preferência de uma ação sobre outra  

sem que haja uma divisão clara entre as situações de preferência fraca, 

preferência estrita e indiferença. 

 

Conforme Gomes et al (2002), as relações supracitadas constituem um sistema 

relacional de preferências de um agente de decisão sobre o conjunto de alternativas 

disponíveis se:   

• Essas relações podem ser consideradas como representações das preferências do 

decisor em face das ações que constituem o conjunto A.  

• São exaustivas, ou seja, para um par de ações ao menos uma das relações é 

verificada. 

• São mutuamente exclusivas: para um par qualquer de alternativas, apenas uma 

relação é verificada. 

Ao participar de um processo decisório, o decisor pode expressar suas preferências 

através de sistemas de relações de preferência.  A modelagem de preferências desempenha 
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papel fundamental no campo da Pesquisa Operacional, dos cálculos econômicos e na teoria da 

decisão (Gomes et al, 2002).  

Considerando as relações binárias citadas anteriormente, as possíveis estruturas de 

preferência sobre um conjunto de alternativas são as seguintes (Vincke, 1992): 

• Estruturas que não consideram a incomparabilidade:  

o Ordem completa 

o Pré-ordem completa 

o Semi-ordem 

o Ordem Intervalar 

o Pseudo-ordem 

• Estruturas que consideram a incomparabilidade:  

o Ordem parcial 

o Pré-ordem parcial 

A seguir descrevemos cada uma delas. 

A primeira delas, Ordem Completa, corresponde à estrutura que ocorre em uma situação 

na qual os elementos do conjunto de alternativas em análise pode ser ordenado, tipicamente, 

do melhor para o pior, sem possibilidade de empate das alternativas. Na ordem completa, não 

há alternativas incomparáveis. O decisor, nesse caso, sempre consegue comparar as 

alternativas entre si. 

Funcionalmente, supondo que tenhamos um conjunto A de alternativas e uma função g, 

que pode representar a avaliação dessa alternativa em relação a um dado critério, sendo g 

definida em A, a Ordem Completa pode ser representada conforme abaixo :  

a P b  g(a) > g(b) 

A segunda delas, Pré-Ordem completa, corresponde à noção intuitiva de classificação 

com possibilidade de empate, onde todas as alternativas são comparáveis entre si. 

Funcionalmente, temos, para duas alternativas a e b, as possibilidades abaixo(naturalmente 

excludentes, conforme citado anteriormente): 

a P b  g(a) > g(b)    

a I b   g(a) = g(b) 

É possível deduzir pelas expressões acima que, para quaisquer duas ações, ou há uma 

ordem entre elas ou elas são consideradas equivalentes. 
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A terceira delas, Semi-Ordem (ou quase-ordem), corresponde à situação onde existe um 

limiar de indiferença q. A existência desse limiar ocorre quando, abaixo de uma determinada 

diferença entre as avaliações das alternativas sob a função g, o decisor não consegue 

diferenciar as duas alternativas, não conseguindo expressar preferência por uma delas. 

Funcionalmente, temos :  

a P b  g(a) > g(b) +q    

a I b   |g(a) - g(b)| < q 

A quarta delas, Ordem Intervalar, corresponde à situação onde existe uma função limiar 

de indiferença q, que varia ao longo da escala de valores. A existência desse limiar ocorre 

quando, abaixo de uma determinada diferença entre as avaliações das alternativas sob a 

função composta q(g), o decisor não consegue diferenciar as duas alternativas, não 

conseguindo expressar preferência por uma delas. Funcionalmente, temos :  

a P b  g(b)+ q(g(b)) < g(a)    

a I b   g(a) - g(b) < q(g(b)) e g(b) - g(a) < q(g(a)) 

 

A quinta delas, Pseudo-ordem, é baseada na existência de dois limiares: o limiar de 

preferência e o limiar de indiferença. O limiar de indiferença, conceitualmente, é o mesmo 

apresentado anteriormente. O limiar de preferência baseia-se na idéia de que há diferenças, na 

avaliação das alternativas, acima das quais o decisor tem certeza de que prefere uma dessas 

alternativas. Dito de outra maneira: se a diferença entre os valores das avaliações das 

alternativas supera um certo patamar e, em conseqüência disso, o decisor tem certeza que 

prefere estritamente uma delas, esse patamar pode ser considerado o limiar de preferência 

daquele decisor. 

Funcionalmente, temos que, considerando p(g(b)) o limiar de preferência, diferença 

acima da qual a alternativa a é preferida à alternativa b, então: 

 

a P b  g(b)+ P(g(b)) < g(a)    

a I b   g(a) +q(g(a)) >=g(b) e 

g(b) +q(g(b)) >=g(a)  

 

Além das duas relações acima, há uma zona intermediária chamada “área de preferência 

fraca”. Nesse caso, temos que, para uma relação de preferência fraca Q:  
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 a Q b  g(b)+ p(g(b)) >= g(a) > g(b) + q(g(b)    

A área de preferência fraca equivale à diferença entre p(g(b)) e q(g(b)). 

 

Todas as relações acima, conforme afirmamos anteriormente, não prevêem a 

incomparabilidade. Contudo, há situações onde a incomparabilidade existe, ou seja, o decisor 

não deseja (ou não possui informação suficiente para) comparar duas ações. Nesses casos, 

passa-se a trabalhar em subconjuntos do conjunto de ações A, ao invés de considerar todas as 

ações por ele contidas.  A ordem parcial e a pré-ordem parcial são as mais importantes, que 

abordamos a seguir. 

A ordem parcial ocorre quando elementos de certos subconjuntos de A podem ser 

ordenadas da pior para a melhor, sem igualdades (Vincke,1992).  Assim, temos: 
 

a P b  g(a) > g(b) 

A pré-ordem parcial equivale a uma ordem parcial acrescentada da possibilidade de 

ocorrerem igualdades eventuais. Nesse caso, temos, analogamente, que  

a P b  g(a) > g(b)    

a I b   g(a) = g(b) 

Existem ainda a semi-ordem parcial e a ordem parcial intervalar, que não trataremos 

aqui. Segundo Vincke (1992), apesar de diversas definições terem sido feitas na literatura 

sobre essas estruturas, ainda não há uma definição que predomine sobre as demais, e por esse 

motivo não as abordaremos aqui.  

Tendo abordado as estruturas de preferência, é importante abordar a classificação que 

Vincke (1992) faz sobre os Critérios, considerando a estrutura de preferência sob a qual o 

critério atua, que passamos a tratar agora.  Supondo duas alternativas a e b, a avaliação dessas 

alternativas em relação ao critério j é expressa como Fj(a) e Fj(b), respectivamente. 

Naturalmente, só podemos ter três possibilidades :  

• Fj(a) > Fj(b) 

• Fj(a) = Fj(b) 

• Fj(a) < Fj(b) 

 Supondo que qualquer pequena diferença é significativa, temos que no primeiro caso a 

alternativa a pode ser considerada melhor que a alternativa b naquele critério. No segundo 

caso, elas são equivalentes. No terceiro caso, a alternativa b é considerada melhor do que a 
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alternativa a. Este tipo de critério é chamado na literatura de critério usual. O critério usual(ou 

critério “verdadeiro”), portanto, está diretamente relacionado a uma estrutura de pré-ordem 

completa.  

Por outro lado, há casos em que pequenas diferenças podem não ser perceptíveis ao 

decisor. Nesse caso, para esse outro tipo de critério podemos considerar um valor q onde, para 

quaisquer duas alternativas num dado critério j, se Fj(a) - Fj(b) < q então elas são 

consideradas equivalentes pelo decisor. Esse tipo de critério, onde diferenças de performance 

menores que q induzem a uma percepção de equivalência, por parte do decisor, é chamado na 

literatura de “quase-critério”.  Esse tipo de critério, também chamado de semi-critério, está 

diretamente relacionado à estrutura de preferência “Semi-ordem”,com limiar, conforme  

abordamos anteriormente. Analogamente, o critério intervalar ocorre se a estrutura de 

preferência subjacente é uma ordem intervalar, com limiar variável, e o pseudo-critério ocorre 

quando a estrutura de preferência subjacente é uma pseudo-ordem, com dois limiares. Em 

qualquer processo de tomada de decisão multicritério, encontramos as estruturas acima 

citadas, com os critérios já elencados. No problema que trataremos nesta dissertação, os 

critérios levantados se enquadram nos tipos citados, e serão detalhados posteriormente.  

Sejam quais forem os critérios presentes num processo de tomada de decisão 

multicritério, normalmente as decisões que se baseiam nesses critérios costumam ser 

avaliadas por mais de uma pessoa, embora na maioria das vezes haja um único decisor, que é 

o responsável pela escolha final. Esse decisor deverá considerar, entre outros, todas as 

questões relativas àquela decisão, ou seja, as alternativas, os critérios, o tradeoff entre os 

critérios e as conseqüências da escolha de cada alternativa, levando em consideração(ou não) 

a opinião dos demais participantes do processo decisório. As pessoas envolvidas nesse 

processo decisório não costumam ter (em boa parte dos casos, nunca têm) os mesmos pontos 

de vista. Conflitos são inevitáveis, e trazem mais complexidade à questão. Como fator 

complicador, em muitos casos pode ser necessário satisfazer a restrições diversas, sejam elas 

orçamentárias, logísticas, políticas, religiosas ou culturais, além de ser necessário satisfazer a 

diversos objetivos simultaneamente. As restrições do problema podem não estar bem 

definidas, podendo existir dúvidas a respeito do que é critério e do que é restrição (Gomes et 

al, 2004).  

No intuito de tornar mais formal esse processo, e ajudar na busca da solução, foram 

desenvolvidos métodos de apoio à decisão multicritério que buscam apoiar o decisor no 
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processo de tomada de decisão. O desafio, nestes métodos, é aliar o rigor científico, formal, à 

facilidade de uso, sempre levando em consideração a subjetividade do decisor. Para terem boa 

aceitação, os métodos devem permitir que o decisor (com ou sem a figura do 

analista/facilitador) seja capaz de aplicá-los  de forma adequada como apoio à solução do seu 

problema. Os métodos buscam, antes de tudo, viabilizar uma maior compreensão do 

problema. O foco, ao invés de buscar “a” decisão correta, é no apoio ao processo decisório, 

através (quando possível) da recomendação de ações ou cursos de ação ao decisor responsável 

pela tomada de decisão.  

Segundo Vincke (1992), os métodos multicritério têm sido habitualmente  

classificados por especialistas em apoio multicritério à decisão em três grandes famílias : 

Métodos de Critério Único de Síntese e seus derivados, Métodos de Sobreclassificação e 

métodos Interativos. Roy (1996), numa abordagem mais aberta, denomina essas famílias de 

“abordagem de critério único de síntese, não permitindo incomparabilidade”, “abordagem de 

sobreclassificação, permitindo incomparabilidade”, e “abordagem interativa baseada em 

tentativa e erro”, respectivamente. Nesta dissertação são abordados os métodos de 

sobreclassificação.  

2.1.1 – Métodos de Sobreclassificação 

Conforme Belton (2002), os métodos de sobreclassificação usam uma abordagem 

completamente diferente daquela utilizada em funções de valor agregativas, como utilizado 

no MAUT, por exemplo. Na sobreclassificação, busca-se comparar as alternativas 2 a 2, 

chegando-se a 3 possíveis conclusões, mutuamente excludentes: ou uma é melhor do que a 

outra, ou ambas são equivalentes ou não são comparáveis. Dizemos que uma alternativa a 

sobreclassifica (ou supera) uma alternativa b se, levando em consideração toda a informação 

disponível sobre o problema e as preferências do decisor, há algum argumento forte o 

suficiente para basear a conclusão de que a é ao menos tão boa quanto b e não há argumento 

forte o suficiente que diga o contrário (Roy, 1996). A diferença mais marcante dos métodos 

de sobreclassificação em relação aos de critério único de síntese, é que nos últimos a 

incomparabilidade não é considerada. A incomparabilidade ocorre quando um decisor não é 

capaz ou não deseja comparar duas alternativas. Por admitirem a existência da 

incomparabilidade, os métodos de sobreclassificação permitem maior flexibilidade e se 

adaptam com mais facilidade aos problemas da vida real onde a incomparabilidade se 
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manifesta. É importante ressaltar que a escolha do método, seja qual for a escola a que ele 

pertence, depende do problema em particular, ou seja, cada caso é um caso.  

Dentre os mais importantes métodos da escola francesa, destacam-se as famílias de 

métodos ELECTRE e PROMETHEE. Nesta dissertação, detalha-se apenas, e em particular, o 

PROMETHEE II, que é o método utilizado no modelo de decisão proposto.  

2.1.1.1 – A família de Métodos PROMETHEE 

A sigla PROMETHEE é uma abreviatura de “Preference Ranking Organization Method 

for Enrichment Evaluation”, método apresentado em 1985 por Brans e Vincke. O 

PROMETHEE, como diversos outros métodos de sobreclassificação, utiliza comparações par 

a par das alternativas (ou seja, compara as alternativas duas a duas) de acordo com critérios 

preestabelecidos, cuja importância é expressa de acordo com pesos que são atribuídos a cada 

critério. As alternativas são avaliadas segundo os critérios, e resultados são obtidos. Os 

métodos da família PROMETHEE baseiam-se em duas etapas: construção de uma relação de 

sobreclassificação, agregando informações entre as alternativas e critérios, e a exploração 

dessa relação para apoio à decisão (Brans e Mareschal, 2002, apud Almeida, 2003). A 

exploração da relação é feita a partir dos resultados obtidos que citamos acima. Por ser não-

compensatório, ou seja, por não possuir uma função de síntese que agrega os critérios, o 

PROMETHEE favorece alternativas que possuem bom desempenho na maioria dos critérios, 

sendo, portanto, bem balanceadas em relação aos mesmos. A família PROMETHEE é 

composta de seis variantes (Brans & Mareschal, 2002 apud Almeida & Costa, 2003): 

 

• PROMETHEE I:  neste método, é gerada uma relação de sobreclassificação parcial entre 

as alternativas; 

 

• PROMETHEE II :  Gera uma pré-ordem completa entre as alternativas, através do cálculo 

do fluxo líquido, que detalharemos mais abaixo; 

 

• PROMETHEE III:  Desenvolvido para tratar  problemas de decisão mais sofisticados, em 

particular com um componente estocástico. 
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• PROMETHEE IV :  Envolve o caso de um conjunto contínuo de ações A que surge 

quando as ações são, por exemplo, percentagens, dimensões de um produto, 

investimentos etc.; 

 

• PROMETHEE V :  Estende  o PROMETHEE II, introduzindo restrições, identificadas no 

problema, para as alternativas selecionadas, introduzindo-se  otimização inteira; 

 

• PROMETHEE VI :  Usado quando o decisor não está apto ou não quer definir de forma 

precisa os pesos para os critérios. Nesse método, pode-se especificar intervalos de 

possíveis valores ao invés de utilizar um valor fixo para cada peso. 

 

No item a seguir, apresenta-se de forma detalhada o método PROMETHEE II. 

2.1.1.1.1– PROMETHEE II 

Conforme dito anteriormente, o PROMETHEE II baseia-se em comparações par a par 

das alternativas, que são avaliadas com base em critérios. Esses critérios possuem pesos que 

exprimem o seu grau de importância para o decisor, ou seja, quanto maior o peso maior o grau 

de importância daquele critério.  Os pesos são atribuídos pelo decisor.  Inicialmente, as 

alternativas são apresentadas, bem como seus critérios e os pesos de cada critério. Os critérios 

são associados, um a um, a funções de preferência, segundo modelos descritos no quadro 2.1, 

inserido no final neste item. No passo seguinte, cada alternativa tem seu desempenho 

calculado em relação aos critérios. Para cada critério j existe alguma função gj tal que a 

alternativa é avaliada de acordo com essa função. A comparação de duas alternativas é feita 

critério a critério, onde se calcula a diferença de desempenho daquelas alternativas em relação 

a aquele critério. Essa diferença é mapeada em uma função de preferência com valores entre 0 

e 1, que exprime a forma com que o decisor interpreta ou percebe essa diferença de 

desempenho, ou seja, o grau de preferência que resulta daquela diferença de desempenho das 

alternativas em relação ao critério. Essa análise, feita critério a critério, sempre em pares de 

alternativas, resulta em uma matriz que representa as intensidades de preferência do decisor 

para os pares de alternativas. Com base nessa matriz, são calculados os fluxos positivo e 

negativo ou de saída e de entrada, respectivamente, onde o primeiro representa a intensidade 

de preferência de a sobre todas as alternativas. É fácil perceber que, quanto maior o fluxo de 
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saída, melhor a alternativa. O fluxo de entrada representa a intensidade de preferência de 

todas as outras alternativas sobre aquela alternativa. Também é possível perceber que, quanto 

menor o fluxo de entrada, melhor é a alternativa. A alternativa de maior fluxo líquido é 

considerada a melhor. A seguir, descreveremos mais formalmente este método. 

Considerando que temos:  

• Um conjunto finito de alternativas A, onde cada alternativa  é definida como ai , 

com i=1,..,m; 

• Um conjunto finito de critérios C, cada critério sendo definido como cj,  j=1,..n 

onde n é o número de critérios, e cada critério cj pode ser considerado uma 

função  gj(ai) que, aplicada a uma alternativa, retorna um resultado real; 

• Um conjunto de funções de preferência, onde cada critério é associado a uma 

função de preferência Fj, calculada com base na diferença de desempenho de 

duas alternativas em relação ao critério cj,; 

• Um conjunto de pesos Wj, com j=1,..,n, onde os pesos exprimem a importância 
de cada critério; 

•  qj – um limiar de indiferença, o maior valor para Fj (a) - Fj (b) abaixo do qual 
existe uma indiferença em se preferir a alternativa a ou b; 

•  pj – um limiar de preferência, o menor valor para Fj (a) - Fj (b) acima do qual 
existe uma preferência estrita por a em relação a b; 

• sj – um limiar que controla a inclinação da função de preferência 
gaussiana,correspondendo a um limiar de preferência médio situado entre os 
patamares qj e pj; 

 

É possível obter uma ordenação com base nos fluxos líquidos de cada alternativa, onde, 

por definição: 

• O grau de preferência global  de uma alternativa a sobre outra alternativa b é calculado 
da seguinte forma, para cada tipo de critério:  

 
 

 
 

(2.1) 

(2.2) 
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• O grau de preferência global, calculado sobre 2 alternativas a e b, mede a preferência 

da alternativa a sobre b em relação aos critérios utilizados na comparação. Com base 

no cálculo de preferência global, podem  se calcular os fluxos de saída  Φ+,  fluxo de 

entrada Φ-   e  fluxo líquido das alternativas Φ, respectivamente definidos como :  

 

(2.3) 

 
(2.4) 

 
 

(2.5) 
  

   

• A análise dos fluxos líquidos permite estabelecer uma pré-ordem completa das 

alternativas, obtida a partir da classificação decrescente desses fluxos , onde o maior 

deles indica a alternativa que é a melhor(podendo haver empates, por se tratar de pré-

ordem completa).  

 

Os passos para a obtenção do ranqueamento são os seguintes :  

 

Passo 1: identificação das alternativas 

Passo 2:  identificação dos critérios, dos seus pesos e suas funções de preferência 

Passo 3: Cálculo da performance de cada alternativa em cada critério 

Passo 4 : Cálculo das diferenças de performance de cada par de alternativas em relação 

aos critérios 

Passo 5 : Cálculo das funções de preferência para cada par de alternativas, a partir do 

cálculo do item acima. 

Passo 6 : Cálculo dos fluxos positivo, negativo e líquido das alternativas 

Passo 7: Ranqueamento das alternativas com base no fluxo líquido, de forma 

decrescente. 

Há alguma controvérsia quando se analisa o fluxo líquido do PROMETHEE II. De certa 

forma, o fluxo líquido pode ocultar informação, levando-se em consideração que uma 
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alternativa com fluxo positivo alto e fluxo negativo também alto pode, ainda assim, ser a 

alternativa vencedora. Nesse caso, caberia uma análise desse fluxo negativo, principalmente 

no que se refere à comparação do fluxo negativo da alternativa vencedora com relação ao 

fluxo negativo das outras alternativas . No modelo proposto nesta dissertação, essa questão é 

abordada. No estudo de caso é feita uma aplicação prática do uso do PROMETHEE II. 

 

Na próxima página apresentamos o quadro 2.1, que detalha os tipos de critério e funções 

de preferência associadas, e no item a seguir são abordados conceitos de publicidade e 

propaganda.  
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Quadro 2.1 – Tipos De Critério E Funções De Preferência Associadas 

 

1 – Critério Usual 

Não há parâmetro a ser 

definido 

 

 

gj(a) - gj(b) > 0 

gj(a) - gj(b) ≤ 0 

 

F(a,b) = 1 

F(a,b) = 0 

 

2 – Quase-critério 

Define-se o parâmetro q (limite 

de indiferença) 

 

 

gj(a) - gj(b) > q 

gj(a) - gj(b) ≤ q 

 

F(a,b) = 1 

F(a,b) = 0 

 

3 – Limite de preferência 

Define-se o parâmetro p (limite 

de preferência) 

 

gj(a) - gj(b) > p 

gj(a) - gj(b) ≤ p 

gj(a) - gj(b) ≤ 0 

 

F(a,b) = 1 

F(a,b) = (gj(a) - gj(b)) /p 

F(a,b) = 0 

 

4 – Pseudo-critério 

Definem-se os parâmetros q 

(limite de indiferença)  e p 

 (limite de preferência) 

 

gj(a) - gj(b) > p 

q ≤  |gj(a) - gj(b)|  ≤ p 

|gj(a) - gj(b)| ≤ q 

 

F(a,b) = 1 

F(a,b) = ½ 
F(a,b) = 0 

 

5 – Área de indiferença 

Definem-se os parâmetros q 

(limite de indiferença)  e  p 

(limite de preferência) 

 

 

 

gj(a) - gj(b) > p 

q ≤  |gj(a) - gj(b)|  ≤ p 

|gj(a) - gj(b)| ≤ q 

 

 

F(a,b) = 1 

F(a,b) = (|gj(a) - gj(b)|-q)  / (p-q) 
F(a,b) = 0 

 

6 – Critério Gaussiano 

 

 

gj(a) - gj(b) > 0 

 

gj(a) - gj(b) ≤ 0 

 

 

A preferência aumenta segundo 

uma distribuição normal. 

F(a,b) = 0 

Adaptado de Almeida, Costa(2002) 
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2.2 Publicidade e Propaganda 

Em qualquer plano de mídia, a mensagem tem que se identificar com o cliente e, mais 

do que nunca, deve chegar de forma adequada a esse cliente.  Na construção de planos de 

mídia, seja para campanhas diversas, com foco mais aberto ou fechado, como campanhas de 

divulgação de vestibulares, essa regra prevalece, uma vez que sem o veículo próprio para 

transmiti-la, a mensagem, por melhor que seja, é desperdiçada. Em outras palavras, o que 

queremos dizer é que o veículo de comunicação escolhido deve ser adequado ao produto que 

está sendo anunciado, e à mensagem que se deseja transmitir. Como um fator complicador 

nesse processo, pertencemos a uma época de mudanças constantes. De tempos em tempos 

surge um veículo de comunicação diferente, que pode ou não causar impacto, e pode tornar-se 

definitivo ou se transformar em moda passageira. Por esse motivo, a comunicação com o 

consumidor pode ser um misto de experimental com tradicional, conforme afirmam os 

profissionais da área. Em função das inúmeras características dos mais diversos produtos, a 

escolha dos veículos de comunicação adequados passa a ser explorada caso a caso. A 

propaganda influencia a decisão de compra, e o segredo do sucesso é conseguir que essa 

influência se dê na direção correta, levando o produto ao seu público potencial de forma 

eficiente. A seguir são abordados os principais conceitos associados à publicidade e à 

propaganda. 

 

2.2.1 Conceitos de Publicidade e Propaganda 
 

2.2.1.1 –  Publicidade e propaganda 
 

Publicidade deriva de público, do latim publicus, e designa a qualidade do que é 

público. Significa o ato de vulgarizar, de tornar público um fato, uma idéia. Propaganda é 

definida como propagação de princípios e teorias, derivando do latim propagare. 

Genericamente, publicidade significa divulgar, enquanto propaganda compreende a idéia de 

implantar uma crença, uma idéia na mente alheia (Sant’anna, 2002). A publicidade tem, entre 

outros objetivos, a criação de mercados ou a ampliação de mercados preexistentes. 

Diversos autores conceituam propaganda. No Brasil, em particular, o termo propaganda 

confunde-se com publicidade. Propaganda, segundo a Associação Americana de Marketing, 
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“é qualquer forma paga de apresentação não pessoal de idéias, produtos ou serviços, levada a 

efeito por um patrocinador identificado” (Las Casas, 2005). Neves (2005) também afirma que 

“a propaganda envolve toda forma paga de comunicação impessoal, feita por um patrocinador 

com o papel de informar ou persuadir um público-alvo”.  Kotler (2000) define propaganda 

como “qualquer forma remunerada de apresentação não-pessoal e promocional de idéias, bens 

ou serviços por um patrocinador identificado”.  Complementando essa definição, Dias (2005) 

afirma que “a propaganda integra o composto de comunicação de marketing e objetiva criar 

no público-alvo (que são os candidatos naturais a consumir o produto ou serviço oferecido) a 

imagem para a marca com base no posicionamento desta”.  

 

Segundo esse e outros autores, qualquer propaganda nasce fincada em alguns pilares 

básicos: 

• Seus objetivos 

• Orçamento 

• Mensagem a ser transmitida 

• Meios utilizados (mídia selecionada) 

• Medida dos resultados 

 

Cada um deles será abordado a seguir. 

 

2.2.1.1.1 Objetivos da propaganda  

Os objetivos da propaganda devem estar diretamente relacionados com mercado alvo, 

que deve ser atingido da forma mais eficiente possível, maximizando os resultados obtidos 

considerando o investimento feito. Os objetivos da propaganda podem ser classificados em 3 

tipos(Kotler ( 2000), Neves (2005)):  

• Objetivo de informar – tem por objetivo gerar uma demanda inicial para um 

novo produto 

• Objetivo de persuadir – tem por objetivo desenvolver uma demanda por um 

dado produto, serviço ou marca, comparando (de forma explícita ou não) a 

outras. Aplica-se a produtos/serviços que estão no mercado há algum tempo. 

• Objetivo de lembrar – relaciona-se com produtos maduros. 



Capítulo 2 Base Conceitual 
 

22 

 

2.2.1.1.2  Orçamento 

Outro pilar sobre o qual se assenta a propaganda é o Orçamento.  Esse é, sem dúvida, 

um ponto crítico em todo o processo. Não há uma ciência exata que permita determinar, de 

forma precisa, qual o orçamento mais adequado. Essa impressão é reforçada por dois pontos 

de vista sempre conflitantes: o pessoal do departamento financeiro das empresas tende, na 

maioria das vezes, a achar que o investimento em propaganda é maior do que o necessário. Já 

o pessoal de marketing tende a achar que o investimento poderia ser aumentado. Esse conflito 

é comum, e segundo alguns, insolúvel.  Essa visão varia de ramo para ramo; segundo Kotler 

(2000), alguns críticos dizem que as grandes empresas de bens de consumo tendem a gastar 

demais em propaganda, enquanto as empresas que atendem o mercado empresarial tendem a 

gastar menos do que o necessário em propaganda.  

Na tentativa de estabelecer pontos de partida na elaboração desse orçamento, 

considerando os conflitos quase sempre existentes, há algumas maneiras de tentar determinar 

o valor a ser investido. Uma delas é o de percentagem sobre as vendas, seja sobre a venda 

passada ou sobre a venda futura esperada. Rocha (1999) afirma que esse método, contudo, 

“pode ocasionar sérias distorções, pois quando as vendas caem, ou quando se espera que as 

vendas caiam, reduz-se também o orçamento promocional, provavelmente na ocasião em que 

mais se necessitaria de instrumentos promocionais”. Outro método é o que vincula o 

orçamento baseado na participação no mercado. Nesse método, a empresa investe em 

propaganda a partir da participação atual ou que se deseja atingir no mercado em que ela 

concorre. Neves (1999) cita ainda o método da “Paridade com a Concorrência”, que se 

resume, simplesmente, a investir o mesmo que o concorrente. Outro método, ainda mais 

simples, é chamado de “Recursos Disponíveis”, ou seja, o orçamento é baseado apenas no que 

a empresa pode gastar.  A simplicidade, em ambos os casos, tem um alto preço: dificulta o 

planejamento a longo prazo e não permite uma abordagem mais exata do assunto. Além disso, 

é muito alta a probabilidade de se investir menos (ou mais) do que o necessário.  

Há outros métodos, mais formais, que incluem modelos matemáticos baseados em 

variáveis como participação de mercado e lucros (entre outras variáveis), que buscam 

determinar o orçamento em propaganda da forma mais exata possível. Nessa vertente,  há 

modelos baseados em Pesquisa Operacional como o de Vidale e Wolfe (1957), que utilizam 

parâmetros como índice de resposta (rapidez com que os clientes reagem à propaganda, que se 

reflete no aumento de vendas do produto), índice de quedas de vendas (rapidez com que os 
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clientes esquecem a propaganda e a marca, depois de suspensa a veiculação das peças 

publicitárias), potencial de vendas não atendido e outros parâmetros.  

Como dito anteriormente, por mais completo que o modelo possa ser, mesmo assim 

pode não prever todas as possibilidades, em função dos diversos fatores que podem alterar o 

resultado de uma campanha, como mudanças abruptas de mercado, fatos não previstos, 

situações novas, movimentação da concorrência, enfim, tudo o que o modelo não consegue 

incluir (ou inclui de forma limitada) no tratamento da questão.  

Seja qual for o orçamento, é senso comum de que a propaganda é sempre fundamental, 

pela abrangência de seu impacto; normalmente, a propaganda pode ter efeitos não apenas 

localizados, referentes à época em que foi veiculada. Corroborando essa assertiva, Kotler 

(2000) afirma que, em diversos casos, a propaganda pode gerar efeitos que se estendem além 

do período em que está sendo veiculada.  Pode-se citar como exemplo a propaganda da 

bicicleta Caloi, cuja mensagem “não esqueça a minha caloi” ainda hoje é lembrada.  Parte do 

investimento em propaganda é aplicado na construção de um ativo intangível, denominado 

pelos profissionais da área de “patrimônio de marca”, o que torna a determinação do 

orçamento de propaganda uma atividade da mais alta importância.  

2.2.1.1.3 Mensagem  

Qualquer  que seja o orçamento,  a propaganda não pode prescindir daquilo que é a sua 

razão de existir: a mensagem a ser transmitida. É óbvio que não basta ter uma boa mensagem 

para garantir o sucesso de uma campanha publicitária. Ela é um dos componentes. Mas de 

nada adianta gastar fortunas com propagandas que transmitem uma mensagem equivocada ou 

pouco compreensível. A natureza da mensagem pode variar, bem como suas características. 

Em qualquer campanha publicitária, a determinação da mensagem a ser utilizada passa por 

fases bem características (Sant’anna (2002), Kotler (2000)) :  

• Criação da mensagem 

• Avaliação e seleção da mensagem 

• Execução da mensagem.  

Na primeira fase, criação da mensagem, deve ser criada uma mensagem que esteja 

alinhada com o conceito do produto. Há diversas maneiras de gerar  mensagens que serão 

avaliadas na fase seguinte, e essas mensagens são normalmente geradas pelos departamentos 

de criação das agências de publicidade. Nada impede que seja criada pela própria empresa 
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demandante do serviço, mas a praxe é a mensagem ser criada na agência. Na criação da 

mensagem, diversos fatores são considerados, como o tom da mensagem, características 

cromáticas, som, restrições culturais, religiosas, políticas, entre outros. A natureza da 

mensagem pode variar, bem como suas características. Públicos diferentes demandam 

mensagens diferentes; o desafio é construir uma mensagem que atinja o maior público 

possível, com a eficiência desejada. Muitos consideram a criação da mensagem o estado da 

arte da publicidade.  

Criando-se as mensagens candidatas, passa-se à fase de avaliação e seleção. Nessa 

fase, busca-se avaliar as mensagens candidatas e selecionar a(s) mais adequada(s) à campanha 

que se deseja executar. Mais uma vez, essa não é uma ciência exata; a escolha da(s) 

mensagem(ns) definitiva(s) depende de diversos fatores, e muitas vezes pode originar 

resultados diferentes com decisores diferentes, e públicos diferentes. Dependendo da 

orientação da empresa naquele momento, pode ser escolhida uma mensagem mais arrojada ou 

mais conservadora; mais jovial ou mais clássica; essa mensagem pode variar de produto para 

produto, ou mesmo para produtos semelhantes posicionados em nichos de mercados 

diferentes. Para exemplificar, os produtos da BMW, montadora alemã, transmitem em seus 

anúncios mensagens diferentes dependendo do modelo apresentado, mesmo em casos onde o 

que muda no produto são acessórios, mantendo-se o mesmo veículo. Veículos menores, 

normalmente associados a consumidores mais jovens, tendem a ser apresentados em 

ambientes joviais; veículos maiores, associados aos consumidores de mais idade, costumam 

ser apresentados em ambientes clássicos. O mesmo veículo pode ser “vendido”, via 

publicidade, de forma diferente, em função de mudança de acessórios, motorização ou 

combustível utilizado, entre outros. Mesmo nesse caso, além da mensagem principal, a BMW 

(e diversas outras montadoras) considera que imagem de robustez deve ser transmitida; ou 

seja: mesmo em mensagens diferentes, há pontos em comum que devem ser preservados. Por 

esse motivo essa tarefa não é fácil.  

Tendo-se escolhido a mensagem (ou grupo de mensagens), passa-se à execução. Na 

execução, passa-se à apresentação propriamente dita da mensagem. Nela, busca-se encontrar 

palavras ou situações que fiquem na memória e atraiam a atenção dos espectadores, 

transmitindo a mensagem de acordo com o que se quer passar. Às vezes, nem palavras são 

necessárias. Uma paisagem, uma música e uma logomarca, se adequadamente relacionados, 

podem surtir grande efeito. A título de exemplo, no Brasil, há comerciais televisivos, como o 
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da Bombril, nos quais não é proferida nenhuma palavra, e o comercial causa grande impacto. 

Por outro lado, há exemplos terríveis, que não cabe citar nesta dissertação. Na execução, 

podem ser utilizadas expressões vinculadas a uma determinada época, mas também é possível 

utilizar expressões atemporais, válidas em praticamente qualquer época em que a mensagem 

for veiculada. A execução adequada da mensagem obedece à regra clássica que diz que cada 

caso é um caso. 

 Pelas suas características peculiares, que impedem que este seja um processo 

automatizado, e que se caracteriza por grande subjetividade, a execução de uma mensagem é 

considerada, por todos os autores da área de publicidade e propaganda, uma verdadeira arte.  

 

2.2.1.1.4 Planejamento e Seleção de mídia 

Tendo sido escolhidos o tema, a mensagem e a forma de execução, pode-se passar à 

fase de seleção de mídia. Conforme Rocha (1999), essa é uma das tarefas mais difíceis no 

desenvolvimento de campanhas de propaganda. A mídia é o veículo, o meio de transmissão 

da mensagem (Las Casas, 2005) ou meio de comunicação.  

Sant’anna (2002) define veículo como “todo meio, forma ou recurso capaz de levar ao 

grupo consumidor a mensagem publicitária”.  Na fase de seleção de mídia, podem já estar 

construídas as peças publicitárias que serão veiculadas em rádio, TV, jornal, outbus 

(propaganda na parte exterior de ônibus), inbus (propaganda no interior de ônibus), internet e 

demais mídias utilizadas atualmente ou que vierem a surgir, ou as peças podem ser 

construídas de acordo com a mídia que se decide utilizar.  A escolha da mídia para veiculação 

é uma fase complexa, objeto de diversos estudos. Diante das inúmeras possibilidades 

oferecidas, pode-se chegar a um número muito grande de opções, criando uma dificuldade 

adicional nesse processo de escolha. Neves (2005) afirma que “é importante ter em mente que 

o valor ou mérito de cada uma das mídias de propaganda depende das necessidades 

específicas do anunciante e do orçamento disponível, ou seja, nenhuma mídia é sempre a 

melhor”.  O que se busca, essencialmente, é encontrar a combinação de mídia mais eficaz em 

termos de custos para que se tenha um número adequado de exposições ao público-alvo.  

Diante desse grande número de possibilidades, as agências de publicidade procuram 

oferecer planos de mídia que resumem esse número, com a finalidade de simplificar o 

processo. Os planos de mídia contêm propostas, denominadas de cronograma de veiculação 
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ou cronograma de programação, que são baseadas em combinações de mídia que serão 

utilizadas em uma determinada campanha. É da escolha adequada desses planos de que trata 

esta dissertação. Na seleção de mídia, os tipos de mídia, a cobertura, a freqüência e o impacto, 

os veículos de comunicação, a audiência e a distribuição geográfica da mídia devem ser 

cuidadosamente analisados. 

Esses planos buscam maximizar o número de exposições, para que se obtenha uma 

conscientização adequada do público-alvo em relação à marca.  O efeito das exposições, 

naturalmente, depende da cobertura de público-alvo, da cobertura geográfica, da freqüência, 

do impacto das exposições e da audiência. No caso ideal, busca-se otimizar todos os itens 

acima.  Conceituaremos cada um deles a seguir. 

A cobertura de público-alvo de uma propaganda refere-se ao número de pessoas ou 

famílias expostas por uma programação da mídia ao menos uma vez, durante um determinado 

período (Kotler, 2000).  A cobertura geográfica se relaciona com a área (localidades) onde a 

propaganda será veiculada. Já a freqüência refere-se ao número de vezes, num determinado 

período, em que uma pessoa ou família é exposta à mensagem, em média. O impacto se 

relaciona com o total de pessoas que são atingidas por um dado veículo. Esse total é calculado 

de forma acumulada, ou seja, o total de pessoas (admitindo superposição) que tiveram contato 

com aquele anúncio. A título de exemplo, uma propaganda radiofônica que atinja, de cada 

vez, 10 mil pessoas e seja veiculada 5 vezes terá um total de 50 mil impactos. Quando 

expresso em percentagem de audiência, o impacto é chamado de GRP (gross rating points).  

No caso de um jornal (ou outra publicação periódica), o cálculo do impacto é feito 

multiplicando-se a média de leitores por exemplar pela tiragem (total de exemplares 

impressos) daquela edição. Um conceito derivado do GRP é o TRP (Target Rating Point), que 

mede o impacto sobre o público-alvo, de forma específica, ao invés de medir sobre o público 

em geral.  

Buscando otimizar o investimento feito, o profissional que trabalha com planejamento 

de mídia busca gerar, a partir de um dado orçamento, combinações diversas de cobertura, 

freqüência e impacto,  com o objetivo de escolher as mais adequadas às necessidades de seu 

cliente. Essas combinações serão diferentes para produtos em diferentes fases do seu ciclo de 

vida (Kotler, 2000).  Quando um produto está em fase de lançamento, a cobertura tende a 

assumir uma maior importância em relação à freqüência.  Já a freqüência é mais visada 

quando se tem fortes concorrentes e o produto já superou a fase inicial de lançamento. Busca-
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se, com a maior freqüência, fixar a idéia no consumidor. Claro que há limite para isso; um 

anúncio repetido incessantemente torna-se irritante para o consumidor, que o ignorará ou 

desenvolverá repulsa pelo mesmo. A baixa freqüência, por outro lado, pode se tornar inútil 

por estar diluída entre inúmeros outros anúncios, que podem ser de produtos ou serviços 

concorrentes.  A repetição de um anúncio tem, entre outras finalidades, o objetivo de 

relembrar uma mensagem, na medida adequada, na memória do consumidor (Sant’anna, 

2002). Por outro lado, os anúncios não podem ser sempre os mesmos; as marcas e os produtos 

se renovam, evoluem, e essa evolução (que não tem que ser, necessariamente, na essência do 

produto) deve ser comunicada ao cliente; por isso, a repetição, mesmo que com peças 

publicitárias diferentes, tem um elevado grau de importância na fixação da marca na memória 

dos consumidores.  A título de ilustração, a Coca-Cola possui diversas peças publicitárias que 

são veiculadas no período natalino, cuja essência é a mesma, embora use peças publicitárias 

diferentes versando sobre um mesmo tema (o Natal). Essa propaganda da Coca-Cola foi 

veiculada em TV, rádio, outdoor, revistas, internet e até mesmo nos caminhões da marca, 

evidenciando a multiplicidade de meios através dos quais são divulgadas as campanhas 

publicitárias. Qualquer propaganda pode se utilizar dos diversos meios, com combinações 

diversas, e as múltiplas combinações dependem dos meios disponíveis e de suas 

características. Em função da constante evolução tecnológica, diversos veículos de 

propaganda foram criados e aperfeiçoados, com características distintas entre si.  É deles que 

trataremos daqui em diante.  

 Por serem os canais com base nos quais a propaganda deve ser canalizada para chegar 

a consumidor, os veículos utilizados para a divulgação têm um papel absolutamente crítico 

em todo o processo. De pouco valerá uma boa peça publicitária se os veículos escolhidos para 

divulgá-la não forem adequados ao seu meio peculiar de expressão e não atingirem o público 

capaz de interessar-se pela coisa anunciada e com capacidade aquisitiva para comprá-la 

(Sant’anna, 2002).  No quadro 2.2 a seguir, adaptado de Kotler (2000) e Las Casas (2005), é 

feita uma análise do perfil dos principais tipos de mídia, suas vantagens e limitações. 
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Quadro 2.2 – Perfil Dos Principais Tipos De Mídia 
MEIO VANTAGENS DESVANTAGENS 

Jornal Flexibilidade, oportunidade, boa 

cobertura do mercado local, ampla 

aceitação, alta credibilidade. Custo 

relativamente acessível. 

Vida curta, baixo nível de qualidade de 

reprodução, pequeno público circulante, 

leitura rápida, número alto de outros 

anunciantes. 

Televisão Combina visão, som, movimento. 

Apela para os sentidos, alta 

repetição, alta cobertura, potencial 

de causar maior impacto. 

Custo absoluto alto, saturação de 

comunicação elevada, exposição transitória, 

menor grau de seletividade do público. 

Mala 

Direta 

Seletividade de público, 

flexibilidade, ausência de 

concorrência dentro do mesmo 

veículo, personalização. 

Custo relativamente alto, imagem de 

“correspondência inútil”(baixo interesse do 

leitor). 

Rádio Facilidade de produção, uso da 

massa, alto grau de seletividade 

geográfica e demográfica, baixo 

custo, pode atingir o ouvinte 

enquanto ele faz outras coisas. 

Apresentação sonora apenas, menor grau de 

atenção do que a televisão,tarifas não 

tabeladas, exposição transitória. 

Revistas Alto grau de seletividade geográfica 

e demográfica, credibilidade e 

prestígio, alta qualidade de 

reprodução , longa vida, boa 

circulação de leitores 

O espaço precisa ser comprado com muita 

antecedência, certo desperdício de 

circulação, nenhuma garantia de posição, 

comunicação eventual com a clientela 

(semanal ou mensal). 

Outdoor Flexibilidade, alto grau de repetição 

de exposição, baixo custo, baixa 

concorrência 

Não permite selecionar a audiência, tem um 

tempo curto de leitura (no trânsito).  

Telefone Muitos usuários, possibilidade de 

contato pessoal 

Custo relativo alto, baixa receptividade por 

parte dos usuários 

Internet Alta seletividade, possibilidades 

interativas, custo razoável.  

Limita o acesso a quem dispõe de 

computador e acesso à internet 
Adaptado de Kotler (2000) e Las Casas (2005) 
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No quadro anterior foram omitidos outros veículos considerados menos significativos 

pela maioria dos autores.   

No planejamento de mídia, algumas variáveis devem ser consideradas. Sem sombra de 

dúvida, uma variável muito importante é o perfil de hábitos de mídia do público-alvo.  É a 

partir do conhecimento dos hábitos do consumidor real que se pode determinar quais os 

veículos adequados à difusão da mensagem. Diversos outros fatores devem ser considerados: 

a abrangência (local, regional ou nacional), natureza do produto (qualidades, sazonalidade, 

faixa de mercado a que se destina, entre outros), concorrência, credibilidade do veículo, 

qualidade do produto/serviço, restrições culturais, religiosas ou jurídicas e, sem sombra de 

dúvida, a audiência do veículo, apenas para citar os mais relevantes.   

Com relação à audiência, os representantes dos veículos devem fornecer aos 

anunciantes todos os dados relevantes ao seu negócio, tais como tiragem, audiência por 

faixas, cobertura, perfil do público e demais dados pertinentes ao meio de comunicação. Esses 

dados são essenciais para que a agência selecione o(s) veículo(s) adequado(s).  

Um exemplo de documento que informa esses dados é apresentado na figura abaixo, 

referente à Rádio Clube FM, do Recife, em 2007.  

 

Figura  2.1 – Gráficos  de audiência da Rádio Clube FM(Fonte : Rádio Clube FM, 2007) 
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Uma das maiores dificuldades da escolha de mídia é, sem dúvida, encontrar a 

combinação adequada a cada situação (Kotler (2000), Las Casas (2005), Sant’anna (2002)) . 

Cada mídia tem um tipo de influência sobre os possíveis compradores. Nem toda mídia é 

apropriada para qualquer tipo de produto; cada mídia tem capacidades que diferem das outras. 

Meios que se utilizam de vídeo e áudio, como televisão ou multimídia on-line, como internet, 

tem maior poder de penetração do que um meio que apela apenas para áudio ou texto. 

Considera-se, historicamente, que a informação visual é mais eficaz do que a informação 

auditiva.  Veículos baseados em imagem e som têm maior assimilação do que veículos que 

apenas se baseiam em áudio, por exemplo. Por outro lado, questões como custo podem limitar 

o número de exposições em televisão. A título de comparação, podemos observar o custo de 

inserção de 30 segundos na afiliada do Recife da Rede Globo Nordeste, líder em audiência em 

televisão nesta região, conforme figura abaixo, e o mesmo custo para a Rádio Jornal do 

Commercio de Recife, que exerce papel de líder nesse segmento em Pernambuco. A diferença 

é significativa. Abaixo são apresentadas tabelas que ilustram essas informações.  Os dados 

inseridos se referem, primordialmente, ao estado de Pernambuco com valores válidos para o 

mês de Março de 2008, uma vez que o problema a ser tratado por esta dissertação estava 

restrito basicamente ao grande Recife.   

 

 

Figura  2.2 – Tabela de custos para anúncio em inserções de 30 segundos(Fonte : Depto. Comercial 

da Rede Globo Nordeste,2007/2008) 
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Figura  2.3 – Tabela de custos para anúncio em inserções de 30 segundos na Rádio Jornal do 

Commercio Recife (Fonte : Depto. Comercial da Rádio Jornal do Commercio Recife,2008) 

 

É possível perceber a diferença de valores, por exemplo, de uma veiculação de um 

comercial às 12:00 (meio-dia) em ambos. Enquanto na Rádio Jornal o custo é de R$ 194,00, 

na Rede Globo (afiliada recife) o custo é de R$ 1.627,00 , ou seja, quase dez vezes mais. 

A escolha dos veículos adequados e a sua combinação, em suma, impactam diretamente 

nos resultados finais de todo o esforço de divulgação do produto. E a medida dos resultados, 

ou da eficácia da propaganda, deve ser feita para que se possa corrigir o que está errado ou 

prosseguir no caminho escolhido. Em qualquer processo, o controle é fundamental. E, 

conforme o ditado popular, “Só se pode controlar aquilo que se mede”.  É dessa medida de 

resultados que tratamos no próximo item. 
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2.2.1.1.5 Medida dos Resultados 

Planejamento e controle dependem da medida dos resultados. Sem avaliar os resultados, 

fica difícil checar a eficácia do planejamento. Com propaganda não poderia ser diferente, 

principalmente levando-se em conta as altas somas investidas em publicidade.  Na tentativa 

de prever os cenários e os resultados, as agências podem realizar pré-testes antes de lançar 

grandes campanhas publicitárias (Kotler, 2000). Também há os pós-testes, que tratam de 

avaliação posterior dos resultados. Em qualquer caso, o acompanhamento é primordial. 

Curiosamente, segundo Rocha (1999), essa é uma etapa freqüentemente desprezada pelos 

anunciantes.  Ela afirma, ainda, que “isso ocorre, em parte, devido ao fato de que os 

executivos de marketing desenvolvem, no decorrer da mesma, sua própria avaliação, empírica 

e de caráter subjetivo, sobre os resultados obtidos”.  

Conforme cita Sant’anna (2002) existem diversos métodos para avaliação da eficiência 

de campanhas publicitárias. Um deles, Reeves, será  detalhado a seguir. 

No esquema de Reeves, a obtenção de dados é realizada em intervalos predeterminados, 

de forma regular, sobre uma grande amostra de consumidores, selecionada previamente, 

relacionada aos mais diversos perfis de consumidores prováveis do produto ou serviço. 

Dependendo do produto, essa amostra pode variar entre um grande número de consumidores 

ou uma parcela restrita. A aplicação depende muito dos objetivos que se quer atingir, e a 

determinação do universo a ser pesquisado varia caso a caso. Nessa medida, são avaliados 

dois elementos, basicamente: 

• Quantas pessoas lembram e quantas não se lembram da campanha; 

• Percentagem de consumidores-alvos do produto ou serviço em cada um dos 

grupos acima. 

O efeito da campanha é avaliado pela relação entre os dois grupos acima, da seguinte 

forma: se o número de pessoas que se lembra da campanha é aproximadamente o mesmo que 

o número de pessoas que não se lembram, a campanha é considerada de efeito nulo. Se o 

grupo que se lembra é maior do que o que não se lembra, a campanha é considerada 

apropriada. No último caso, em que o número de consumidores que não se lembra da 

campanha é significativamente maior do que aquele grupo dos que se lembram, considera-se a 

campanha como tendo resultado negativo. Essa análise deve ser feita de forma bastante 

detalhada, separando-se os dados por classe social, faixa de idade, escolaridade e todos os 
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demais indicadores considerados relevantes nesse levantamento, cruzando esses dados das 

mais diversas formas que forem significativas. 

Outro método, o Impacto Gallup, citado por Rocha (2006), “busca medir a 

memorização das mensagens de propaganda  a partir de dois  índices : o IRD (índice de 

recordação declarada, composto pelo percentual de pessoas que declaram lembrar de tê-lo 

visto) e o IRC (índice de recordação comprovada), que se refere ao percentual de pessoas que 

fornecem informações suficientes sobre o conteúdo do anúncio para comprovar sua 

identificação”. 

Independente da metodologia, é fundamental que se tenha a medida adequada do 

retorno do investimento feito, para que se possa dimensionar, da melhor forma possível,  os 

próximos investimentos em propaganda, a partir de um histórico no qual seja possível se 

basear.  

A seguir será descrito, sucintamente, como funciona uma agência de publicidade. 

2.2.2 Como funciona uma agência de publicidade  

Uma agência de publicidade, ou mais genericamente, uma Agência de  Comunicação, 

trata de assuntos relacionados com a comunicação social. No desenrolar de suas atividades, a 

agência atua em diversas áreas, relacionando-se com veículos de propaganda (televisão, rádio, 

jornal, outdoor etc.), realizando programação visual, assessorando as organizações no seu 

relacionamento com a imprensa, além de planejar e executar campanhas publicitárias 

completas, para grandes, médias ou pequenas campanhas, como anúncios ou peças isoladas.  

Não é raro ver gestores questionando a necessidade de se ter uma agência realizando 

esse trabalho, quando poderia ser feito diretamente. Em contraponto a esse raciocínio, 

diversos autores justificam a existência da agência com base na idéia de que ela facilita a ação 

empresarial: as atividades que uma empresa teria que desempenhar para tratar de assuntos 

relativos a propaganda, envolvendo inúmeras pessoas, passa a se resumir a apenas um: o 

relacionamento com o atendimento da agência. Concentra-se em um único fornecedor de 

serviços (ou mais de um, dependendo da dimensão da organização) as atividades relacionadas 

à comunicação da empresa, simplificando o processo. A agência tem por finalidade otimizar 

as atividades das empresas no que tange aos assuntos ligados à publicidade e, de uma forma 

mais abrangente,  imagem institucional e de marca. Cuida, portanto, da percepção da empresa 

pelos clientes, fornecedores e, de uma forma mais abrangente, pela sociedade (Sant’anna, 
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2002). Uma das mais importantes funções das agências na atualidade, indubitavelmente, é o 

planejamento e execução da CIM - Comunicação Integrada de Marketing (CIM).  Para 

desempenhar essa atividade, é necessário conhecimento de mercado, informações 

permanentemente atualizadas e decisões tomadas de forma adequada. Esses são requisitos 

mínimos que qualquer agência séria deve atender. As agências buscam desenvolver seus 

trabalhos na área  institucional e comercial, sempre com foco nas necessidades dos seus 

clientes, através da confecção de produtos que transmitam uma comunicação apropriada, com 

a finalidade de atingir resultados adequados no que tange ao envolvimento de consumidores 

com as ações publicitárias desenvolvidas. A forma com que as agências costumam trabalhar é 

descrita a seguir. 

2.2.2.1 Sistemática de Trabalho das Agências de publicidade 

Como na maioria das relações comerciais, no primeiro contato é feita uma apresentação 

da agência aos futuros clientes, normalmente com a apresentação do portfólio da agência 

(Sant’anna, 2002).  Após os contatos iniciais, tendo sido contratada a agência, os trabalhos 

são feitos através do atendimento da agência, que mantém  contato com os setores que tratam 

da publicidade e propaganda do cliente. Tendo recebido um pedido de serviço, a agência 

constrói um briefing, que é um relatório que contém todas as informações sobre o cliente, seus 

produtos e/ou serviços, seus pontos fortes e fracos, fornecedores e concorrentes. Além desses 

dados, o briefing é acompanhado por uma ordem de serviço, e ambos são encaminhados para 

o setor encarregado (planejamento, criação, e mídia, normalmente). Tendo sido desenvolvido 

o trabalho, o atendimento da agência retorna ao cliente para apresentar o serviço, que, se 

aprovado, volta para agência para que sejam realizadas a produção e  a distribuição final. Esse 

atendimento da agência, por ser uma atividade crítica, deve se basear em contatos freqüentes 

com os clientes atendidos, sempre à busca de informações adequadas, principalmente no que 

tange às necessidades daquela empresa e sobre o mercado no qual ela compete (Sant’anna, 

2002). Esse é um ponto da mais alta importância.  Paralelamente, as agências mantêm 

contatos com os veículos de comunicação, buscando trazer para os seus clientes o melhor 

retorno possível em relação à aplicação da verba publicitária disponibilizada pela 

organização. Essa é uma atividade conhecida como “estado da arte da comunicação”, sempre 

com vistas ao uso da máxima criatividade na mídia. A resposta a esse esforço criativo deve 

ser avaliada a partir de tabelas que relacionam veículos e audiência por faixas, baseados em  
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pesquisas realizadas por institutos especializados, como o IBOPE (Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública e Estatística), por exemplo. Busca-se, portanto, conseguir obter a melhor 

programação possível em relação a volume de verba disponível, dentro das possibilidades de 

cada cliente. Nessa atividade, são traçadas estratégias a longo, médio ou curto prazo, relativas 

ao processo de negociação e fechamento de contratos (Kotler, 2000). Na veiculação 

propriamente dita é realizada a distribuição de anúncios através dos meios/veículos de 

comunicação (tv, rádio, outdoor, etc.), com a geração do plano de mídia. Obviamente, como 

dito anteriormente, essa distribuição tem que levar em consideração os mais diversos fatores, 

já elencados anteriormente.  

Com relação ao contato direto com os meios de comunicação, também é comum ouvir 

dos decisores que a presença da agência seria dispensável. A justificativa do uso das agências 

nessa fase, conforme diversos autores e executivos do setor, baseia-se no pressuposto de que 

as primeiras têm maior independência de opinião, além de serem mais eficientes por serem 

especialistas no assunto. Como as agências costumam ter múltiplos clientes e não fazem parte 

da estrutura hierárquica das empresas, têm, conseqüentemente, mais liberdade para tratar, com 

o cliente, das suas idéias e seus problemas. Em raciocínio análogo, como as agências também 

não possuem ligação acionária com nenhum veículo de comunicação, tendem a ser menos 

parciais em suas análises, gerando um resultado mais adequado. Por dispor de recursos, 

pesquisas, dados e informações sobre diversos veículos de comunicação, as boas agências 

apresentam ampla visão de mercado podendo fazer planejamentos de mídia mais eficientes e 

econômicos, racionalizando investimentos publicitários (Sant’anna, 2002). Os profissionais da 

área (entre eles os profissionais das empresas entrevistados neste trabalho) defendem a idéia 

de que, utilizando uma agência de propaganda autônoma, o anunciante encontra uma solução 

profissional para suas necessidades de comunicação, sem pagar mais caro por isso. Do ponto 

de vista da remuneração, a agência recebe uma comissão dos veículos de comunicação, das 

produtoras e gráficas, definida por lei federal. O trabalho da agência é pago pela comissão que 

é concedida pelo veículo. O cliente paga a veiculação e a criação das peças publicitárias. A 

relação comercial existente entre cliente e agência é regida por uma entidade chamada “conta 

publicitária”, que descrevemos a seguir. 

Conta publicitária é um acordo comercial firmado por uma agência de propaganda e seu 

cliente (Sant’anna, 2002). Nesse acordo, todo o trabalho relativo à publicidade e propaganda é 

promovido através dos serviços da agência. Todos os trabalhos passam, portanto, a ser 
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atendidos pela agência, com a finalidade de otimizar os contatos de uma empresa. Todas as 

ações e serviços administrativos relativos à divulgação de produtos e serviços de uma 

organização, pela via da publicidade, são gerenciados por uma agência de propaganda. 

Naturalmente, essa afirmação é válida apenas para aquelas empresas que possuem porte para 

ter uma agência de propaganda desempenhando esse papel. Nesta dissertação são abordadas 

as campanhas publicitárias para divulgação de vestibulares, cujas características serão 

descritas a seguir. 

 2.2.3 Principais Características das campanhas publicitárias para 
divulgação de vestibulares 

As campanhas publicitárias para divulgação de vestibulares têm características bem 

particulares, que as distinguem das demais campanhas.  Uma das mais relevantes 

características é a sazonalidade.  Essas  campanhas são concentradas nos meses de novembro, 

dezembro, janeiro, junho e julho, uma vez que os semestres iniciam em 

fevereiro(demandando campanha em novembro, dezembro e às vezes em janeiro, com 

vestibulares acontecendo até o final de janeiro) e agosto(demandando campanha em junho e 

julho). Os executivos das agências pesquisadas argumentam que não faz sentido divulgar 

vestibulares em campanhas fora deste período. Assim, todo o esforço deve ser concentrado 

nos meses citados acima. Na maioria das IPES, há mais de uma data de vestibular por 

semestre, sendo normal ter diversas datas (de 10 a 20, dependendo do caso) agendadas. Em 

boa parte delas, têm-se datas agendadas para um dia da semana e um sábado por semana, o 

que resulta em 8 datas mensais em média, conforme se pode comprovar nos sites das referidas 

instituições. A título de exemplo, inserimos figura a seguir extraída da campanha vestibular de 

uma faculdade privada do Recife (os dados que permitiriam identificá-la foram omitidos), no 

meio do ano de 2007. 
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Figura  2.4 – Tabela de datas de vestibulares de uma instituição privada do Recife em 2007 

 

 

  Como os processos vestibulares podem durar até dois meses e meio, em média, 

teríamos 20 possíveis datas agendadas no maior caso. 

Outra característica que diferencia esse tipo de campanha é o número limitado de vagas 

que se pode oferecer.  A legislação do MEC que rege as atividades das instituições de ensino 

superior (Lei nº 9.131, de 1995 e demais resoluções associadas) limita o número de vagas a 

serem preenchidas. Há casos em que, com uma única campanha, restrita a um mês, consegue-

se preencher as vagas oferecidas. Nesse caso, não faz sentido continuar com a campanha, já 

que a oferta de vagas é limitada.  Instituições tradicionais, com décadas de funcionamento, 

não necessitam de grandes campanhas, por terem demanda assegurada. Mas há instituições 

que necessitam de períodos longos, com várias datas de vestibulares, para preencher todas as 

vagas. Há casos em que não são preenchidas todas as vagas, não importando o quanto se faça 

em termos publicitários.  

A concentração da campanha em períodos curtos, concentrados, gera outro fenômeno: 

muitas instituições fazem campanha simultaneamente. Na cidade do Recife (e em outras 

cidades que possuem um grande número de faculdades privadas), nesses períodos, é comum 

encontrar muitos outdoors, juntos, com campanhas de diversas instituições, gerando uma 

saturação no número de anúncios que tratam do tema. Há, portanto, uma grande concorrência 

entre as diversas instituições, fazendo com que só consiga se sobressair quem tem uma peça 

publicitária de qualidade, com o impacto adequado. Em função desse problema, o 
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agendamento e contratação do veículo têm que ocorrer com uma boa antecedência, sob pena 

de não se poder dispor dos melhores espaços para divulgação. Esse problema, específico desta 

época, não se restringe aos outdoors, mas se verifica em todos os veículos tradicionais 

utilizados. Em suma, trata-se de um tipo de campanha que demanda tratamento diferenciado, 

pelas características que as distinguem das demais. 

A seguir serão apresentadas as abordagens da literatura ao tema proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 Base Conceitual 
 

39 

 

2.3 Abordagens da literatura ao tema proposto   

Neste item são descritas as pesquisas feitas e seus resultados, e o relacionamento desses 

resultados com as abordagens da literatura ao tema proposto. 

A pesquisa realizada com relação às abordagens da literatura ao tema proposto foi 

realizada em quatro vertentes: com o termo “Vestibular”, “Publicidade”, “Propaganda” e 

“Multicritério” (em português e inglês). Na busca relacionada ao termo “Vestibular”, em 

nenhum dos trabalhos encontrados havia abordagem de decisão multicritério nem marketing e 

propaganda relacionada ao processo vestibular. Tal resultado não foi surpresa, uma vez que o 

tema escolhido é bastante direcionado, ou seja, o foco é bem restrito. 

Na segunda vertente, foram pesquisadas publicações que tratassem do tema 

“publicidade”, tanto em português como em inglês. Nesse caso, diversos artigos e teses foram 

encontrados, nas mais diversas abordagens, mas nenhuma relacionada a vestibular nem a 

decisão multicritério.  O mesmo aconteceu com o tema “propaganda”.  

O mesmo cenário foi encontrado quando foi realizada a busca com a palavra-chave 

“Multicritério”. Diversos trabalhos foram encontrados, com variadas aplicações. Já a busca 

com as palavras-chave “multicritério” e “alocação” produziu um menor número, mas ainda 

assim significativo. Foram encontrados artigos e dissertações tratando de seleção de portfólio 

de projetos, de otimização de orçamento público, entre diversos outros. Utilizando as 

palavras-chave “multicritério” e “seleção”, foi possível encontrar muitos trabalhos, em bases 

nacionais, abordando reuso de água, seleção de sistemas de drenagem, seleção de 

fornecedores e diversos outros, que tratam de decisão multicritério associados a problemáticas 

de classificação ou de ordenação. Mais uma vez, nenhum deles se relacionava ao processo 

vestibular ou ao marketing associado a esse processo. 

Em suma, apesar de todas as buscas retornarem resultados, nenhuma delas trouxe 

referência que tratava especificamente de escolha de plano de mídia para campanhas 

vestibulares com base em decisão multicritério.  

A seguir será realizada a descrição do problema que motivou a construção desta 

dissertação.
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3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

O problema a ser tratado reside em escolher, dentre várias opções apresentadas por 

agências publicitárias, o plano de mídia considerado mais adequado à divulgação da 

campanha vestibular de uma instituição privada de ensino superior (IPES). 

No problema real que motivou a construção desta dissertação, essa escolha era o 

momento final de um processo que começava com a definição do orçamento disponível para 

publicidade, após reunião com a diretoria financeira. As peças publicitárias e o material de 

divulgação já existiam, o que dispensava (ao menos na ocasião) a definição do tema e o 

processo de criação.  

Com o orçamento e a mensagem a ser transmitida já definidos, bem como as peças 

publicitárias e toda a parte de criação, foram feitos convites às agências candidatas para que 

as mesmas elaborassem os planos que consideravam mais adequados. Os planos podiam ser 

apresentados por várias agências, onde uma delas venceria e seria contratada após análise da 

proposta pelo corpo diretor da instituição. 

Uma vez que as agências definiam os seus planos, passava-se à fase de entrevistas dos 

decisores com as referidas agências de publicidade, que apresentavam seus planos e faziam a 

sua defesa. Ao final desse processo, um dos planos deveria ser escolhido. A questão principal 

era: qual dos planos apresentados pelas agências seria mais adequado aos objetivos da 

campanha, tendo-se o orçamento disponível, as peças publicitárias prontas e a mensagem 

definida?  A dificuldade residia na comparação dos planos, que permitiam poucas e pequenas 

mudanças na sua essência, já que eram construídos a partir de análises diversas que, ao final 

do processo, eram apresentadas como pacotes construídos a partir de opções pré-definidas 

pelas empresas de rádio, TV, jornais, internet e outdoor. Essas combinações eram expressas, 

de forma característica, no cronograma de veiculação ou de programação (de acordo com o 

arranjo de mídias utilizado). A comparação entre os planos, na prática, acabava acontecendo a 

partir da comparação dos cronogramas de veiculação, por permitirem uma comparação direta, 

a partir de números, diferentemente de comparação baseada apenas no plano em si e suas 

justificativas, de forma discursiva. A panfletagem, por não ter um custo alto, foi tratada como 

uma modalidade à parte (ao menos no caso em questão), por permitir quaisquer combinações 

que se desejasse e por ter apenas o critério custo (por milheiro) como decisivo para a escolha, 

e por esse motivo não é incluída neste trabalho. 
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As figuras 3.1 e 3.2 exibem, a título de exemplo, as opções de anúncio oferecidas, 

respectivamente, pelas empresas de rádio, e jornais (um exemplo de opções para TV pode ser 

visualizado na figura 2.2, que ilustra as opções de anúncio na TV Globo Recife). Nessas 

figuras pode-se visualizar, entre outros, os custos e demais informações relevantes associadas 

às combinações oferecidas por estas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  3.1 – Tabela de custos para anúncio em inserções na Rádio JC/CBN ( Fonte : Depto. 

Comercial da Rádio Jornal do Commercio Recife,2008) 
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Figura  3.2 – Tabela de custos para anúncio no Jornal do Commercio  (Fonte : Depto. Comercial do  

Jornal do Commercio, 2008) 
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Nos planos oferecidos pelas empresas candidatas, era possível verificar que havia uma 

variedade de opções possíveis, onde diversos arranjos poderiam ser feitos a partir dos pacotes 

publicitários oferecidos para as empresas de publicidade pelas empresas de mídia. Estava fora 

de cogitação construir planos de mídia novos e descartar totalmente os já existentes, durante 

as reuniões, em função do grande volume de tempo que essa atividade consumiria. Caso 

nenhum dos planos fosse considerado satisfatório, a agência de publicidade poderia elaborar 

outro plano  e submetê-lo em outra reunião, ou desistir de concorrer(no caso de haver mais de 

uma agência participando do processo).  O mais comum, nesses casos, era a agência realizar 

pequenas modificações no cronograma de veiculação, na reunião onde apresentava a sua 

proposta. A elaboração dos planos era de inteira responsabilidade das agências de 

publicidade, como é de praxe neste tipo de problema, conforme descrito anteriormente no 

item 2.2.2.1. À empresa contratante era atribuída a responsabilidade pela escolha e, 

naturalmente, o pagamento pelos serviços prestados.  

No problema real que motivou a construção desta dissertação, apenas algumas agências 

trataram, normalmente de forma superficial, dos critérios, sejam objetivos ou subjetivos, que 

permeavam a construção dos planos, embora alguns dos planos apresentassem justificativas 

de escolha de mídia dos quais poderiam ser extraídos os critérios. Os critérios eram citados 

parte das vezes, mas em nenhum dos casos foi tratado o relacionamento entre eles. O mesmo 

aconteceu com os pesos dos critérios, que não foram citados por nenhuma das agências. Os 

planos oferecidos não faziam qualquer menção a pesos de critérios. A comparação entre as 

propostas, portanto, ficava restrita, quase que totalmente, aos cronogramas de veiculação, 

basicamente em relação ao número de exposições de cada proposta e sua distribuição entre os 

meios de comunicação. Em entrevistas com o corpo diretor da empresa, foi possível perceber 

que a instituição buscava o pacote que maximizasse o tempo de exposição na mídia 

considerada adequada à mensagem a ser transmitida, satisfazendo algumas condições:  

• Maximização do público atingido (maior impacto) 

• Maior número absoluto possível de inserções (em chamadas de rádio, anúncios 

em jornal , tv e outdoor). 

• Maior foco possível no público-alvo 

• Menor custo. 
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• Não-exposição, por menor que fosse o custo, em veículos considerados de pouca 

credibilidade ou que não tivessem afinidade à natureza do produto. Ou seja : a 

credibilidade do veículo era extremamente importante. 

Foi possível, portanto, perceber que esses eram os critérios de escolha dos planos (ao 

menos para a empresa em questão). Contudo, os planos oferecidos nem sempre eram 

construídos a partir de análises das mídias em relação a todos os critérios acima citados (mas 

a apenas alguns deles), até porque não houve uma citação explícita, por parte dos decisores, 

de que estes eram os critérios que deveriam ser considerados. Conforme se pode rapidamente 

perceber, esses eram critérios conflitantes. Para exemplificar, a maximização do público 

atingido normalmente se dava em rádios consideradas populares, onde o perfil do ouvinte não 

pertencia, em alguns casos, ao público-alvo, por se tratar de um produto não-popular (curso 

superior com mensalidade de setecentos reais). Por outro lado, poder-se-ia maximizar o 

público atingido anunciando numa TV de grande audiência, mas cujo custo por minuto 

poderia ser muitas vezes maior do que o custo por minuto de uma rádio popular, dependendo 

do horário, embora permitisse maior foco no público-alvo. Além disso, havia jornais cuja 

circulação atingia o ápice durante toda a semana, sendo líderes em vendas, possuindo preços 

competitivos, mas cuja linha editorial se mostrava pouco adequada ao produto que se buscava 

anunciar, mesmo tendo entre seus leitores parte do público-alvo da campanha. 

Em suma, se fazia necessária uma análise que confrontasse as propostas em relação aos 

critérios, obtendo-se a de melhor compromisso entre as apresentadas.  

Em função do tempo escasso dos decisores, não era raro ter que se escolher o plano de 

mídia com poucas reuniões (apenas duas, em alguns casos), e em algumas delas ficou a 

sensação de que, se os critérios fossem mais claramente definidos e as alternativas avaliadas 

de forma mais direta em relação a esses critérios, a decisão seria mais consistente. O fator 

tempo também era crucial; reuniões sucessivas, em um período de tempo longo, poderiam 

resultar em lentidão no processo, o que aumentava o risco de não se conseguir contratar os 

melhores horários ou espaços em função de já terem sido preenchidos por instituições 

concorrentes, uma vez que nesse período havia uma concentração bastante alta de anúncios 

dessa natureza, conforme relatamos no item 2.2.3, “Principais Características das campanhas 

publicitárias para divulgação de vestibulares”.  Em suma, necessitávamos de um modelo que 

apoiasse o decisor a tratar de forma mais adequada e eficiente a escolha do plano de mídia de 

melhor compromisso para divulgação de seus processos vestibulares, a partir das propostas de 
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planos, dos cronogramas de veiculação apresentados e dos critérios de escolha. A pergunta 

fundamental, para os decisores, era: “Qual dos planos de mídia apresentados é o mais 

adequado de acordo com os critérios estabelecidos?“. Dessa pergunta surgiu a proposta dessa 

dissertação. Considerando o problema apresentado, foi iniciada a busca dos elementos 

necessários para a criação de um modelo que apoiasse o decisor na resposta à pergunta 

anterior. 

É esse modelo que é tratado no item a seguir. 
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4 MODELO PROPOSTO 

Antes de iniciar a apresentação do modelo em si, serão descritos sucintamente o que são 

modelos, suas características, pontos fortes e pontos fracos.  

 

Conforme Gomes et al (2002) , um modelo pode ser definido como: 

• Uma representação da realidade, projetada para algum propósito definido 

• Representação da realidade, planejada para ser usada por alguém no 

entendimento, mudança, gerenciamento e controle da realidade. 

• Representação externa e explícita de parte da realidade vista pela pessoa que 

deseja usar aquele modelo para entender, mudar, controlar e gerenciar parte da 

realidade. 

Um modelo é, necessariamente, uma representação simplificada daquilo que se quer 

modelar. A sua construção deve levar em conta os aspectos relevantes do que se quer modelar 

em relação ao problema a ser tratado.  Se não fosse uma representação simplificada, porém 

consistente e concisa, dificultaria o seu manuseio por ter de incorporar detalhes que não 

seriam relevantes, contudo estariam presentes e deveriam ser tratados, aumentando a sua 

complexidade desnecessariamente. O modelo depende do contexto; a modelagem do que seria 

uma pessoa, por exemplo, pode variar de caso para caso. Em modelos informatizados que 

tratam de folha de pagamento, por exemplo, na maioria dos casos não é considerada relevante 

a altura do funcionário. Já em modelos informatizados para gerenciamento de atletas a altura 

deve ser considerada no modelo a ser utilizado.  

Os modelos também permitem que sejam tratadas características de algo que foi 

modelado sem que necessariamente tenha sido construído – as maquetes são um exemplo 

dessa afirmação. É possível discutir diversos detalhes de um prédio a partir de sua maquete, 

que nada mais é do que um modelo simplificado daquela edificação, normalmente ainda não 

construída. Os modelos normalmente são vantajosos em termos de custo, além de permitirem 

a análise de cenários sem que seja necessário construir o que se quer modelar. Esses são, sem 

dúvidas, pontos fortes dos modelos.  Os modelos em escala, das indústrias automobilísticas, 

também possuem essas características. Obviamente, os modelos não possuem penas pontos 

fortes tais como simplicidade, custo e facilidade de operação ou manuseio. Toda modelagem 

deve ser feita com muito cuidado; um dos pontos fracos de um modelo baseia-se numa 
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conclusão óbvia : o modelo não é o que se está modelando. Aspectos ocultos, ou não 

previstos, mal dimensionados ou mal representados podem tornar um modelo inútil. Erros no 

processo de modelagem podem causar grandes impactos no decorrer das atividades; assim, 

antes de tudo, a construção de um modelo deve seguir passos claros, comprovados, testados e 

sempre reavaliados, confrontando o modelo com o que se quer modelar.  

Quando bem construído, um modelo torna-se extremamente útil, facilitando a 

abordagem do problema que se busca resolver. 

 

4.1 Apresentação do Modelo 

No tratamento do problema que motivou a construção desta dissertação, o  modelo de 

decisão utilizado faz uso da metodologia PROMETHEE  II, associada à problemática de 

ordenamento descrita anteriormente, na qual se procura obter a alternativa considerada a 

melhor. 

A decisão pelo uso dessa metodologia, na construção do modelo, foi decorrente da 

natureza do problema que se desejava solucionar.  Nesse processo de seleção de metodologia, 

alguns passos foram seguidos. Inicialmente, buscou-se identificar o problema e suas 

características. Os critérios, com os quais as alternativas seriam ordenadas, foram 

selecionados, bem como o relacionamento entre esses critérios e seus respectivos pesos. 

Também foi verificado que o conjunto de soluções possíveis era finito, o que demandou a 

busca de um método discreto, que poderia ser da escola americana ou francesa, as mais 

tradicionais. Em seguida foi avaliada a possibilidade de admitir o uso de métodos 

compensatórios ou não-compensatórios, associados, respectivamente, à escola americana e à 

escola francesa. Métodos compensatórios, conforme Almeida (2003), “podem favorecer ações 

não balanceadas; aquelas cujo desempenho é excelente sob algum aspecto, mas que é sofrível 

nos demais. Por outro lado, métodos não-compensatórios favorecem as ações mais 

balanceadas”. Para o caso em estudo, verificou-se que era desejável que as alternativas 

tivessem um bom desempenho médio. Qualquer que fosse a alternativa escolhida, ela deveria 

ter desempenho adequado em todos os critérios. Sob essa ótica, os métodos da escola francesa 

seriam mais apropriados. A análise seguinte avaliou se as alternativas seriam sempre 

comparáveis ou haveria a possibilidade de se ter alternativas incomparáveis, ou seja, se o 

decisor seria incapaz de decidir entre duas alternativas (o que se verificou de fato). Com essa 
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conclusão (da existência da incomparabilidade), conjuntamente com a questão da não 

admissão da possibilidade de compensação entre critérios, foi possível deduzir, mais uma vez, 

que o método não poderia ser oriundo da escola americana, que exclui a incomparabilidade e 

prevê a compensação. Assim, decidiu-se que o método utilizado seria da escola francesa.  A 

seguir, foi feita uma comparação entre as famílias de métodos ELECTRE e PROMETHEE, 

com a finalidade de escolher o mais adequado para o problema em estudo. Uma das 

características desejáveis, sem dúvida, era a possibilidade de variar o tipo de função de 

preferência para os critérios, ou seja, não se ter um único tipo de critério. O PROMETHEE 

apresenta seis formas diferentes de o decisor representar suas preferências, não 

necessariamente usando a mesma forma para todos os critérios (Almeida, 2003). Dessa forma, 

a família de métodos PROMETHEE satisfaz a essas condições. Como o problema se 

caracterizava por uma problemática de ordenamento, o método PROMETHEE II, associado à 

problemática de ordenamento, foi então escolhido por satisfazer a todas essas características 

consideradas desejáveis.  

No item abaixo são descritos os passos utilizados na construção deste modelo. 

4.2 Passos utilizados na construção do modelo. 

O modelo proposto é baseado no roteiro padrão desenvolvido por Jean Pierre Brans e 

co-autores (Brans et al., 1984; Brans e Vincke, 1985; Brans et al., 1986) para os métodos da 

família PROMETHEE, quando da sua apresentação. A seqüência de passos, para a sua 

construção, é composta pela identificação das alternativas, seguida da identificação dos 

critérios de avaliação das alternativas, seus pesos e sua função de preferência. Posteriormente, 

é construída a matriz de decisão, seguida da construção da matriz dos índices de preferência 

de cada alternativa. No passo seguinte, a classificação das alternativas é feita com base no 

fluxo líquido, que permite ranquear as alternativas. Na fase posterior, os resultados são 

analisados quanto à sua robustez, sendo sugeridos como solução, caso nenhum problema seja 

encontrado, ou revisados, caso se considere necessário. Essa análise posterior pode 

adicionalmente envolver, entre outros, a análise dos fluxos negativos das alternativas 

selecionadas. Pode-se avaliar, dessa forma, se o decisor pretende manter ou descartar 

alternativas cujo fluxo negativo seja superior a um determinado patamar julgado como limite. 

No capítulo 5 faremos uma aplicação prática do modelo proposto, através de um estudo de 

caso. Abaixo são detalhados os  passos a serem seguidos na construção do modelo. 
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4.2.1 Identificação das alternativas 

Neste passo, as possíveis alternativas são listadas e é feita uma pré-análise, descartando 

aquelas que parecem inadequadas nesta fase inicial. Essa eliminação deve ser feita levando 

em consideração possíveis critérios de veto, como por exemplo: inadequação de algum dos 

meios de comunicação que constam naquele plano de mídia em relação ao produto anunciado, 

seja por questões de ordem religiosa, política ou de credibilidade da mídia, ou qualquer outro 

problema não listado aqui. Naturalmente, as agências tendem a elaborar propostas que evitam 

esse tipo de problema; contudo, nem todas têm esse cuidado, e algumas buscam cobrir todo o 

espectro de possibilidades, que podem incluir esse tipo de alternativa problemática. Mesmo 

não ocorrendo esse problema, o passo é necessário porque, independentemente da existência 

ou não de um possível descarte inicial de alternativas, nele são identificadas e selecionadas as 

alternativas que serão analisadas posteriormente. Ao final desta fase as alternativas devem 

estar bem caracterizadas e descritas de modo que não haja qualquer dúvida a seu respeito. O 

produto desta fase pode ser um documento que descreve as alternativas e suas características 

em detalhe. Esse documento, a título de sugestão, pode conter uma tabela onde constam, para 

cada alternativa, o seu nome, número da alternativa, proponente, prós, contras e outras 

informações adicionais que sejam consideradas relevantes. Parte desses dados pode ser obtida 

do próprio plano de mídia. 

4.2.2 Identificação dos Critérios de avaliação das alternativas 

Neste passo, busca-se identificar os critérios que serão utilizados para a avaliação das 

alternativas.  Nesta identificação são elencados os critérios, atribuindo nomes, descrevendo do 

que trata cada critério, seu intervalo de variação, os pesos atribuídos a cada critério, a função 

de preferência associada a aquele critério e outras informações relevantes. Com a finalidade 

de sistematizar e documentar o processo, é sugerido um documento padrão, baseado em uma 

tabela simples, que tem por finalidade documentar de forma adequada os critérios utilizados.  

Na tabela a seguir é apresentada uma proposta para essa tabela de identificação de critérios.  
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Quadro 4.1 – Tabela De Identificação De Critérios 

Nome do 

critério 

Detalhamento 

do Critério 

Valores 

permitidos 

Peso Tipo Observações 

adicionais 

      

      
Fonte : Autor(2008) 

 

A coluna “nome do critério” é auto-explicativa. A coluna “Detalhamento do Critério” 

explica, de forma detalhada, do que trata aquele critério. Toda e qualquer informação 

relevante, ou que possa deixar o mais claro possível o que é e para que serve aquele critério, 

deve ser inserida nesta coluna.  A coluna “valores permitidos” armazena o os possíveis 

valores assumidos pelas alternativas quando analisadas sob aquele critério. A coluna “peso” 

reflete o peso do critério. Esse peso é expresso em valores reais, entre zero e um. A coluna 

“tipo” informa qual tipo de função está associada a aquele critério, de acordo com as funções 

utilizadas no método PROMETHEE II. A coluna “observações adicionais” lista qualquer 

informação adicional que se considerar relevante a respeito daquele critério. Essa tabela, 

naturalmente, deve ser construída através de interações com os decisores, na quantidade que 

se julgar necessária para que esta tabela seja considerada satisfatória. O processo de 

identificação de critérios gera, como produto final, a tabela acima preenchida com os dados 

citados, para todos os critérios. 

4.2.3  Construção da matriz de decisão 

Neste passo, são calculadas as performances de cada alternativa em relação aos 

critérios, da forma em que é feita no PROMETHEE II. Tendo sido calculadas essas 

performances, as mesmas são tabuladas em uma matriz que reflete essas avaliações. Essa fase 

gera, como produto final, a matriz supracitada, que servirá como base para a fase seguinte, 

que é a fase de construção da matriz dos índices de preferências das alternativas.  
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4.2.4 Construção da matriz dos índices de preferências das alternativas 

Com base na matriz construída no item anterior, é construída a matriz dos índices de 

preferências das alternativas, conforme os passos do método PROMETHEE II.  Essa matriz 

permitirá que sejam feitas comparações par a par entre as alternativas, buscando identificar as 

que são sobreclassificadas. Com base nessa matriz, podemos calcular os fluxos de entrada e 

saída, e por fim o fluxo líquido, que permite ordenar as alternativas da melhor para a pior. 

Esse cálculo é realizado na fase seguinte, que descrevemos a seguir. 

4.2.5 Determinação da ordem de sobreclassificação das alternativas pelo 
PROMETHEE II, através do cálculo do fluxo líquido das alternativas 

O cálculo do fluxo líquido das alternativas é feito conforme os passos do método 

PROMETHEE II. Nele, através do cálculo intermediário do fluxo de entrada e do fluxo de 

saída de cada alternativa, obtemos o fluxo líquido de cada alternativa. É esse fluxo líquido que 

serve como indicador de ordenação das alternativas. Caso haja uma alternativa que tenha um 

fluxo líquido superior às demais, essa alternativa é sugerida ao decisor como a mais adequada. 

 

4.2.6 Passo adicional – avaliação do fluxo negativo da alternativa vencedora 

Alguns questionamentos são feitos, por parte de alguns autores, acerca de uma possível 

ocultação de informação pelo fluxo líquido, mais especificamente com relação ao fluxo 

negativo de uma dada alternativa. Esse fato pode ocorrer quando a alternativa vencedora 

possui um fluxo líquido maior do que todas as outras, decorrendo de um fluxo positivo alto e 

de um fluxo negativo também alto. Pode acontecer de uma alternativa que não é a vencedora 

ter um fluxo negativo menor do que aquela. Nesse caso, se a discrepância for grande , pode-se 

considerar a análise e, num caso extremo, a eliminação da alternativa vencedora, que pode ser 

substituída pela imediatamente seguinte no ranking.  Levando em consideração essa situação, 

propomos um passo adicional, na nossa metodologia, para tratar essa situação.   

Neste passo, é feita uma análise do fluxo negativo da alternativa vencedora, 

confrontando-o com o fluxo negativo das demais alternativas. Caso esse fluxo negativo seja 

mais alto do que o de alguma outra alternativa, pode-se questionar o decisor se ele pretende 

permanecer com essa alternativa ou descartá-la e selecionar a alternativa seguinte da 
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ordenação obtida por meio da aplicação do método PROMETHEE II. Essa análise pode ser 

feita de diversas formas, que podem ser objeto de estudos futuros:  

• O decisor pode estabelecer um limite para o fluxo negativo, acima do qual a 

alternativa deve ser descartada 

• O decisor pode estabelecer um limite para a diferença entre os fluxos negativos da 

primeira e da segunda colocada, acima do qual a  primeira alternativa deve ser 

descartada em prol da segunda.  

• O decisor pode calcular um fluxo negativo médio. Caso a alternativa selecionada 

tenha fluxo negativo acima do valor médio, ela será descartada em favor da 

alternativa seguinte.  

Por não fazer parte do PROMETHEE II, em sua forma original, esse passo pode ser 

realizado ou não. Da mesma forma, as propostas de análise do fluxo líquido negativo da 

proposta vencedora são, conforme o próprio nome diz, propostas e não estudos completos 

acerca do tema. Achamos que essa pode ser uma interessante questão para pesquisa futura. 

A seguir, será realizado um estudo de caso para demonstrar a aplicação do modelo 

proposto. 
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5 ESTUDO DE CASO 

No estudo de caso que apresentamos neste capítulo, a metodologia será aplicada a um 

exemplo baseado com dados próximos dos reais (preservando a fonte dos dados), 

comprovando a sua viabilidade e permitindo uma melhor compreensão do seu uso. Abaixo 

descrevemos o cenário, que utiliza dados de 2005 por terem sido desse ano os dados 

disponibilizados pelas agências que colaboraram nesta dissertação. 

Em 2005, uma faculdade privada de pequeno porte do estado de Pernambuco abriu 

inscrições para o vestibular do final de ano para preencher vagas dos seus cursos para os dois 

semestres de 2006. Nesse vestibular, foram oferecidas 25 vagas por turno, em dois cursos 

diferentes, para duas entradas, perfazendo um total de 200 vagas.  A campanha vestibular teve 

seu orçamento limitado em 150 mil reais, ou seja, um investimento de 750 reais por aluno 

captado, equivalente a uma mensalidade daquela instituição para cada aluno captado. Essa 

campanha deveria durar no máximo dois meses, iniciando em 1 de novembro de 2005 e 

concluindo em 31 de dezembro de 2005 (com a última data de vestibular sendo anunciada 

para o primeiro sábado do mês de janeiro subseqüente), podendo ser prorrogada caso as vagas 

não fossem preenchidas, ou encerrada em caso contrário. Essa análise sobre a prorrogação 

seria feita em 20 de novembro e 20 de dezembro. Embora houvesse essa possibilidade, 

historicamente nunca foi necessário prorrogar a campanha, o que fazia com que essa 

possibilidade fosse considerada como razoavelmente remota.  Dividiu-se a verba igualmente 

em períodos de 30 dias, ou seja, num montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por 

mês. O departamento de marketing já tinha definido a mensagem da campanha, e com base 

nessa mensagem e no orçamento, foram estabelecidos contatos com agências de publicidade 

de Pernambuco, com a finalidade de selecionar, entre os planos de mídia apresentados pelas 

agências, qual o mais apropriado. As agências foram convidadas a apresentar seus planos e o 

fizeram. Nesse processo, quatro agências apresentaram propostas. Uma delas foi descartada 

de imediato porque a sua proposta demandava um montante de 220 mil reais para ser 

realizada, fora do orçamento previamente informado, e não havia tempo hábil para que aquela 

agência formatasse um novo plano sem mudar muito a essência da sua proposta, já que o 

processo decisório deveria se encerrar em uma semana, por ter sido iniciado tardiamente, por 

questões de ordem financeira da instituição. As outras três agências também apresentaram um 

plano de mídia cada, mas dentro da faixa solicitada. Uma delas superou levemente o valor 
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limite, mas reformulou, na própria reunião, alguns dos  itens para atingir o valor adequado, o 

que de fato foi conseguido. Assim sendo, restaram três planos de mídia a serem comparados, 

com um deles sendo escolhido. Como dito anteriormente, os planos  apresentados abordavam 

de forma discursiva alguns dos critérios utilizados na sua construção, mas sem explicitar os 

seus pesos e o seu relacionamento, embora fosse possível perceber que havia uma tendência 

geral de buscar atingir o público mais propenso a consumir o produto, que se situava nas 

classes A e  B , e/ou maximizar o número de exposições.   Com base neste cenário, serão 

realizados a seguir os passos propostos no modelo abordado no capítulo anterior.  No item 

abaixo é feita a identificação das alternativas. 

5.1 Identificação das alternativas 

Neste passo, apresentaremos as alternativas propostas pelas agências. 

5.1.1 Alternativa 1 – Proposta pela agência A.  

A alternativa 1, da agência A, buscou maximizar o número de exposições em cada mês 

de propaganda. Segundo o diretor da agência, na época, sua opinião era de que o volume 

(freqüência) era mais importante naquele momento porque a instituição ainda não era muito 

conhecida. Afirmava que o importante era maximizar o impacto a partir de um alto número de 

inserções. A quantidade de inserções em cada mês, 1272(mil duzentas e setenta e duas), 

superou largamente a dos outros proponentes. Para conseguir tal número de inserções, era 

necessário que os anúncios tivessem custo unitário baixo. Dessa forma, o seu pacote foi 

centrado em propagandas em 3 rádios populares com baixo custo unitário por inserção , sendo 

também incluídos alguns anúncios em jornais locais e no uso de outbus que circulavam nas 

vias mais importantes da cidade do recife(evitando linhas circulares), com poucas inserções 

em TV. Abaixo segue o detalhamento daquela proposta, com custos e demais informações 

pertinentes, relativa ao mês de novembro.  A proposta era exatamente a mesma para o mês de 

dezembro, pois a empresa propôs a mesma distribuição para os meses de novembro e 

dezembro(as  outras também assim o fizeram). Assim, a análise pode ser feita com base em 

apenas um mês. 
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Figura  5.1 – Proposta da agência A 

Fonte : Autor(2008) 
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Conforme se pode observar, essa proposta se baseava na seguinte distribuição das 

inserções :  

• 18 inserções em TV, sendo 9 na TV de maior audiência e 9 na segunda colocada 

em audiência. Na TV de maior audiência, o público atingido era de 1.500.000 

pessoas, e desse total 23% eram das classes A e B, perfazendo um total de 

345.000 pessoas pertencentes ao público-alvo que eram atingidas pelas 

inserções. O impacto, que é calculado como o produto do número de inserções 

pelo total de pessoas atingidas, admitindo superposição, era de 3.105.000 

impactos, ou 7,71 % do total de impactos proporcionados por essa proposta. O 

custo total para anunciar na TV de maior audiência era de R$ 10.195,00, 

divididos entre R$ 9.720,00 pela veiculação e R$ 475,00 pelo custo de produção, 

perfazendo um total de 13,87% da verba para aquele mês, para um total de 

0,71% das inserções de todo o plano. Cabe ressaltar que esse custo de produção 

foi único, no total de R$ 950,00 necessários para que fossem realizados 

pequenos ajustes no material existente, e por isso foi considerado como rateado 

nos custos das duas TVs, meio a meio.   Na outra TV, o público atingido era de 

800.000 pessoas, e desse total 8 % eram das classes A e B, perfazendo um total 

de 64.000 pessoas pertencentes ao público-alvo que eram atingidas pelas 

inserções. Com isso, eram obtidos de 576.000 impactos, ou 1,43 % do total de 

impactos proporcionados por essa proposta, a um custo total de R$ 3.310,00 

divididos entre R$ 2.835,00 pela veiculação e R$ 475,00 pelo custo de produção, 

correspondendo a 4,50% do custo total daquele mês, para um total de 0,71% das 

inserções de todo o plano.   De todo o público atingido, 20,02% pertenciam ao 

público-alvo. 

 

• 1200 inserções em rádio FM (Frequência Modulada), divididas entre 480 

inserções na rádio líder de audiência (Rádio D), 360 inserções  na segunda (rádio 

C) e 360 na terceira (rádio E). Esse total de inserções equivalia a 30 dias, ou 

seja, 16 inserções por dia na rádio D, em horário variável, e 12 inserções por dia 

nas rádios C e E, no mesmo esquema. Os custos totais foram, respectivamente, 

de R$ 9.700,00 , R$ 8.480,00 e R$ 5.700,00, com o custo de produção de R$ 

600,00 rateado entre as 3 rádios(da mesma forma que foi considerado para as 



Capítulo 5                     Estudo de Caso  
 

57 

 

TVs. Os públicos atingidos foram de 655.000 pessoas, 360.000 pessoas e 

270.000 pessoas,  com percentuais de 4 %, 7% e 1 % de ouvintes das classes A e 

B (público-alvo).  O público-alvo atingido foi de 26.200, 25.200 e 2.700 

pessoas, respectivamente. A Rádio E, apesar do baixo percentual (1%) de 

ouvintes do público-alvo, era considerada uma rádio em ascensão(era nova  e 

estava crescendo em audiência, contratando apresentadores consagrados na 

cidade) , e por esse motivo foi incluída na proposta. Percentualmente, a Rádio D 

era responsável por 13,20% do custo total, com 37,74% de inserções que 

resultavam em 12.576.000 impactos, num total de 31,23 % do total de impactos 

sobre o público-alvo daquele plano. Para a Rádio C, segunda em audiência, 

esses números eram, respectivamente, 11,54% do custo, 28,30% das inserções e 

9.072.000 impactos, perfazendo um total de 22,53% do total de impactos no 

público-alvo. Na rádio E, esses valores eram de 7,76% do custo total, com 

28,36% de inserções que resultavam em 972.000 impactos, num total de 2,41 % 

do total de impactos sobre o público-alvo daquele plano. 

 

• 8 inserções em jornal, nos dois jornais mais importantes  do estado, divididos em 

6 para o jornal C (mais vendido) e 2 para o jornal D(mais tradicional). Os custos 

totais foram, respectivamente, de R$ 17.094,00 e  R$ 5.810,00 sem custo de 

produção. Os públicos atingidos foram de 500.000, para o jornal C, e 408.000 

pessoas para o Jornal D,  com percentuais de 50%, e 53% de leitores das classes 

A e B (público-alvo).  O público-alvo atingido foi de 250.000 e 216.240 pessoas, 

respectivamente. Percentualmente, o jornal C era responsável por 23,26% do 

custo total, com 0,47% de inserções que resultavam em 1.500.000 impactos, 

num total de 3,72 % do total de impactos sobre o público-alvo daquele plano. 

Para o jornal D, segundo em leitores mas o mais tradicional do estado, esses 

números eram, respectivamente, 7,91% do custo, 0,63% das inserções e 432.480 

impactos, perfazendo um total de 1,11% do total de impactos no público-alvo.  

 

• No caso do outbus, o custo foi de R$ 13.200, com o custo de produção de R$ 

3.600,00 por ter sido necessário confeccionar 40 adesivos ao custo unitário de 90 

reais. A expectativa de público atingido foi de 1.492.000 pessoas, com 
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percentual de 18 % de pessoas pertencentes ao público-alvo. O público-alvo 

atingido foi de 268.560 pessoas. Percentualmente, o outbus era responsável por 

17,96% do custo total, com 3,14% de inserções que resultavam em 10.742.400 

impactos, num total de 26,67 % do total de impactos sobre o público-alvo 

daquele plano. Para a Rádio C, segunda em audiência, esses números eram, 

respectivamente, 11,54% do custo, 28,30% das inserções e 9.072.000 impactos, 

perfazendo um total de 22,53% do total de impactos no público-alvo. Na rádio 

E, esses valores eram de 7,76% do custo total, com 28,36% de inserções que 

resultavam em 972.000 impactos, num total de 2,41 % do total de impactos 

sobre o público-alvo daquele plano. 

O custo total da proposta era de R$ 73.489,00, sendo a mais baixa das três, 

embora por uma diferença pequena. Com relação ao custo de produção da 

campanha, houve um pequeno custo de ajuste na propaganda que já estava 

pronta, demandando uma alteração do VT que seria veiculado pela TV. Da 

mesma forma, foi necessário criar spots(anúncios falados) de rádio. Os jornais 

não cobraram pela produção do anúncio. Para produzir os 40 outbus que 

constavam nesta proposta, seria necessário arcar com um custo de 90 reais por 

outbus produzido em gráfica. Na figura abaixo estão resumidas as informações 

relativas a esta proposta agrupando os dados por meio utilizado. 
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Figura  5.2 – Resumo da proposta da agência A 
Fonte : Autor(2008) 



Capítulo 5                     Estudo de Caso  
 

60 

 

5.1.2 Alternativa 2 – Proposta pela agência B. 

A agência B procurou centrar a propaganda nas TV locais líderes de audiência, sem 

outbus (a representante daquela agência argumentava que aquele tipo de mídia já estava sendo 

utilizado por diversas outras instituições, com resultados duvidosos). Em relação à proposta 

anterior, eram utilizadas inserções em rádio em número significativamente menor. As 

inserções em rádio foram feitas em 2 rádios de conhecida credibilidade, sem inserções em 

mídias populares. A diretora desta agência argumentou que a instituição já tinha uma imagem 

consolidada no estado, o que a induzia a segmentar mais a propaganda, direcionando mais 

fortemente para as mídias que tinham maior participação nas classes A e B. A figura abaixo 

reproduz  a proposta daquela agência.  
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                                    Figura  5.3 – Proposta da agência B 
                                  Fonte : Autor(2008) 
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É possível perceber que, em relação à proposta anterior, o volume de inserções diminuiu 

significativamente, mas o foco no público-alvo aumentou.  O custo foi superior ao da 

proposta anterior, com uma proporção de inserções/custo significativamente menor do que na 

proposta da agência A. Em suma, eram propostas bastante diferentes na essência e nos 

critérios utilizados para a construção.  Abaixo segue o detalhamento daquela proposta. 

 

Conforme se pode observar, essa proposta se baseava na seguinte distribuição das 

inserções no mês:  

• 88 inserções em TV, sendo 30 na TV de maior audiência e 58 na segunda 

colocada em audiência. Na TV de maior audiência, o público atingido era de 

1.500.000 pessoas, e desse total 23 % eram das classes A e B, perfazendo um 

total de 345.000 pessoas pertencentes ao público-alvo que eram atingidas pelas 

inserções. O impacto, calculado como o produto do número de inserções pelo 

total de pessoas atingidas, admitindo superposição, foi muito maior que na 

proposta anterior, que era de 3.105.000 impactos e passou para 10.350.000, ou 

16,35 % do total de impactos sobre o público-alvo proporcionados por essa 

proposta. O custo total para anunciar na TV de maior audiência era de R$ 

25.800,00, divididos entre R$ 25.200,00 pela veiculação e R$ 600,00 pelo custo 

de produção, perfazendo um total de 34,70% da verba para aquele mês, para um 

total de 6,61% das inserções de todo o plano. Como na proposta anterior, o esse 

custo de produção foi único, no total de R$ 1200,00 necessário para que fossem 

realizados pequenos ajustes no material existente(em uma produtora diferente da 

produtora da proposta anterior), e por isso novamente foi considerado como 

rateado nos custos das duas TVs, meio a meio.   Na outra TV, o público atingido 

era de 800.000 pessoas, e desse total 8 % eram das classes A e B, perfazendo um 

total de 64.000 pessoas pertencentes ao público-alvo que eram atingidas pelas 

inserções. Com isso, eram obtidos 3.712.000 impactos, ou 5,86 % do total de 

impactos proporcionados por essa proposta, a um custo total de R$ 16.840,00 

divididos entre R$ 16.240,00 pela veiculação e R$ 600,00 pelo custo de 

produção, correspondendo a 22,65% do custo total daquele mês, para um total 

de 12,78% das inserções de todo o plano.   De todo o público atingido, 31,54% 

pertenciam ao público-alvo. 
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• 360 inserções em rádio FM, divididas entre 180 inserções na rádio líder de 

audiência no público-alvo (Rádio T), e 160 inserções na segunda (rádio A). Esse 

total de inserções equivalia a 30 dias, ou seja, 6 inserções por dia na rádio T, em 

horário variável, e 6 inserções por dia na rádios A, no mesmo esquema. Os 

custos totais foram, respectivamente, de R$ 7.700,00 e R$ 6.800,00 com o custo 

de produção de R$ 1000,00 rateado entre as 2 rádios. Os públicos atingidos 

foram de 230.000 pessoas e 180.000 pessoas respectivamente,  com percentuais 

de 67 % e 62% de ouvintes das classes A e B (público-alvo).  O público-alvo 

atingido foi de 154.100 e 111.600 pessoas. Percentualmente, a Rádio T era 

responsável por 10,36% do custo total, com 39,65% de inserções que resultavam 

em 27.738.000 impactos, num total de 43,81 % do total de impactos sobre o 

público-alvo daquele plano. Para a Rádio A, segunda em audiência nas classes 

A/B, esses números eram, respectivamente, 9,15% do custo, 39,65% das 

inserções e 20.088.000 impactos, perfazendo um total de 31,72% do total de 

impactos no público-alvo. 

•  6 inserções em jornal, nos dois jornais mais importantes  do estado, divididos 

em 4 para o jornal C (mais vendido) e apenas 2 para o jornal D(mais 

tradicional). Os custos totais foram, respectivamente, de R$ 11.396,00 e  R$ 

5.810,00 sem custo de produção. Os públicos atingidos foram de 500.000, para o 

jornal C e 408.000 pessoas para o Jornal D,  com percentuais de 50%, e 53% de 

leitores das classes A e B (público-alvo).  O público-alvo atingido foi de 

250.000 e 216.240 pessoas, respectivamente. Percentualmente, o jornal C era 

responsável por 15,33% do custo total, com 0,88% de inserções que resultavam 

em 1.000.000 impactos, num total de 1,58 % do total de impactos sobre o 

público-alvo daquele plano. Para o jornal D, esses números eram, 

respectivamente, 7,81% do custo, 0,44% das inserções e 432.480 impactos, 

perfazendo um total de 0,68% do total de impactos no público-alvo.  

Nesta proposta não houve inserção em outbus. O custo total da proposta era de 

R$ 74.346,00, sendo a segunda mais cara das três, embora por uma diferença 

pequena. No quadro abaixo estão resumidas as informações relativas a esta 

proposta agrupando os dados por meio utilizado. 
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Figura  5.4 – Resumo da proposta da agência B 
                                                  Fonte : Autor(2008) 
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5.1.3 Alternativa 3 – Proposta pela agência C. 

Essa proposta se situou em um nível intermediário, em termos de quantidade de 

inserções, entre as propostas anteriores, mas se aproximava mais da proposta da agência B do 

que da agência A. Na opinião do diretor dessa agência, todos os segmentos deveriam ser 

adequadamente atingidos pela propaganda, e deveriam ser privilegiadas as mídias com mais 

penetração nas classes A e B, mas os segmentos populares também deveriam ser 

adequadamente cobertos, pois mesmo as rádios populares também atingiam as classes A e B, 

embora que em menor escala. Esse diretor argumentava que deveria ser feito um equilíbrio 

entre número de inserções e custo por inserção. Argumentou também que algumas rádios 

populares apresentavam alta credibilidade em determinados programas, e que não podiam ser 

desprezadas, mesmo operando em AM (amplitude modulada), faixa que é menos apreciada 

pelas classes A e B, que preferem FM (freqüência modulada). Nesse pacote, seguindo esse 

raciocínio, se destacava uma determinada rádio AM cujo programa matutino era líder de 

audiência.  

Abaixo pode-se visualizar a proposta daquela agência. 
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Figura  5.5 – Proposta da agência C 
                              Fonte : Autor(2008) 
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Conforme se pode observar na figura acima, essa proposta se baseava na seguinte 

distribuição das inserções : 

• 60 inserções em TV, sendo 30 na TV de maior audiência e 30 na segunda 

colocada em audiência. Na TV de maior audiência, o público atingido era de 

1.500.000 pessoas, e desse total 23 % eram das classes A e B, perfazendo um 

total de 345.000 pessoas pertencentes ao público-alvo que eram atingidas pelas 

inserções. O impacto, calculado como o produto do número de inserções pelo 

total de pessoas atingidas, admitindo superposição, era de 10.150.000 impactos, 

ou 13,86 % do total de impactos proporcionados por essa proposta. O custo total 

para anunciar na TV de maior audiência era de R$ 25.600,00, divididos entre R$ 

25.200,00 pela veiculação e R$ 400,00 pelo custo de produção, perfazendo um 

total de 13,86% da verba para aquele mês, para um total de 4,79% das inserções 

de todo o plano. Como nas outras propostas, o custo de produção foi único, no 

total de R$ 800,00, necessário para que fossem realizados pequenos ajustes no 

material existente, e por isso foi considerado como rateado nos custos das duas 

TVs, meio a meio.   Na outra TV, o público atingido era de 800.000 pessoas, e 

desse total 8 % eram das classes A e B, perfazendo um total de 64.000 pessoas 

pertencentes ao público-alvo que eram atingidas pelas inserções. Com isso, eram 

obtidos de 1.920.000 impactos, ou 2,57 % do total de impactos proporcionados 

por essa proposta, a um custo total de R$ 7.750,00 divididos entre R$ 7.350,00 

pela veiculação e R$ 400,00 pelo custo de produção, correspondendo a 10.35% 

do custo total daquele mês, para um total de 4,79% das inserções de todo o 

plano.   De todo o público atingido, 28,88% pertenciam ao público-alvo. 

 

• 360 inserções em rádio FM, divididas entre 180 inserções na rádio líder de 

audiência (Rádio D) e 180 inserções  na segunda (rádio C), e 180 inserções em 

rádio AM(amplitude modulada), na rádio líder em audiência em AM, rádio E. 

Esse total de inserções equivalia a 30 dias, ou seja, 16 inserções por dia em cada 

uma das rádios, em horário variável.  Os custos totais foram, respectivamente, de 

R$ 7.200,00 , R$ 6.300,00 e R$ 3.600,00, com o custo de produção de R$ 

600,00 rateado entre as 3 rádios(da mesma forma que foi considerado para as 

TVs.) Os públicos atingidos foram de 230.000 pessoas, 180.000 pessoas e 
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250.000 pessoas,  com percentuais de 67 %, 62% e 23 % de ouvintes das classes 

A e B (público-alvo).  O  público-alvo atingido  foi  de   154.100,  111.600  e 

57.500 pessoas respectivamente. Percentualmente, a Rádio T era responsável por 

9,89% do custo total, com 28,75% de inserções que resultavam em 27.738.000 

impactos, num total de 37,14 % do total de impactos sobre o público-alvo 

daquele plano. Para a Rádio A, segunda em audiência nas classes A/B, esses 

números eram, respectivamente, 8,68% do custo, 28,75% das inserções e 

20.088.000 impactos, perfazendo um total de 26,90% do total de impactos no 

público-alvo. 

• 6 inserções em jornal, nos dois jornais mais importantes  do estado, divididos em 

4 para o jornal C (mais vendido) e 2 para o jornal D(mais tradicional). Os custos 

totais foram, respectivamente, de R$ 11.396,00 e  R$ 5.810,00 sem custo de 

produção. Os públicos atingidos foram de 500.000 pessoas, para o jornal C, e 

408.000 pessoas para o Jornal D, com percentuais de 50%, e 53% de leitores das 

classes A e B (público-alvo).  O público-alvo atingido foi de 250.000 e 216.240 

pessoas, respectivamente. Percentualmente, o jornal C era responsável por 

15,22% do custo total, com 0,64% de inserções que resultavam em 1.000.000 

impactos, num total de 1,34 % do total de impactos sobre o público-alvo daquele 

plano. Para o jornal D, esses números eram, respectivamente, 7,76% do custo, 

0,32% das inserções e 432.480 impactos, perfazendo um total de 0,58% do total 

de impactos no público-alvo.  

• No caso do outbus, o custo total foi de R$ 6.600,00 com o custo de produção 

de R$ 1.800,00 por ter sido necessário confeccionar 20 adesivos ao custo 

unitário de 90 reais e R$ 4.800,00 pela veiculação. A expectativa de público 

atingido foi de 746.000 pessoas, com percentual de 18% de pessoas pertencentes 

ao público-alvo. O público-alvo atingido foi de 134.280 pessoas. 

Percentualmente, o outbus era responsável por 8,82% do custo total, com 3,19% 

de inserções que resultavam em 2.685.600 impactos, num total de 3,60 % do 

total de impactos sobre o público-alvo daquele plano.  

O custo total da proposta era de R$ 74.586,00, sendo a mais cara das três, 

embora por uma diferença pequena. Com relação ao custo de produção da 

campanha, assim como nas outras propostas, houve um pequeno custo de ajuste 
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na propaganda que já estava pronta, demandando uma alteração do VT que seria 

veiculado pela TV. Da mesma forma, foi necessário criar spots(anúncios 

falados) de rádio. Os jornais, mais uma vez,  não cobraram pela produção do 

anúncio. Para produzir os 20 outbus que constavam nesta proposta, seria 

necessário arcar com um custo de 90 reais por outbus produzido em gráfica. No 

quadro abaixo resumimos as informações relativas a esta proposta agrupando os 

dados por meio utilizado. 
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Figura  5.6 – Resumo da proposta da agência C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Com base neste cenário, será dada continuidade à aplicação do modelo proposto. 

                              Fonte : Autor(2008) 
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5.2 Identificação dos critérios de avaliação das alternativas  

Conforme foi possível levantar posteriormente (esses dados não estavam disponíveis na 

época, tendo sido levantados em entrevistas posteriores, no decorrer do ano de 2007), junto 

aos decisores da instituição, são esses os critérios que deveriam ser considerados:  

Quadro  5.1 – Critérios de avaliação das alternativas 
Nome  Detalhamento 

do Critério 

Valores 

Permitidos 

Peso Tipo de 

Critério 

Observações 

adicionais 

Custo Custo total da 

proposta 

Menor ou igual  

a R$ 150.000,00 

(R$ 75000,00 / 

mês) 

   0,1 Quase 

critério, 

com 

q=500,00 

Menor custo, melhor 

resultado. Diferenças 

até 500 reais não 

seriam consideradas. 

Credibilidade 

dos meios 

utilizados 

Idem Ruim(0), 

regular(1), 

boa(2), ótima(3) 

  0,1 Usual Maior credibilidade, 

maior resultado 

Público atingido 

(impacto) 

Qtd esperada 

espectadores 

atingidos, 

admitindo 

superposição 

      > 0   0,3 Usual Maior quantidade, 

melhor resultado, e 1 

pessoa a mais poderia 

fazer diferença para o 

decisor 

Número de 

inserções 

Total de 

inserções 

     >  0   0,2 Usual Maior quantidade, 

melhor resultado. 1 

inserção a mais 

poderia fazer 

diferença para o 

decisor. 

Foco no público 

– alvo 

Percentual  de 

espectadores do 

público-alvo 

atingidos 

      >  0    0,3 Quase-

critério, 

com 

q=0.01 

Maior percentual, 

melhor resultado. 

Diferenças de até 

0,01% seriam 

ignoradas. 
                          Fonte : Autor(2008) 
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Esses critérios, juntamente com os seus pesos, foram obtidos da seguinte forma: em 

primeiro lugar, foram levantados os critérios, sem que fosse necessário especificar os pesos. A 

seguir, foi feita uma depuração em busca dos critérios que poderiam estar repetidos ou que se 

relacionassem com algum dos outros critérios, para que se pudesse excluir as redundâncias. 

Após esta fase, foram identificados os intervalos de variação dos critérios. Depois disso, foi 

feita a identificação do tipo de cada critério. A conclusão a que se chegou é que, para alguns 

dos critérios considerados, qualquer diferença, por menor que fosse, deveria ser considerada e 

seria percebida.  Para outros, havia pequenas diferenças abaixo das quais não se perceberia 

essa diferença como significativa, tornando as propostas equivalentes (ao menos para aquele 

critério). Com a finalidade de levantar valores para possíveis limiares de preferência e 

indiferença, o decisor foi indagado sobre qual seria o valor, em cada critério abaixo do qual 

ele consideraria as alternativas indiferentes. Para o critério “custo”, a afirmação foi que 

diferenças abaixo de R$ 500,00 (quinhentos reais) entre as propostas não seriam consideradas 

como significativas. Acima desse valor, qualquer diferença seria considerada significativa. 

 Portanto, esse seria um quase-critério com q = 500.  No caso da credibilidade dos 

meios, qualquer diferença seria considerada, por estar aquele critério mapeado em patamares 

de 0 a 3, enquadrando-o como critério usual. Para o critério “público atingido”, uma pessoa a 

mais ou a menos faria diferença, segundo o decisor, pois poderia ser exatamente aquela a 

pessoa que iria se inscrever e se tornar aluno.  Esse critério também seria enquadrado como 

critério usual. Esse comportamento do decisor demanda uma explicação mais detalhada. No 

contexto das faculdades privadas, às vezes um aluno a mais significa conseguir a viabilidade 

econômica de uma determinada turma, o que torna essa quantidade, aparentemente 

insignificante, importante para a instituição. Para o critério “número de inserções”, uma 

inserção a mais ou a menos faria diferença, segundo o decisor, analogamente ao critério 

anterior. Se duas propostas fossem idênticas e uma delas tivesse uma inserção a mais, seria 

escolhida. Para o critério “foco no público alvo”, diferenças abaixo de 0,01% não seriam 

consideradas. Acima disso, qualquer diferença seria considerada significativa. 

 Isso é coerente com o fato de que os critérios eram expressos por números, exceto o 

critério “credibilidade dos meios utilizados”. Mesmo para esse critério, sua avaliação foi 

mapeada em uma função inteira que variava de 0 a 3,  permitindo o seu enquadramento no 

tipo de critério “usual”.  A seguir, foram levantados os pesos de cada critério, de uma forma 
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simples: foi dito ao decisor que os critérios poderiam ter um peso que variava de 0 a 1, 

informando que o peso 0 (zero) significaria que esse critério não tinha importância e peso 1 

significaria que aquele critério era o único a ser considerado. Todos os pesos intermediários 

seriam considerados para critérios que não estavam  nessas duas situações. Foi explicado que 

a soma dos pesos deveria ser igual a 1, e que a proporção entre os pesos informava a sua 

importância relativa. Para facilitar o processo, inicialmente os pesos foram considerados  

iguais, de 0,2 (zero vírgula dois) para cada critério. O decisor foi indagado se ele acharia 

importante variar alguns daqueles pesos, e quanto seria essa variação. Ele informou que 

considerava que os critérios de público atingido e percentual de público alvo atingido tinham 

a mesma importância, superior aos demais. Continuando, afirmou considerar que o custo não 

tinha a mesma relevância, porque sabia que, tendo limitado o custo da despesa do mês a R$ 

75.000,00 (setenta e cinco mil reais), as agências enviariam propostas com valores 

semelhantes, próximos desse teto, o que de fato aconteceu. O decisor foi perguntado se esse 

peso poderia ser reduzido à metade (0,1(zero vírgula um)), e ele concordou. O mesmo 

aconteceu com o critério “credibilidade dos meios utilizados”, em função da própria limitação 

de opções em jornal e TV. Esse critério seria mais afetado pelas rádios escolhidas, e era  

natural que fosse considerado menos importante do que o público atingido e o percentual de 

público-alvo atingido. No entendimento do decisor, seria muito importante atingir um alto 

número de pessoas, e quanto mais pessoas desse público atingido pertencesse ao público-alvo, 

melhor seria. Assim, esses pesos foram definidos como 0,3(zero vírgula três), com a soma de 

todos os pesos perfazendo o valor de uma unidade. 

Com base nesses pesos, foi dada continuidade ao trabalho. É importante ressaltar que 

esses pesos são decorrentes da avaliação de um decisor em particular, que era o responsável 

pela tomada de decisão na época. Nada impede de que esse mesmo levantamento, no cenário 

atual, resulte em pesos e critérios diferentes 

Cabem aqui alguns comentários acerca da forma em que foram determinados os pesos. 

Conforme Gomes et al (2002), existem seis metodologias consideradas como as principais em 

se tratando de atribuição de pesos, entre diversas outras. Citamos essa referência como fonte 

para pesquisas posteriores acerca de atribuição de pesos. Uma das maneiras de se obter os 

pesos, citada na referida fonte, é de que pode se perguntar ao decisor quais os pesos ele atribui 

a cada critério, onde posteriormente os pesos são normalizados. No caso desta dissertação, o 

decisor era vinculado à área de informática, o que dispensava a etapa da normalização, pela 
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forma como foi feito. Ele foi orientado a atribuir pesos entre zero e um, levando em 

consideração que a soma dos pesos deveria ser igual a um. Essa atribuição foi feita sem 

dificuldades pelo decisor e, mesmo em questionamentos posteriores acerca dos valores 

obtidos, o decisor se manteve convicto acerca dos pesos fornecidos. Esta forma de obter os 

pesos foi considerada a mais adequada em relação ao perfil do decisor na época. 

5.3 Construção da matriz de decisão 

Na tabela abaixo listamos as performances das alternativas em relação aos critérios 

anteriormente informados, justificando cada avaliação. 

Quadro  5.2 – Performance das alternativas 
CRITÉRIOS/PESOS 

ALTERNATIVAS 

 

NUM. . 

INSERÇÕES 

(peso 0,2) 

% PUBLICO-

ALVO 

(peso 0,3) 

PÚBLICO 

ATINGIDO 

(peso 0,3) 

CREDIBILIDADE 

(peso 0,1) 

CUSTO 

(peso 0,1) 

PROPOSTA A 1266 20,02 5.985.000 REGULAR (1) 73.489,00

PROPOSTA B 454 31,54 3.618.000 ÓTIMA(3) 74.346,00

PROPOSTA C 626 28,88 4.614.000 BOA(2) 74.856,00
                          Fonte : Autor(2008) 

 

 

Os números de inserções são baseados nos planos de cada uma delas, dispensando 

maiores explicações. O percentual do público-alvo é calculado com base no total de pessoas 

atingidas, no público-alvo, dividido pelo total de pessoas atingidas pelas veiculações.  A 

credibilidade foi avaliada da seguinte forma: a proposta “A” baseou grande parte das 

veiculações em rádios populares, de credibilidade razoável. Nesse plano, as rádios escolhidas 

possuem uma programação baseada em música de estilo popular, sem noticiários. As notícias 

se resumem, basicamente, a próximos capítulos de novelas ou sobre artistas de TV. Em suma, 

são rádios de credibilidade regular, o que faz com  que a proposta seja pontuada com o valor 1 

em relação a esse critério, baseada na escala associada a aquele critério. A proposta “B” 

baseou grande parte das veiculações em rádios dirigidas ao público das classes A e B, com 

programação musical e de noticiários políticos e econômicos. Essas rádios têm alta 
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credibilidade, com uma programação sóbria, não pertencendo à linha popular. Nesse plano 

(como nos demais), os jornais e TV também possuem bom nível de credibilidade,  o que faz 

com  que a proposta seja pontuada com o valor 3 em relação a esse critério. A proposta  C se 

assemelha à proposta B,  mas inclui uma rádio AM cuja linha editorial é popular, mas que 

possui um programa específico, líder de audiência, de alta credibilidade. Essa rádio também 

possui programas policiais e populares, sendo considerada uma rádio de boa credibilidade. 

Considerando que os demais itens permanecem semelhantes ao das outras propostas, a 

proposta “C” foi avaliada, no critério “Credibilidade, com o valor 2, associado a “boa 

credibilidade”. Os valores do critério custo foram obtidos diretamente das planilhas 

apresentadas no item anterior, assim como os valores do público atingido. 

 

5.4 Construção da matriz dos índices de preferências das alternativas 

Com base na matriz construída no item anterior, é construída a matriz dos índices de 

preferências das alternativas, conforme os passos do método PROMETHEE II.  Essa matriz 

permite que sejam feitas comparações par a par entre as alternativas, buscando identificar as 

que são sobreclassificadas.  

Antes de construir essa matriz, faremos os cálculos intermediários para obter os valores 

da função de preferência das alternativas. Conforme o método PROMETHEE II,  para os 

critérios usuais, com duas alternativas a e b, e um critério usual (critério verdadeiro) 

representado por uma função g,  temos que a função de preferência P(a,b) associada a aquele 

critério deve ser calculada da seguinte forma:  

 

P(a,b) = 0   se g(a) <= g(b)  

 e  

P(a,b) = 1   se g(a) > g(b). 

 

No caso de quase-critério, temos (considerando um limiar de indiferença q) :  

P(a,b) = 0   se g(a) - g(b) <= q  

 e  

P(a,b) = 1   se g(a) - g(b) > q. 
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Com base nisso, temos os resultados  abaixo :  

 

Para o Critério “Número de inserções”:  

 g(a) – g (b) = 1266 - 454 > 0  => P(a,b) = 1  e  P(b,a) = 0 

 g(a) – g (c) = 1266 - 626 > 0  => P(a,c) = 1  e  P(c,a) = 0 

 g(b) – g(c) =  454 - 626 < 0    => P(b,c) = 0  e  P(c,b) = 1 

 

Para o Critério “Percentual de Público-alvo”(Foco):  

 g(a) – g (b) = 20,02 - 31,54 < 0,01  => P(a,b) = 0 e  P(b,a) =  1 

 g(a) – g (c) = 20,02 - 28,88 < 0,01   => P(a,c) = 0  e  P(c,a) = 1 

 g(b) – g(c) = 31,54 -  28,88 > 0,01  => P(b,c) = 1  e  P(c,b) =  0 

 

Para o Critério “Público atingido”:  

 g(a) – g (b) = 5.985.000- 3.618.000 > 0  => P(a,b) = 1 e  P(b,a) =  0 

 g(a) – g (c) = 5.985.000- 4.614.000 > 0   => P(a,c) = 1  e  P(c,a) = 0 

 g(b) – g(c) = 3.618.000-  4.614.000 < 0  => P(b,c) = 0  e  P(c,b) =  1 

 

Para o Critério “Credibilidade”: 

 

 g(a) – g (b) = 1 - 3 < 0  => P(a,b) = 0 e  P(b,a) =  1 

 g(a) – g (c) = 1 - 2 < 0   => P(a,c) = 0  e  P(c,a) = 1 

 g(b) – g(c) =  3 - 2 > 0  => P(b,c) = 1  e  P(c,b) =  0 

 

Para o Critério “Custo”(nesse critério, o menor valor é melhor, por isso a avaliação é 

invertida):  

 g(a) – g (b) = 73.489,00- 74.346,00 < -500  => P(a,b) = 1 e  P(b,a) =  0 

 g(a) – g (c) = 73.489,00- 74.856,00 < -500   => P(a,c) = 1  e  P(c,a) = 0 

 g(b) – g(c) = 74.346,00-  74.856,00 < -500  => P(b,c) = 1  e  P(c,b) =  0 

 

No critério acima, o parâmetro q entrou com sinal invertido por se tratar do parâmetro 

custo, onde as avaliações indicam que custo menor resulta em melhor avaliação. 
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Com base nos valores anteriores, conjuntamente com os pesos dos critérios, pode-se 

calcular os índices de preferência das alternativas. Conforme o que foi informado no capítulo 

sobre o PROMETHEE II, temos que o grau de preferência global  de uma alternativa a sobre 

outra alternativa b é calculado da seguinte forma, para cada tipo de critério:  

 
 
 

 
 

Sintetizando as informações anteriormente calculadas, temos que :  

(5.1) 

(5.2) 

Quadro  5.3 – Matriz das funções de preferência das alternativas 
Critério Peso P(a,b) P(a,c) P(b,a) P(c,a) P(b,c) P(c,b) 
INSERÇÕES 0,2 1 1 0 0 0 1 
PERCENTUAL PÚBLICO-ALVO 0,3 0 0 1 1 1 0 
CREDIBILIDADE 0,1 0 0 1 1 1 0 
CUSTO 0,1 1 1 0 0 1 0 
PÚBLICO ATINGIDO 0,3 1 1 0 0 0 1 

Fonte : Autor(2008) 
 

Com base nos valores  e nas expressões 5.1 e 5.2  acima, pode-se deduzir  que : 

 

π(a,b) = (0,2*1) + (0,3*0 )+ (0,1*0) + (0,1*1) + (0.3*1) =0,2 + 0,1 +0,3 = 0,6 

π (a,c) = (0,2*1) + (0,3*0 )+ (0,1*0) + (0,1*1) + (0.3*1) =0,2 + 0,1 +0,3 = 0,6 

π (b,a) = (0,2*0) + (0,3*1 )+ (0,1*1) + (0,1*0) + (0.3*0) =0,3 + 0,1  = 0,4 

π (b,c) = (0,2*0) + (0,3*1 )+ (0,1*1) + (0,1*1) + (0.3*0) =0,3 + 0,1 +0,1 = 0,5 

π (c,a) = (0,2*0) + (0,3*1 )+ (0,1*1) + (0,1*0) + (0.3*0) =0,3 + 0,1  = 0,4 

π (c,b) = (0,2*1) + (0,3*0 )+ (0,1*0) + (0,1*0) + (0.3*1) =0,2 + 0,3 = 0,5 
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A referida matriz assume a forma abaixo :  

Quadro  5.4 – Matriz dos índices de preferência das alternativas 
 

 
PROPOSTA 

A 
PROPOSTA 

B 
PROPOSTA 

C 
PROPOSTA 

A 0 0,6 0,6 
PROPOSTA 

B 0,4 0 0,5 
PROPOSTA 

C 0,4 0,5 0 

 

 

 

 
Fonte : Autor(2008) 
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Calculados os valores acima, pode-se calcular os fluxos positivo, negativo e líquido de 

cada alternativa. Esses cálculos são apresentados no próximo item. 

 

5.5 Determinação da ordem de sobreclassificação das alternativas pelo 
PROMETHEE II, através do cálculo do fluxo líquido das alternativas 

 

Com base nos valores calculados no item anterior, são calcular os fluxos de entrada e 

saída, e por fim o fluxo líquido, que permite ordenar as alternativas da melhor para a pior. 

Esse cálculo é  realizado a seguir.  

Os fluxos positivo, negativo e líquido de uma alternativa são calculados 

respectivamente como(considerando n o número de alternativas) (BELTON & STEWART, 

2002) :  

  

 

 
 

    
 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 
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Com  base nos valores calculados no item anterior, resulta que :  

π (a,b) = 0,6  

π (a,c) =  0,6 

π (b,a) =  0,4 

π (b,c) =  0,5 

π (c,a) =  0,4 

π (c,b) =  0,5 

 

Calculando os fluxos líquidos: 

Ф+(a) = π (a,b) + π (a,c) = (0,6 + 0,6)/2 = (1,2)/2 = 0,6 

Ф-(a) = π (b,a) + π (c,a) = (0,4 + 0,4) = (0,8)/2 = 0,4 

Ф(a) = Ф+(a) - Ф-(a) = (0,6 – 0,4) = 0,2 

 

Ф+(b) = π (b,a) + π (b,c) =   (0,4 + 0,5)/2 = (0,9) / 2 = 0,45 

Ф-(b) = π (a,b) + π (c,b) =  (0,6 + 0,5)/2 = (1,1) / 2 = 0,55 

Ф(b) = Ф+(b) - Ф-(b) =  - 0,1 

 

Ф+(c) = π (c,a) + π (c,b) =  (0,4 + 0,5)/2 = (0,9) / 2 = 0,45 

Ф-(c) = π (b,c) + π (a,c) =  (0,5 + 0,6) /2  = (1,1) / 2 = 0,55 

Ф(c) = Ф+(c) - Ф-(c) =  0,9 – 1,1 = - 0,1 

 

De acordo com os resultados acima, a alternativa selecionada seria a alternativa “a”, que é a 

alternativa que possui o maior fluxo líquido. 
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5.6 Análise de sensibilidade 

Conforme Morais (2006), “a análise de sensibilidade deve ser realizada a fim de 

verificar a consistência do modelo e para observar o seu comportamento sob algumas 

variações impostas, especialmente sob os pesos. Esta análise revela se o resultado alcançado é 

robusto.” Nesta dissertação, foi realizada uma simulação com variação para + 20% dos pesos 

de cada critério, reduzindo simultaneamente, de forma linear, nos demais critérios de modo a 

manter a soma dos pesos em 1 unidade, com resultados descritos na tabela abaixo(o primeiro 

cenário corresponde aos pesos originais (nesta tabela, o peso que variou 20 % para mais está 

sublinhado):  

Quadro  5.5 – Cenários da análise de sensibilidade e seus resultados 
Critérios Cenários 

INSERÇÕES FOCO CREDIBILIDADE CUSTO PÚBLICO 

ATINGIDO 

Resultado 

(proposta 

selecionada)

1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 a 

2 0,24 0,29 0,09 0,09 0,29 a 

3 0,17 0,36 0,09 0,09 0,29 a 

4 0,2 0,29 0,12 0,1 0,29 a 

5 0,2 0,29 0,1 0,12 0,29 a 

6 0,17 0,29 0,09 0,09 0,36 a 
Fonte : Autor(2008) 

 

Conforme se pode observar, não foram observadas mudanças significativas nas 

ordenações obtidas, com a mesma alternativa sendo indicada como a primeira colocada em 

todos os cenários.  

5.7 Passo adicional – avaliação do fluxo negativo da alternativa vencedora 

Os fluxos negativos das alternativas são, respectivamente : 

 

Ф-(a) = 0,4  ,  Ф-(b) = 0,55  e   Ф-(c) = 0,55 

No caso analisado, a alternativa vencedora possui um fluxo negativo inferior às outras, 

o que não demanda análise adicional. 
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6 CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

O problema de alocação de recursos é recorrente na prática gerencial diária. As mais 

diversas questões relacionadas, como alocação de pessoal, de equipamentos e de recursos 

financeiros, entre outros, estão presentes no dia a dia das instituições. Essa alocação deve 

obedecer a diversos critérios, nem sempre bem especificados, nem sempre claros para todos 

os participantes, que possuem opiniões às vezes divergentes. A tomada de decisão, nestes 

cenários, se torna complexa pela própria natureza do problema. No auxílio à tomada de 

decisão, os métodos multicritério têm se difundido e para empresas que convivem em um 

ambiente altamente competitivo, tornaram-se absolutamente imprescindíveis. Neste trabalho, 

foi proposta a utilização de uma metodologia baseada no método Multicritério PROMETHEE 

II, com a finalidade de apoiar o decisor no processo de escolha do plano de mídia mais 

apropriado à divulgação de campanhas publicitárias para divulgação de processos 

vestibulares. Na construção desta dissertação, foi possível observar diversas questões que 

serão abordadas neste item. A seguir são tratadas estas questões. 

 

6.1 Considerações 

6.1.1 Do levantamento dos dados 

  

O ambiente publicitário é altamente competitivo, e as agências muitas vezes relutam em 

fornecer informações a pessoas que não pertencem a elas, mesmo no caso de pesquisas 

acadêmicas. Em função disso, trabalhos que versam sobre esse assunto costumam sofrer as 

conseqüências dessa pouca disponibilidade de dados.  Dessa forma, o presente trabalho só 

pôde ser realizado a contento graças ao apoio inestimável da agência HD Comunicação, na 

pessoa dos sócios-diretores Dr. Carlos Schuler e Dr. Victor Hugo Albuquerque, que 

franquearam todo o acesso necessário aos dados relevantes na questão de alocação de verbas 

publicitárias, bem como referências bibliográficas da área, exemplos diversos de planos de 

mídia e material de meios de comunicação, como Rede Globo de Televisão, Sistema 

Brasileiro de Televisão, Sistema Jornal do Commercio, Diário de Pernambuco, Rádio 

Tribuna, Rádio Antena Um e demais rádios, jornais e TVs do Estado de Pernambuco, além de 

acesso a valores e planos publicitários de outros meios, como outdoor, outbus, internet e 
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outros. As agências participantes do processo concorrencial citado nesta dissertação também 

forneceram informações acerca de propostas de campanhas publicitárias de diversas 

instituições (informações estas cujo sigilo será preservado a pedido das referidas agências), 

que serviram como base e comparativo com as demais propostas recebidas pela instituição 

cujo problema de alocação motivou a construção dessa dissertação. Outros dados, como 

audiência dos meios de comunicação, distribuição por faixa de renda, quantitativo de 

ouvintes/leitores/telespectadores, faixa etária e classe social, foram obtidas diretamente dos 

meios de comunicação e institutos de pesquisa, tais como o IBOPE e outros. Em particular, 

alguns desses números foram obtidos dos departamentos comerciais ou sites das referidas 

empresas, enquanto outros foram obtidos indiretamente, fornecidos pela HD comunicação, em 

função da facilidade de acesso a esses dados, pela relação comercial existente. As 

informações de custo por minuto ou página, ou por spot de rádio, são próximas das reais, 

baseadas nas planilhas fornecidas por aquela agência e por dados fornecidos pelas agências 

que se candidataram, na época (a HD comunicação não foi uma delas), bem como os pacotes 

analisados, que foram inteiramente baseados nas propostas apresentadas na ocasião, com 

alguns dados modificados (como nome de emissoras e jornais e faixa de preço de anúncio ou 

spot) para que fosse preservada a confidencialidade dos dados fornecidos. As agências que 

participaram do processo real não tiveram seus nomes apresentados aqui, por preferirem que 

assim fosse. 

 

6.1.2 – Da construção e utilização do modelo 
 

O modelo multicritério apresentado mostrou-se de grande utilidade e facilidade de uso, 

confirmando mais uma vez a importância do uso de decisão multicritério no dia a dia das 

empresas. Para efetuar os cálculos, foi construída uma planilha Excel, embora os cálculos 

apresentados nesta dissertação tenham sido feitos manualmente, e confirmados através do uso 

da referida planilha. Outro ponto importante é a geração de cenários para avaliação, que 

permitem a verificação imediata dos resultados decorrentes de mudanças efetuadas.  A 

construção do modelo foi baseada no método multicritério PROMETHEE II, que confirmou, 

através do seu uso, a conhecida facilidade e robustez.  
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Conforme se pode perceber, a aplicação do método (assim como dos outros métodos 

multicritério) traz vantagens inegáveis, tais como  :  

 

• Melhor entendimento do problema 

• Melhor representação das preferências do decisor 

• Melhor explicitação dos critérios de avaliação das alternativas 

• Melhor avaliação de possíveis cenários 

• Melhora na qualidade da informação 

• Tratamento mais formal do problema. 

 
Os resultados obtidos com a aplicação do  modelo são coerentes e incentivam ao seu 

uso em problemas dessa natureza, pela robustez e transparência que confere à decisão tomada. 

Com o uso do modelo, os decisores podem ter à sua disposição uma ferramenta que permite 

tratar o problema de forma objetiva, eficiente e eficaz.  A aplicação de métodos multicritério 

demonstra, mais uma vez, a sua utilidade e necessidade de uso num ambiente cada vez mais 

competitivo. 

6.2 – Propostas para trabalhos futuros  

O problema abordado estava restrito a apenas uma instituição, com apenas um decisor 

(embora a avaliação das alternativas tenha sido efetuada por vários decisores). 

Inevitavelmente, no mundo corporativo, existem decisões que podem ou devem ser tomadas 

com a presença de um grupo de decisores. O problema aqui abordado poderia ser estendido da 

seguinte forma: se, por exemplo, a instituição tivesse 3 filiais, com 1 diretor cada uma, e todos 

tivessem que decidir acerca de uma alocação publicitária conjunta com os três tendo o mesmo 

peso na decisão final(ou mesmo pesos diferentes) ? Para esse tipo de problema, seria possível 

considerar a opção de utilizar um método de apoio à decisão em grupo, como o 

PROMETHEE GDSS (Macharis et al, 1998) , problema tal que fica como sugestão para 

trabalhos futuros. 

Também é importante considerar que o modelo citado pode sofrer modificações, e ser 

adaptado para outros tipos de alocações com problemática semelhante, com outros critérios e 

pesos, o que também se configura como uma sugestão para trabalhos futuros. Uma outra 
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opção interessante seria o desenvolvimento de uma ferramenta informatizada para apoio à 

decisão específica para esse caso, baseada em uma linguagem de programação comercial.  
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