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O objetivo é analisar a viabilidade do emprego de simulações dinâmicas (modelo baseado em agentes) 
para prever comportamento de consumo de bens duráveis com obsolência programada. 
Achei o trabalho muito bem fundamentado nas teorias e decisões de pesquisa e isso é legal pois 
respeita o publico alvo do periódico escolhido. Entretanto, boa parte desta teoria está em parágrafos 
não contidos, as vezes repetitivos e talvez com uma fluidez que possa ser melhorada. Há, inclusive, 
alguns pontos de repetição textual mesmo que precisam ser revistas. Além disso, esse background 
teórico ocupa de 8~10 páginas das 15 totais, o que eu acredito que pode ser enxugado em alguma 
medida.  
A leitura, em geral, é bastante agradável e esclarecedora. A Danielle escreve muito bem, mas o leitor 
fica sem o resultado óbvio. Não consegui compreender qual o produto, objeto, dado ou processo 
resultante do método aplicado e não há uma resposta sobre a viabilidade do método escolhido (Agent-
Based) como sistema de previsão adequado para a pergunta. Se o resultado se limita à conceituação e 
delineamento do modelo para esta aplicação específica, acredito que isso possa ficar mais claro ao 
leitor, inclusive com figuras, tabelas, fluxogramas/pipelines... Se este for o caso, o modelo - da forma 
como foi descrito - fica bastante confuso sem a ajuda de ferramentas visuais. Também não encontrei 
informações claras sobre a lacuna da área a este respeito, o que me deixa sem saber sobre a 
originalidade do artigo ou até mesmo do nível de contribuição. Por conta disso, também não há 
discussão. Isto é, os resultados não são comparados em nenhum nível com nenhum outro trabalho. 
Inclusive, o journal escolhido é sobre simulação, o que eu acredito que seja um encaixe perfeito com o 
escopo, mas o título e o resumo poderiam dar essa noção para se relacionar mais rapidamente com o 
editor/revisor da revista. Além disso, a palavra simulação (no contexto adequado) aparece apenas nas 
definições teóricas da seção de "Revisão da Literatura", mas em nenhum momento como objetivo claro 
do trabalho. E, nesta situação, parece ao leitor que nenhuma simulação será feita, o que se distancia um 
pouco da revista pretendida.  
Por fim, embora eu não seja a pessoa mais apropriada para análise deste conteúdo, o tema me pareceu 
muitíssimo interessante e de bastante relevância orgânica empresarial. Acredito que daria uma ótima 
publicação, a depender, entretanto, de como o objetivo e resultados se conversam.
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