
Capítulo 2 

O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO:  

REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Introdução 

 

“Nada é mais difícil e, portanto, mais precioso do que a habilidade de decidir”, disse 

Napoleão Bonaparte. Com essas palavras fazia referência à habilidade de um comandante 

tomar iniciativas no campo de batalha e durante um tiroteio, mas elas também refletem os 

riscos a que se expõe um administrador que nunca lidou com uma crise que requer ação 

imediata (CLARK; HARMAN, 2004). 

Todas as pessoas devem tomar decisões, tanto indivíduos como administradores, e isso 

tem estreita relação com o aproveitamento de oportunidades e também com a competência 

para resolver problemas. A maioria das decisões pode ser classificada na categoria de 

“rotineiras” e não exige muito esforço analítico.  

Na área dos negócios, considerada a globalização e o acelerado desenvolvimento 

tecnológico que experimenta o mundo atual, a sobrevivência das empresas tem forte relação 

com a sua capacidade de competir com base na promoção de vantagens e na melhoria da 

qualidade. Neste ambiente, a disseminação da informação, ao lado da valorização dos 

recursos humanos, assume importância estratégica, pois são mecanismos capazes de garantir a 

eficácia da gestão.  

A tomada de decisão na administração pode ser definida como a escolha consciente de 

um rumo de ação entre várias alternativas possíveis para chegar a um resultado desejado. É 

importante atentar para os vários aspectos dessa definição.  
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1º - a tomada de decisão envolve uma escolha consciente, não uma reação involuntária 

ou inconsciente;  

2º - a tomada de decisão implica a necessidade de decidir, ou seja, deve haver duas ou 

mais alternativas disponíveis; 

3º - o rumo escolhido da ação leva a um resultado desejado. 

Hodiernamente, tem-se valido muito da análise econômica aplicada às empresas para 

responder questões sobre as conseqüências das possíveis ações para as organizações. Busca-se 

por meio dela "encontrar um critério de escolha adequado na seleção da melhor alternativa 

de ação para a empresa. Neste sentido, a análise econômica desenvolve também meios para a 

avaliação de programas econômicos e subsidia a tomada de decisões em nível tático e 

estratégico." (BRUNSTEIN, 2005, p.1) 

É essencial caracterizar, logo de partida, que a tomada de decisão não é um evento, 

mas, sim, um processo e, nessa condição, pode levar semanas, meses ou mesmo anos; com 

jogos de poder e políticos cheio de nuanças pessoais e histórias institucionais; também com 

freqüentes debates e discussões; e às vezes com a necessidade de auxilio em todos os níveis 

organizacionais para a sua execução (GRAVIN; ROBERTO, 2001). 

"Herbert Simon propõe o modelo de decisão do administrador que admite a 

existência de uma racionalidade limitada, e trabalha com um modelo simplificado 

da realidade, considerando que muitos aspectos da realidade são substancialmente 

irrelevantes em dado instante. Ele efetua sua escolha de alternativa baseado no 

padrão satisfatório da situação real considerando apenas alguns dos fatores mais 

relevantes e cruciais." 

"Mesmo adotando a simplicidade imposta pela racionalidade limitada, os modelos e 

métodos de decisão devem ser classificados e analisados com bastante detalhe. Sob 

o ponto de vista de tomada de decisão, os problemas podem ser classificados em 

três categorias: problemas estruturados, semi-estruturados e não estruturados 

(Turban e Aronson, 1998). Além disso, a decisão sobre qualquer um dos três tipos 

de problemas  (estruturados, semi-estruturados ou não estruturados) pode ser 

diferenciada por níveis de decisão: estratégico (decisão para dois a cinco anos); 

tático (decisão para alguns meses até dois anos); e operacional (alguns dias a 

alguns meses)." (...)  
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"O sucesso no processo de tomada de decisão depende de inúmeros fatores, tais 

como: (a) Responsabilidade perante leis e penalidades; (b) Especialização – 

baseada em conhecimentos teóricos e práticos e especialistas; (c) Coordenação – 

para transmitir as ordens que devem ser cumpridas e coordenar o processo de 

decisão; (d) Cacife – para cobrir eventuais fracassos em algumas frentes; e (e) 

Tempo – pois o tempo curto pode minimizar a incerteza, mas pode aumentar o risco 

de uma decisão apressada, enquanto o tempo longo pode trazer novas perspectivas 

de decisão, mas aumenta o nível de incerteza." (SHIMIZU, 2001, p.16) 

Hemsley-Brown (2005) observou que há muito interesse em se instruir sobre a tomada 

de decisão na educação, identificando caminhos básicos para auxiliar o processo de tomada de 

decisão do administrador, tanto no setor privado quanto no público. Entretanto, na educação 

há muita especulação e discussão, e uma escassez de pesquisas experimentais que forneçam 

critérios e as características da parte prática e dos mecanismos que tiveram sucesso na 

utilização de suas estratégias. O autor analisou, de forma qualitativa e exploratória, projetos 

conduzidos por autoridades locais (Inglaterra e País de Gales). Concluiu que, para  o 

desenvolvimento de uma cultura que apóie e valorize a contribuição que a pesquisa pode 

oferecer ao processo de decisão do administrador na área da educação, estratégias devem ser 

usadas para facilitar a rede de comunicação, formando parcerias e elos entre pesquisadores e 

usuários. 
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2.2 Modelos do processo decisório 

 

Em nossos dias, o domínio da teoria e do processo de tomada de decisão é crucial para 

as organizações e para os seus gestores, pois a complexidade dos negócios é crescente e exige 

respostas mais rápidas e eficientes. As organizações, além de adotarem técnicas que auxiliem 

as tomadas de decisão, devem considerar que tais técnicas se mostram insuficientes para a 

obtenção de resultados satisfatórios na tomada de decisão (GONTIJO; MAIA, 2004). 

Bethlem (1987) fez uma comparação entre modelos do processo decisório. 

Os modelos discutidos por esse autor são: 

- o modelo de Simon; 

- o modelo Militar; 

- o modelo Kepner e Tregoe; 

- o modelo de Pesquisa Operacional; 

- o modelo CPSI; 

- o modelo de Guilford; 

- o modelo de Mintzberg. 

No modelo de Simon, a fase da tomada de decisão está dividida em quatro etapas 

principais: 

- escolher as ocasiões para tomar uma decisão; 

- avaliar linhas de ação possíveis; 

- escolher entre as linhas de ação; 

- avaliar escolhas passadas. 
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As decisões se dividem em programadas e não-programadas1. As primeiras são as 

rotineiras e repetitivas; as segundas são aquelas que não ocorrem com freqüência e que, por 

causa de variáveis diversas, exigem uma resposta separada a cada vez que ocorrem. 

O modelo militar, também conhecido como análise da situação, foi largamente usado 

pelas forças armadas de várias nações. Sua divulgação maciça foi feita durante a segunda 

guerra mundial, devido ao trabalho de sistematização do treinamento feito pela Marinha dos 

Estados Unidos. 

Segue o seguinte roteiro da análise da situação: 

- determinação da missão; 

- descrição da situação e das linhas de ação; 

- análise das diferentes linhas de ação; 

- comparação das diferentes linhas de ação; 

- decisão. 

O modelo de Kepner & Tregoe (K & T) trata do enfoque exclusivamente racional do 

modelo de decisão com a ausência total de utilização de ferramentas matemáticas e 

estatísticas e a ausência total de ferramenta de computação.  

Segundo Bethlem (1987) esse método, apesar das deficiências, representou a 

ferramenta de decisão mais usada na época, talvez por atender às necessidades básicas de 

gerência média e baixa e por ser um razoável esquema para ensino da lógica. 

Consiste em quatro fases: 

1) Análise da Situação 

- listar preocupações; 

- separar; 

- estabelecer prioridade; 

                                                 
1 STONER, James A. F.; FREEMAN, R. Edward. Administração, Capitulo 9, apud Herbet A. Simon. The 
Shape of Automation. New York, Harper and Row, 1965, p. 58-67. 
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- definir a seqüência de ações. 

2) Análise de Problemas 

- “definição” do problema, desvio ou defeito; 

- “especificar”; 

- buscar as “Diferenças”; 

- buscar as “Mudanças”; 

- pesquisar possíveis causas; 

- “testar” as possíveis causas; 

- verificar a real causa. 

3) Análise de Decisões 

- definir a decisão; 

- determinar os objetivos; 

- classificar os objetivos; 

- desenvolver alternativas; 

- avaliar as alternativas em função dos objetivos; 

- escolher a melhor alternativa; 

- avaliar as conseqüências adversas da tentativa de decisão; 

- escolha final. 

4) Análise de Problema Potencial 

- definir a decisão a ser implementada; 

- propor um plano de ação; 

- identificar as áreas críticas do plano proposto; 

- apresentar os problemas potenciais para a área crítica prioritária; 

- gerar causas prováveis para o problema potencial; 

- ação preventiva; 
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- ação contingente; 

- estabelecer sistema de aviso para falha na ação preventiva e aplicar daí a ação 

contingente. 

Várias técnicas matemáticas foram desenvolvidas durante a segunda guerra mundial 

para auxiliar as decisões. Este conjunto de técnicas recebeu o nome de Operation Research 

(OR), ou seja, Pesquisa Operacional (PO). 

Embora as técnicas sejam diferentes, os principais autores2 reconhecem que o 

processo de solução de problemas por pesquisa operacional pode ser reduzido a um roteiro: 

- formulação do problema; 

- construção de um modelo matemático que apresente o sistema em questão; 

- aplicação do modelo para buscar de uma solução; 

- testar o modelo e a solução encontrada; 

- estabelecer controles sobre a solução; 

- colocar a solução em uso – implementação. 

O modelo Creative Problem Solving Institute (CPSI) usa etapas que se interpenetram 

em um roteiro de solução de problema3 que se configura de acordo com a seguinte sequência 

de operações: 

- achar fatos (facts finding); 

- achar o problema (problem finding); 

- achar idéias (ideas finding); 

- achar soluções (solutions finding); 

- obter aceitação (acceptance obtaining). 

                                                 
2 Hiller, F. S.; Lieberman, G. J. Introductions to operations research. San Fransisco, Holden Day, 1968, apud 
Bethlem, Agrícola de Souza, Modelos do processo decisório. Revista de Administração, v. 22, n. 3, 1987. p. 27-
39. 
3 Parnes, S. J. Creative behavior guide book. New York, C. Scribner’s, 1967, apud Bethlem, Agrícola de 
Souza, Modelos do processo decisório Revista de Administração, v. 22, n. 3, 1987. p. 27-39. 
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O modelo Guilford4 é uma descrição, pelo psicólogo, do processo interno de 

tratamento da informação, do que ocorre em cada participante do processo decisório.  

O processo se inicia com inputs, que são estímulos e informações que penetram na 

“inteligência” do indivíduo. Estes inputs podem ser exteriores ou interiores. O modelo é 

refeito cada vez, entrando no processo de nossa cognição por meio do desenvolvimento de 

conhecimento sobre o problema e pela produção de respostas ou soluções ao problema. 

O processo pode ter tantos ciclos quanto se queira e pode ser interrompido em 

qualquer fase. Paralelamente ao processo de geração de alternativas, que é um processo 

criativo, ocorre um processo julgamento e de avaliação. 

A separação dos dois, criativo e avaliativo, é extremamente importante para a 

utilização de técnicas criativas. A supressão de avaliação acelera o processo de produção, 

podendo sempre o processo de avaliação ser reiniciado. 

O modelo Mintzberg é decorrência de um estudo sobre 25 processos de decisão 

estratégica feito junto a empresas5. O estudo levou a conclusão de que existe uma estrutura 

subjacente a estes processos considerados pelos autores como “não estruturados”. Essa 

estrutura foi descrita em termos de 12 elementos, sendo 3 fases centrais, 3 conjuntos de 

rotinas de apoio e 6 conjuntos de fatores dinâmicos.  

Os elementos e os tipos de roteiros são: 

Fases Centrais 

1) Identificação 

- rotina de reconhecimento de decisão; 

- rotina de diagnose. 

2) Desenvolvimento 

                                                 
4 Guilford, J. P. The nature of human intelligence. New York, McGraw-Hill, 1967, 538p, (McGraw-Hill Series 
in Psychology), apud Bethlem, Agrícola de Souza, Modelos do processo decisório. Revista de Administração, v. 
22, n. 3, 1987. p. 27-39. 
5 Mintzberg, H. The nature of managerial work. New York, Haper & Row, 1973 apud Bethlem, Agrícola de 
Souza, Modelos do processo decisório Revista de Administração, v. 22, n. 3, 1987. p. 27-39. 
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- rotina de busca; 

- rotina de projeto. 

3) Seleção 

- rotina de separação; 

- rotina de avaliação/escolha. 

Conjunto de rotinas 

4) Rotinas de controle de decisão 

5) Rotinas de comunicação 

6) Rotinas políticas 

Conjunto de fatores dinâmicos 

7) Interrupções 

8) Atraso de programação 

9) Atraso de feedback 

10) Atrasos e acelerações de momentos de decisão 

11) Ciclos de compreensão 

12) Reciclagens por fracassos 

Combinando estes elementos, chegou-se a um conjunto de decisões estratégicas, que 

são: 

- processo decisório de impasse simples; 

- processo decisório de projeto político; 

- processo decisório de procura básica (escolha de decisões prontas); 

- processo decisório de procura modificada (equipamento); 

- processo decisório de projeto básico (marketing); 

- processo decisório de projeto bloqueado (obras públicas); 

- processo decisório de projeto dinâmico (instalações), o mais complexo. 
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O modelo Mintzberg tem duas virtudes. Primeiro, mostra uma tentativa de estruturar 

decisões “não estruturadas”. A segunda virtude é a apresentação que faz dos “estímulos à 

decisão”. 

Os estímulos são três – oportunidade, problema e crise – que se transformam, às 

vezes, uns nos outros, em função da ação acertada, ou não, sobre eles. 

Foram também estabelecidos quatro tipos de decisão em função da solução. 

Soluções 

1) Dada (já pronta ao iniciar o processo) 

2) Pronta durante o processo 

3) “Sob medida” 

4) Modificadas (2 + 3) 

Na obra How to think, de 1910, Jonh Dewey apresentou um modelo genérico de 

solução de problemas que consta das seguintes etapas: 

- sugestão; 

- expressão de uma dificuldade em um problema ou pergunta; 

- desenvolvimento de hipóteses; 

- raciocínio ou desenvolvimento de hipóteses; 

- teste de hipóteses. 

Vários autores de livros sobre o Processo Decisório citam o roteiro de Dewey, 

adaptado na forma de três perguntas (BETHLEM, 1987), a saber: 

- qual o problema? 

- quais são as alternativas? 

- qual alternativa é a melhor? 
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Baseado em outros autores foi elaborado o seguinte roteiro para a tomada de decisão6: 

- reconhecer a necessidade de tomar uma decisão; 

- considerar e analisar alternativas para atingir o objetivo; 

- comunicar e implementar a decisão; 

- avaliar e reexaminar as ações desenvolvidas. 

As duas últimas formulações e modelos apresentados permitem sugerir que um 

modelo genérico de tomada de decisão pode consistir das seguintes etapas: 

- decisão de decidir; 

- definição do que se vai decidir, estabelecimento dos objetivos; 

- formulação de alternativas; 

- escolha de alternativas, caracterizando a etapa da tomada de decisão. 

As tomadas de decisão, e os processos de tomada de decisão, têm sido historicamente 

alvo de diversos estudos, tanto no contexto da administração quanto fora deste. Autores de 

diversas tendências contribuíram de maneira significativa para enriquecer as análises sobre 

esta temática. Isto acontece, marcadamente, a partir dos estudos de Herbet Simon7, publicados 

em seu Administrative Behavior, onde o autor tratou de desfazer uma série de equívocos dos 

clássicos sobre a racionalidade no processo decisório (TEODÓSIO; SILVA; RODRIGUES, 

1999). Outros enfoques, além do racional, que se destacam são: o comportamental, que se 

contrapõe à razão; o incremental, que pretende ser mais plural e de mais fácil 

operacionalização; e o da decisão política, que considera as perspectivas de poder e de 

influência e a contraposição com a decisão meramente técnica.  

                                                 
6 Cornell, Alexander. The decision maker’s handbook. New York, Englewoods Cliffs, Phentice Hall, 1980, 
262p., apud Bethlem, Agrícola de Souza, Modelos do processo decisório. Revista de Administração, v. 22, n. 3, 
1987. p. 27-39. 
7 Simon H. Comportamento administrativo. Rio de Janeiro: FGV, 1971, apud Teodósio, A. S. S.; Silva, E. E.; 
Rodrigues, J. R. G. Anais do IV Congresso de Ciências, Letras e Artes/ IV Amostra de Ciências Humanas, 
Letras e Artes das Universidades Federais de Minas Gerais, Viçosa de 02 a 06 de agosto de 1999. 
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2.3 Tomada de decisão na Administração 

 

Pode-se definir, segundo Simon8, Administração como a arte de conseguir realizar as 

coisas. Por essa razão, dá-se ênfase especial aos métodos e processos que visam a assegurar 

uma ação positiva, ao mesmo tempo em que se formulam princípios com o objetivo de 

promover a ação concatenada por parte de um grupo de indivíduos (GONTIJO; MAIA, 2004). 

A atividade administrativa é atividade conjunta, de grupo. Essa tarefa se expande até o 

ponto em que se faz necessário o esforço de numerosas pessoas para levá-la a cabo; a 

simplicidade desaparece, tornando-se necessário desenvolver processos especiais para a 

aplicação do esforço organizado em proveito da tarefa do grupo.  

As etapas mais comuns de modelo de tomada de decisão na Administração consistem 

em (MEGGINSON; MOSLEY; PIETRI JR, 1998): 

1) reconhecer que há um problema a solucionar ou uma oportunidade a ser 

aproveitada; 

2) elaborar alternativas de ação; 

3) avaliar as vantagens e desvantagens de cada alternativa; 

4) escolher e implementar a alternativa preferida; 

5) avaliar os resultados da decisão e recomeçar o processo, se a decisão não foi a 

melhor. 

O feedback sob a forma de avaliação de resultados permite modificar a decisão ou 

tomar outra, se a original estiver errada. 

 

                                                 
8 Simon, H. A. The shape of automation: for men and management. New York: Harper & Row 1965 apud 
Gontijo, A. C.; Maia, C. S. C. Tomada de decisão, do modelo racional ao comportamental: uma síntese 
teórica Caderno de Pesquisas em Administração, São Paulo, v. 11, n. 4, 2004. p. 13-30. 
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2.4 Envolvimento de pessoas 

 

Raramente os administradores tomam decisões sem envolver outras pessoas, de uma 

forma ou de outra. Esse envolvimento pode ser formal, como na decisão em grupo, ou 

informal, pedindo sugestões. Essa postura apresenta algumas vantagens: 

1) possibilita maior quantidade de conhecimento e um ponto de vista mais amplo;  

2) os grupos provavelmente aceitarão maiores riscos do que os indivíduos;  

3) pode haver maior criatividade pela interação de pontos de vista diferentes; e  

4) os membros do grupo provavelmente apoiarão as decisões que ajudarem a tomar. 

E, também, algumas desvantagens:  

1) os grupos não são responsáveis, portanto os indivíduos devem implementar 

decisões;  

2) as decisões grupais são mais caras em relação a tempo e esforço; e  

3) as decisões grupais podem ser acomodatícias e, por isso, indesejáveis. 

Nem todos os processos de tomada de decisão são igualmente efetivos, 

particularmente quando um grupo de pessoas identifica e considera um grande número de 

idéias. Segundo Gravin e Roberto (2001) existem duas linhas. Da consulta/pesquisa (inquiry), 

que eles preferem, que consiste de um processo aberto que gera múltiplas alternativas, 

favorece a troca de idéias e produz uma solução bem testada. Infelizmente, este caminho não 

aparece de forma natural ou fácil para a maioria das pessoas. Na segunda linha, grupos com a 

responsabilidade de tomar decisões tendem a utilizar o outro modo, chamado de advocacia. 

As duas linhas incluem um grupo de pessoas imersas em um debate ou discussão, tentando 

selecionar um curso de ações que eles acreditam ser a melhor evidência presente. Apesar das 
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similaridades entre pesquisa e advocacia, os resultados produzidos são completamente 

diferentes. 

Quando um grupo de pessoas adota a perspectiva de advocacia, os participantes 

encaram o processo de tomada de decisão como uma disputa, ainda que não a façam aberta ou 

mesmo conscientemente. 

Por outro lado, um grupo focado na pesquisa considera cuidadosamente as várias 

opções existentes e trabalha junto para descobrir a melhor solução. 

Um processo caracterizado pela pesquisa tende a produzir decisões de qualidade 

superior – decisões que avançam os objetivos da empresa, tornam a sua consecução mais 

oportuna e garantem efetivamente a sua implantação (GRAVIN; ROBERTO, 2001). 

 

2.4.1 Técnicas de decisão em grupo 

 

A técnica Delphi consiste em enviar vários questionários para serem respondidos por 

um grupo de voluntários, que não devem se encontrar uns com os outros e nem saber quem 

são. As respostas são tabuladas e devolvidas aos participantes, e estes devem responder 

novamente até chegar a um consenso. Essa técnica reduz a influência de personalidades na 

decisão. 

A Técnica Nominal de Grupo (TNG) é um processo estruturado no qual pequenos 

grupos (de cinco a nove membros) fazem sugestões, que, depois, são colocadas em um 

quadro, uma de cada vez, sendo, então, discutidas e votadas, em votação secreta, até chegar a 

um consenso.  

Brain storming envolve um pequeno grupo de empregados criativos em uma reunião 

para gerar idéias, sob condições rigidamente controladas. Todos são encorajados a apresentar 
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idéias e devem abster-se de criticar as idéias dos outros. As idéias são registradas e discutidas 

em reuniões posteriores até chegar-se à decisão. 

Outro método é o consenso, que consiste em um acordo entre todos os indivíduos. É 

comumente atingido depois de uma prolongada discussão, e da deliberação entre os membros 

do grupo, que podem ser só administradores do mesmo nível ou uma mistura de chefes e 

subordinados9. 

No método de indagação dialética os grupos são designados para desafiar os valores 

e suposições subjacentes, associadas com a definição da situação10. A indagação dialética 

começa tipicamente pela identificação da visão predominante da situação, da forma pela qual 

o grupo a vê. Então, pede-se a um grupo diferente para desafiar essas suposições, definindo 

outra situação que é também importante e deveria receber a atenção do grupo. Isso força o 

administrador e os outros envolvidos a reconsiderar suas suposições sobre a importância da 

situação. 

No método advogado do diabo, alguém assume o papel de desafiar as suposições e 

declarações feitas pelo grupo. Esse interlocutor força o grupo a repensar sua abordagem da 

situação e evita um consenso prematuro ou suposições irreais, antes de se encontrar a solução 

do problema11. 

O modelo Vroom-Yetton de decisão é mais elaborado do que as técnicas descritas até 

agora. Ele tenta identificar quando os subordinados devem ser envolvidos na decisão ou 

resolução do problema, e até que ponto devem participar12. Supõe que uma decisão eficaz é 

                                                 
9 MEGGINSON, L. C.; MOSLEY, D. C.; PIETRI JR., P. H., apud Holder J R, Jack J. Decision making by 
consensus. Business Horizons. April 1972. p. 47-54. 
10 MEGGINSON, L. C.; MOSLEY, D. C.; PIETRI JR., P. H., apud Chanin, Michael N. and Shapiro, Harris J. 
Dialectical Inquiry in Strategic Planning: Extending the Boundaries. Academy of Management Review, v. 10, 
October 1985. p. 663-675. 
11 MEGGINSON, L. C.; MOSLEY, D. C.; PIETRI JR., P. H., apud Schwenk, Charles R. Effects of Planning 
Aids and Presentation Media on Performance and Affective Responses in Strategic Decision-Making. 
Management Science, v. 30, 1984. p. 263-272. 
12 MEGGINSON, L. C.; MOSLEY, D. C.; PIETRI JR., P. H., apud Vroom, Victor H. and Jago, Arthur H. The 
New Leadership: Managing Participation in Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Pertice-Hall, 1988. 
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alcançada em função da qualidade da informação disponível, da importância da aceitação dos 

subordinados e do tempo que leve para ser tomada13. 

 

2.4.2 Estilo do administrador 

 

A figura do administrador é central e o seu comportamento acaba por definir variações 

no processo de decisão. Essas variações se apresentam relacionadas tanto a limitações 

cognitivas quanto a condicionantes de natureza ideológica e de valores próprios ou de outros 

grupos/indivíduos envolvidos. 

O estilo do administrador é outro fator importante a considerar na tomada de decisão. 

O seu estilo pode influir no grau de envolvimento dos outros participantes. Dois métodos mais 

formais são o Indicador Myers-Briggs14 (Myers-Briggs Type Indicator – MBTI) e o Modelo 

Adaptativo de Miles e Snow15 (Miles and Snow Adaptive Model). 

De acordo com Myers-Briggs (i) as pessoas que confiam nos sentidos, ou só vêem as 

coisas através dos cinco sentidos, tendem a ser pacientes, práticas e realistas; (ii) as que 

confiam na intuição, ou na capacidade de conhecer algo sem usar processos racionais de 

pensamento, tendem a ser impacientes, criativas e orientadas para idéias e teorias; (iii) as 

pessoas que confiam e preferem o pensamento, ou usam um processo lógico e racional para 

chegar a conclusões impessoais, são habilidosas em assuntos que exigem lógica, objetividade 

e exame cuidadoso de fatos; (iv) por outro lado, as que confiam e preferem os sentimentos, ou 

usam processos inatos que levam em conta os valores e crenças próprias ou dos outros, 

                                                 
13 MEGGINSON, L. C.; MOSLEY, D. C.; PIETRI JR., P. H., apud Pate, Larry E. and Heiman, Donald C. A Test 
of the Vroom -Yetton Decision Model in Seven Field Settings. Personnel Review, 16, Spring 1987. p. 22. 
14 MEGGINSON, L. C.; MOSLEY, D. C.; PIETRI JR., P. H., apud Myer-Briggs, Isabel. Gifts Differing. Palo 
Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1980.  
15 MEGGINSON, L. C.; MOSLEY, D. C.; PIETRI JR., P. H., apud Miles, Raymond E. and Snow, Charles C. 
Designing Strategic Human Resources Systems. Organizational Dynamic, 13, Summer 1984. p. 36-52; e Fit, 
Failure, and the Hall of Fame. California Management Review, 26, Spring 1984. p. 10-28. 
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tendem a ser aptas a trabalhar com outras pessoas e têm sucesso em aplicar suas habilidades 

em relações humanas interpessoais. 

Embora experiência e oportunidades de crescimento possam ajudar a desenvolver as 

dimensões mais fracas, a maioria das pessoas desenvolve duas dessas dimensões em maior 

grau do que as outras. O ideal seria manter um equilíbrio, desenvolvendo sua capacidade nas 

quatro dimensões. Isso é bastante importante no processo decisório, pois as quatro dimensões 

são valiosas nos métodos de tomada de decisão. 

O modelo adaptativo, desenvolvido por Raymond E. Miles e Charles C. Snow, dá 

atenção especial a fatores ambientais no processo de planejamento estratégico16. Sua premissa 

principal é a de que as organizações procuram estratégias de marketing e de produtos que 

sejam compatíveis com a natureza de seus ambientes externos. Essas estratégias permitem a 

organizações adaptarem-se aos desafios ambientais. 

As estratégias usadas nesse modelo, e que serão vistas a seguir, refletem os exemplos 

de organizações que as aplicaram com sucesso.  

O defensor é o que dá ênfase aos produtos existentes e à porção do mercado atual, 

sem procurar crescer ou expandir. Adapta-se melhor a ambientes estáveis e talvez a empresas 

em declínio. Os defensores, como pequenos varejistas locais e empresas de serviço, tentam 

manter seus domínios de operação quase sem modificações durante um certo tempo. Portanto, 

muitos podem declinar em longo prazo, em face da concorrência de cadeias nacionais e 

franquias. 

O explorador é o que procura novas oportunidades com riscos, mas também 

expectativas de crescimento. Essa estratégia se adapta melhor a ambientes dinâmicos e de 

crescimento rápido. Um explorador está quase sempre na liderança desafiando sua indústria 

                                                 
16 MEGGINSON, L. C.; MOSLEY, D. C.; PIETRI JR., P. H., apud Miles, R. and Snow, C. C. Designing 
Strategic Human Resources Systems. Organizational Dynamics, 13, Summer 1984. p. 36-52; e Fit, Failure, and 
the Hall of Fame. California Management Review, 26, Spring 1984. p. 10-28. 
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ao usar a nova tecnologia para criar novos produtos. Os concorrentes, então, devem responder 

a esse desafio. 

Usando a estratégia do reator, uma organização deve responder às pressões da 

concorrência se quiser sobreviver. É o oposto da estratégia do explorador e poderia ser 

denominada a “abordagem de seguir como o último recurso”. Os reatores não têm uma 

estratégia real, no sentido de plano coerente de longo prazo. As organizações, como as de 

utilidade pública, operando em ambientes restritos sob regulamentação governamental, 

costumam usar essa estratégia. 

A estratégia do pesquisador mantém estabilidade ao mesmo tempo em que responde 

seletivamente a desafios, ameaças e oportunidades de inovação e de mudança. Essa estratégia 

está entre o reator e o explorador, e comumente procura a segurança de uma empresa estável. 

Os pesquisadores tendem a esperar para ver o que os líderes da indústria farão e como sua 

estratégia funciona, antes de modificar suas próprias operações. 

Essas diferentes abordagens para enfrentar desafios e oportunidades irão afetar o estilo 

de decidir de uma organização, da mesma forma que os administradores de nível mais baixo 

são afetados pela filosofia dos que estão no alto. Porém, mesmo a estratégia mais prudente e 

um método de tomada de decisões aparentemente eficaz ainda não são a resposta toda.  

Tomar decisões empresariais quando há muito em jogo sempre é difícil. Os executivos 

se vêem diante de uma variedade de opções e de dados que exigem análise, enquanto o tempo 

para a análise vem encolhendo. A intuição humana – vista como uma ferramenta para a 

tomada de decisões –  parece ser uma alternativa confiável ao elaborado processo de coleta e 

análise de fatos (BONABEAU, 2003). A intuição tem lugar na tomada de decisões, uma vez 

que ninguém deve ignorar o próprio instinto, e por isso não deve ignorar a própria 

consciência. Mas é ilusório pensar que a intuição substitui a razão e aquele que assim procede 

pode ser vítima dessa falsa convicção. Desvinculada de rigorosa análise, a intuição é um guia 
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volúvel no qual é arriscado depositar confiança, pois pode levar tanto ao desastre quanto ao 

sucesso. Embora alguns digam que a intuição vale mais em ambientes altamente complexos e 

mutáveis, a verdade é justamente o oposto: quanto mais opções houver para avaliar, quanto 

mais dados houver para ponderar e quanto mais inusitado o desafio a enfrentar, menos se deve 

confiar no instinto e mais se deve levar em conta a razão e a análise. 

Como, então, o executivo pode analisar mais em menos tempo? A tecnologia está a 

favor do executivo com poderosas ferramentas de apoio ao processo de decisão, capazes de 

ajudar a vasculhar rapidamente um vasto número de alternativas e selecionar as melhores. 

Combinadas à experiência, ao insight e à habilidade analítica de uma boa equipe gestora, tais 

ferramentas oferecem à empresa uma saída para fazer escolhas sensatas e racionais, ainda que 

diante de problemas de complexidade surpreendente. É uma capacidade que a intuição jamais 

conseguiria igualar. 
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2.5 Informática 

 

Há muitos anos, o homem tenta abordar processos complexos de tomada de decisão 

utilizando abstrações, heurísticas e raciocínios dedutivos, por vezes calcando-se no estado-da-

arte do conhecimento científico disponível (GOMES; MOREIRA, 1998). Até a primeira 

metade do século XX, por exemplo, utilizava-se basicamente a esperança matemática para a 

tomada de decisão em condições consideradas aleatórias. Em certas condições, as limitações, 

e o conseqüente risco associado a tal tratamento, eram inaceitáveis. Na década de 50, em 

função da experiência ganha pelas Forças Aliadas na abordagem dos problemas logístico-

militares surgidos durante a segunda guerra mundial, deu-se ênfase à solução dos problemas 

usando, a então nascente, Pesquisa Operacional originada daquela experiência. A partir desse 

ponto, surge a necessidade imediata de otimizar custos, despesas e lucros. Foram 

desenvolvidos métodos estritamente matemáticos para se encontrar a solução ótima de um 

problema. 

Na década de 60, surgiram métodos probabilísticos voltados para a tomada de decisão, 

desenvolvidos até a década de 80, mas que estão sendo suplantados por métodos cuja 

matemática é menos complexa, com maior transparência e fundamentados em axiomas 

rigorosos. Começa a aparecer um crescente número de organizações voltadas para o estudo e 

análise de decisões. As instituições de várias áreas criam grupos para “Apoio à Tomada de 

Decisão”, os quais reúnem matemáticos, estatísticos, cientistas da computação, economistas e 

especialistas em Pesquisa Operacional. 

Um sistema concebido para tomar decisões a partir de uma série quase infinita de 

alternativas é a evolução. O processo básico da evolução – pegar as melhores opções 

disponíveis, combiná-las e alterá-las para criar opções ainda melhores – está incorporado a 
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um gênero de software analítico conhecido como evolução artificial, ou computação 

evolucionária. Essa tecnologia usa a grande capacidade de processamento do computador para 

vasculhar um vasto número de soluções e, depois, avaliá-las. 

Quando as decisões são mais estratégicas, os critérios de sucesso ficam mais 

complexos e subjetivos. Não se pode confiar apenas nos números; é preciso contar com o 

know-how, o discernimento e, sem dúvida, a intuição de profissionais experientes. É preciso 

incorporar o ser humano ao estágio de avaliação do processo de decisão. Isso pode ser feito 

por meio da evolução interativa, uma variação da evolução artificial. A diferença básica é 

que quem julga cada geração de alternativas é um indivíduo ou um grupo de pessoas, e não o 

computador. 

A evolução artificial e a evolução interativa são processos de otimização. Neles, 

geram-se conceitos alternativos com a variação de um pequeno grupo de parâmetros e, então, 

avalia-se o resultado à luz de determinados critérios – objetivos, subjetivos ou ambos. Às 

vezes, porém, não se sabe que parâmetros adotar para se gerarem alternativas, ou o número de 

parâmetros é tão alto, que é impossível efetuar uma amostragem confiável de todas as 

soluções possíveis.  

Em tais casos, outra técnica computacional – a pesquisa aberta ou design evolutivo – 

pode ser aplicada para classificar e gerar opções. Como sugere o termo, a pesquisa aberta foca 

a busca inicial de opções e não a avaliação posterior delas. Tem enorme potencial para ajudar 

o executivo a tomar decisões em situações altamente complexas, pois gera opções que seriam 

invisíveis até mesmo para a mais privilegiada das mentes. 

As ferramentas de apoio ao processo de decisão não eliminam a intuição humana. 

Antes, aproveitam seu poder, ao mesmo tempo em que corrigem suas falhas mais críticas. O 

instinto de executivos e de outros profissionais é incorporado ao processo, seja para gerar 

opções iniciais ou auxiliar na avaliação das opções geradas por computador. O instinto fica, 
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assim, sujeito aos rigores de análise e livre das amarras da razão para imaginar soluções 

possíveis. O computador submete a disciplina do hemisfério esquerdo do cérebro aos palpites 

do hemisfério direito, de um jeito que supera muito a capacidade computacional da mente 

humana. Permite, assim, que a intuição participe do processo de decisão sem, no entanto, 

provocar nele um curto-circuito ou limitá-lo. 

A contribuição da informática para o processo de tomada de decisão inclui o domínio 

e o acesso às informações, os bancos de dados corporativos, a pesquisa e filtragem de dados, a 

incorporação de ferramentas de qualidade, as atividades criativas e as estratégicas, o 

gerenciamento, planejamento e previsão de ocorrências, a redução de custos, o aumento da 

flexibilidade e produtividade e a incorporação de exigências e especificações de clientes e 

normas. A tecnologia oferecida pela informática é útil para a tomada de decisões em função 

da capacidade de trabalhar grandes volumes de dados, da precisão envolvida na natureza do 

processo e da possibilidade de armazenagem e repetição dos processamentos. 

Para melhor adequar os programas computacionais, na época, Jarke e Radermacher 

(1988) argumentaram que esses programas deveriam lidar com um número significativo de 

modelos, de domínios específicos, associados às ferramentas algorítmicas. Como o processo 

de decisão e suporte de decisão requer um alto grau de sofisticação cognitiva, isto leva a 

pesquisa a integrar resultados de Decision Support Systems (DSS) sobre modelos orientados 

nos campos estatístico, da teoria de decisão, de pesquisas operacionais e aplicações práticas. 

Este tipo de suporte requer capacidade interativa muito grande, acionado por resultados 

computacionais que exploram problemas com modelos parciais, informações incompletas e 

métodos de solução robustos. Este sistema todo interdependente requer um sofisticado 

modelo de administração, possivelmente com uma ferramenta dinâmica supervisionada pelo 

usuário. Para estabelecer esta sofisticação, o uso da Inteligência Artificial (IA) se faz 

necessário.  
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Gottinger e Weimann (1992) utilizam-se das ferramentas DSS e IA para construir um 

suporte efetivo. Este consiste em desenvolver representações e técnicas que traçam, para cada 

usuário, modelos probabilísticos ou de decisões teóricas, perguntas e estados da informação. 

Chamado de Intelligent Decision Support System (IDSS), ele suporta a exploração pelas 

diversas alternativas de representação e dos modelos de diversos fenômenos, pelo usuário.  

Sycara (1993) apresenta um sistema de suporte à decisão que inclui resoluções de 

conflito e negociação, que são, em geral, tarefas desestruturadas e necessitam de suporte a 

decisões. O modelo inclui métodos de AI e técnicas de decisão teórica. 

Até hoje, já foram desenvolvidos muitos softwares para construir Modelos de Apoio 

às Decisões (EHRLICH, 1996a). Alguns softwares mantiveram a simplicidade e tornaram-se 

macro-suplementares (add-in) de planilhas. Outros (como DPL ou o Supertree) tornaram-se 

ferramentas extremamente poderosas, que operam em ambiente Windows (há poucos para 

Macintosh; existe o Demos, da Lumina). Graças aos softwares, o aspecto de risco, que 

tradicionalmente era tratado pela teoria da utilidade, passou a ser avaliado pelos resultados 

das análises de sensibilidade. 

O software Hiview pode ser utilizado para problemas com multicritérios em geral, para 

decisões em grupo. O comportamento de um grupo apresenta particularidades que exigem: 

- eventuais sacrifícios teóricos para garantir a facilidade de compreensão do 

processo por todos os membros do grupo; 

- facilidade de comunicação; 

- clara explicitação das metas; 

- clara explicitação da importância das submetas; 

- clara explicitação das preferências ao longo de cada critério; 

- redução das ambições do analista, ao produzir um modelo que poderá ter 

distintos usos nas mãos dos membros do grupo. 
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O Hiview permite elaborar diversos tipos de análise de sensibilidade. A agregação das 

medidas relativas, com a determinação dos pesos para esta agregação, é particularmente 

simples. A finalidade é garantir a compreensão do processo pelos atores, assim como a 

comunicação entre eles. O processo de decisão que utiliza Hiview como apoio passa por três 

etapas importantes: 

- decomposição hierárquica do objetivo em critérios (e sub-critérios); 

- estabelecimento de uma preferência para cada critério (ou sub-critério) 

(geralmente, a preferência é definida por dados mensuráveis); 

- comparações entre critérios de modo a estabelecer níveis de importância 

(freqüentemente, importâncias são valores subjetivos). 

Existem algumas metodologias que seguem formalismos mais elaborados: MAUT 

(Multi-Attribute Utility Theory), da escola de Harvard-Califórnia; AHP (Analytic-Hierarchy 

Process), da escola Wharton-Washington; e MCDA (Multi-Criteria Decision Aid), da escola 

européia (principalmente francófona), com seu processo de desclassificação (outranking). 

A exposição a seguir tem como essência a estrutura global que permite contemplar 

diversos objetivos (EHRLICH, 1996b) que podem interagir num mesmo sentido de satisfação 

ou em sentidos opostos, assim como “compromissos” (tradeoffs) de compatibilização entre 

eles. 

Para a maioria dos problemas de interesse prático é necessário analisar, 

simultaneamente, vários atributos de cada alternativa. Ou seja, os problemas de decisão 

requerem uma visão global que compreenda vários critérios. 

Em um problema de decisão, os vários critérios correspondem aos aspectos que se 

identificam como importantes para atingir o objetivo de classificação das alternativas segundo 

desejos (ou valores) daquele que decide. Normalmente, começa-se um problema de decisão 

pela especificação dos objetivos, ou seja, dos critérios. Estabelece-se uma métrica para estes 
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critérios, de modo a poder ordená-los segundo o grau de “desejabilidade”, e a seguir saem 

listadas as alternativas de ação. O processo costuma ser de “idas e vindas” entre os critérios e 

alternativas. Novos critérios passam a ser contemplados e novas alternativas criadas. Ao final, 

obtêm-se duas tabelas: uma de critérios e outra, de alternativas. As alternativas são avaliadas, 

para cada critério, pelas medidas ou ordenações quanto aos seus atributos. 

Como a maioria dos problemas de decisão não tem somente um objetivo, a 

comparação e as trocas entre os múltiplos objetivos de natureza e de mensuração muito 

diferentes constituem uma tarefa difícil. O processo de seleção da melhor alternativa origina 

diversas escolas, dentre as quais se destacam três grandes linhas de atuação (EHRLICH, 

1996b). 

A primeira, chamada MUAT (Multi-Attribute Utility Theory), caracteriza-se pela 

construção de utilidades individuais para cada critério, para, dentro deste, quantificar e 

ordenar as preferências, e pela agregação das diversas utilidades em uma única função de 

utilidade (MAUF), que comporta a importância de cada critério, além das substituições 

(tradeoffs) e dos seus relacionamentos. As alternativas somente são ordenadas de acordo com 

os valores obtidos na MAUF. 

A segunda, chamada AHP (Analytic-Hierarchy Process), inicia o processo pela 

decomposição hierárquica do objetivo global em critérios, sendo estes, por sua vez, 

decompostos de forma a se obter uma cascata em vários níveis, até que se atinja o patamar 

mais elementar de cada ramo. As alternativas são, então, comparadas ao nível mais elementar 

dos critérios. Para cada critério, a intensidade de preferência é estabelecida entre cada par de 

alternativas, numa escala subjetiva (1,2, ..., 9, e valores intermediários, onde 1 = indiferença e 

9 = preferência extrema). Após o cálculo (de auto-vetor) resultam pesos relativos de 

preferência para cada seqüência de comparações. Por sua vez, em cada nível os critérios 

também são comparados aos pares, num processo idêntico ao anterior, para especificar suas 
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importâncias relativas. Para cada alternativa, resulta uma soma ponderada dos pesos de 

preferência de cada critério, multiplicados pelo respectivo peso de importância deste mesmo 

critério. 

A terceira é chamada MCDA (Multi-Criteria Decision Aid), ou escola européia. O 

processo de decomposição do objetivo é semelhante ao da AHP, e as comparações entre as 

alternativas também são feitas no último nível de decomposição e aos pares, mas, em vez de 

uma medida de intensidade de preferência, o resultado é binário (ou quase) em cada critério. 

A análise sobre o conjunto dos critérios conduz à desclassificação (outranking) da alternativa 

perdedora ou à promoção de classe (surclassement) da ganhadora. Constroem-se classes 

(como de jogadores de tênis) e, em cada uma delas, ocorre a ordenação das alternativas.  

Na prática, estes procedimentos acabam sendo utilizados como de apoio às decisões.  

A numerosa produção de ferramentas de apoio á tomada de decisão, baseadas em 

tecnologia da informação e desenvolvimento de software, tem sido aplicada a diferentes 

setores da economia. A literatura especializada registra alguns trabalhos. 

1) Bernroider e Stix (2005) descrevem um método de multi-critério (multi-criteria 

approach), mais precisamente “multiple attribute decision making” (MADM), que foi testado 

numa empresa atacadista de venda de gases combustíveis. O MADM pode ajudar em decisões 

sob um número finito de alternativas, o que o caracteriza como múltiplo. O modelo dá recurso 

ao tomador de decisão para identificar e estimar um amplo conjunto de atributos avaliáveis 

pelo sistema de informação; portanto, auxilia basicamente na geração de importantes 

atributos. O método utiliza um importante conceito de organização adaptável, isto é, 

explorando a distância para obter o perfil desejado. Melhora a classificação e identifica 

critérios de seleção decisivos que podem não ter sido avaliados de forma apropriada pela 

companhia. Adicionalmente, o método oferece informações estruturais com uma 

representação gráfica. Essas ilustrações podem ajudar o tomador de decisão a entender melhor 
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a força e a fraqueza de sistemas específicos ou podem levá-lo a reconsiderar o perfil desejado 

da empresa. 

2) Muitas decisões complexas devem ser feitas simultaneamente num processo de 

desenvolvimento de produto (XU et al., 2004). Por isso, problemas complexos em sistemas de 

design (projeto) na engenharia requerem o auxilio de sistemas de suporte de decisão. Xu et al. 

(2004) utilizaram sistemas fuzzy para avaliar alternativas de projetos e facilitar o processo de 

decisão. Com um modelo abrangente de avaliação baseado na teoria fuzzy e programa 

dinâmico, um sistema de suporte à decisão foi desenvolvido, obtendo-se um sistema de 

suporte para “multi-stage decision making” aplicável a um conjunto de engenharia de design e 

que permite selecionar o melhor entre eles. O objetivo foi desenvolver um sistema de suporte 

à decisão para ajudar os projetistas, dentro do ambiente de concorrência. O sistema é capaz de 

avaliar alternativas considerando funcionalidade, confiabilidade e manufaturabilidade. 

3) Vetschera (1994) apresenta em seu trabalho um DSS para problemas de decisão de 

multi-atributos chamado MCView. O sistema combina o processo de decisão de multi-

atributos com uma interface gráfica compreensível. O processo permite ao usuário introduzir, 

de forma interativa, alternativas de informações holísticas e, também, mudanças de 

parâmetros de um método de avaliação cardinal. 

4) Um confronto entre um método com característica de decisão não estruturada e uma 

técnica tradicional de decisão de multicritério (MDCA – multi-criteria decision analysis) foi 

feita para comparar alternativas de investimento entre administradores (COMPONATION; 

SADOWSKI; YOUNGBLOOD, 2006). O resultado foi bastante divergente, mesmo 

utilizando uma mesma técnica de decisão. Os administradores reconheceram que a técnica de 

MDCA pode ajudar a dar mais consistência às decisões. Observaram que a maioria das 

decisões é baseada em informações erradas ou incompletas levando-os a empregar mal o 

investimento. 
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5) Como a variedade dos métodos de investimento e a complexidade de decisões de 

investimento têm aumentado, há uma crescente necessidade de se criar um DSS 

personalizável e compreensivo. Para isso, Palma-dos-Reis e Zahedi (1999) basearam-se no 

gênero de investidores e em suas atitudes frente a riscos, relacionando suas escolhas perante a 

modelos de investimento, para criar um DSS personalizável.  

Santos e Pamplona (2004) analisaram dois métodos de investimento tradicionais: 

Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). Apesar de seus grandes usos, 

eles apresentam algumas limitações. Por satisfazer às limitações existentes nos métodos, a 

Teoria das Opções Reais (TOR) tem recebido a atenção de usuários e administradores. Os 

resultados mostraram que os métodos tradicionais sub avaliaram alguns investimentos e que o 

TOR, eficientemente, obteve valores da flexibilidade administrativa, mostrando-se, assim, 

uma boa opção para avaliar projetos de investimentos. 

6) Num sistema agropecuário, o meio-ambiente, o solo, os animais e as plantas fazem 

parte do sistema de produção, e o tempo de produção é relativamente longo. Estas 

características do sistema agropecuário aumentam o risco e as incertezas associadas às 

alternativas de tomada de decisão. Medeiros (2003) analisou e ajustou um modelo matemático 

(Stockpol®) para estimar a resposta da produção agropecuária de ruminantes no Brasil, 

incluindo nesse estudo o acúmulo de forragem em função de variáveis climáticas e de 

consumo de forragem. 

7) Oliveira e Freitas (2001) selecionaram indicadores para a tomada de decisão na 

etapa do processo construtivo, com o intuito de auxiliar no desenvolvimento do projeto de 

edificações habitacionais multifamiliares, em empresas da construção civil. Conhecer os 

tópicos relevantes de cada categoria (como custos, tempo, satisfação do usuário, 

funcionalidade e conformidade) permite a todos trabalharem, considerando suas prioridades e, 

também, as dos demais intervenientes, facilitando com isto a integração. 
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8) Produzir um alimento seguro é pré-requisito importante em empresas do setor 

alimentício. Devido à complexidade inerente aos processos produtivos das indústrias 

alimentícias, a interação entre as metodologias de análise de risco e os sistemas de apoio a 

decisão se faz importante e permite aliar os conhecimentos técnicos e científicos às tomadas 

de decisões, de modo a garantir um alimento seguro, de qualidade e competitivo. Roque e 

Castro (1999) fundamentaram-se na utilização da avaliação de risco como uma ferramenta 

para auxiliar os sistemas de apoio a decisão em indústrias de alimentos.  

9) Form-based Decision Support Systems (FBDSS) são sistemas de informação 

especiais que utilizam formulários para apresentar informações para o processo de tomada de 

decisão. Wu et al. (2004) produziram um FBDSS que utiliza as informações presentes nos 

formulários de disseminação e coleta de dados em escritórios. O sistema produzido permite 

criação e modificação flexíveis dos formulários do processo de decisão gerados pelo 

computador. Isto é, o usuário final pode manejar alguma de suas informações próprias sem a 

intervenção de um profissional da área da computação. 

10) Dias Junior (2001) apresenta em seu trabalho um software chamado OMNI que 

tem o propósito de resolver os problemas de ordenação e seleção de alternativas sob múltiplos 

critérios. Ele aborda o problema da tomada de decisão em ambientes onde as informações 

estão disponíveis apenas numa forma qualitativa ou imprecisa. O software desenvolvido é 

para servir de ferramenta de apoio à decisão, para a aplicação em contextos nos quais, muitas 

vezes, as informações que o administrador possui se encontram imprecisas ou são subjetivas. 
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2.6 Sistema de produção e a estrutura de decisão 

 

Diversos modelos e métodos para formatação de sistemas de manufatura têm sido 

propostos (BASTOS; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 1998). Destacam-se: Graphs with Results and 

Activities Interrelated (GRAI), Computer Integrated Manufacturing – Open System 

Architecture (CIMOSA), Factory of the Future (FOF) e Integrated Manufacturing Panning 

And Control System (IMPACS). Cada um desses métodos possui abordagens distintas, 

contribuindo para a modelagem em diferentes aspectos. Nenhum deles, porém, apresenta 

como preocupação essencial os aspectos temporais e o sincronismo, exigidos no processo de 

tomada de decisão para alocação de recursos, tendo em vista a utilização compartilhada de 

tais recursos por diversos processos produtivos. 

Um sistema de produção pode ser caracterizado por seus produtos, materiais 

consumidos, componentes utilizados nos produtos, operações de produção e recursos de 

produção alocados a essas operações. Durante o processo produtivo ocorre o consumo de 

materiais e a utilização de recursos de produção. Tais recursos são empregados segundo um 

roteiro de fabricação particular para cada produto, composto por diferentes operações de 

produção, tendo em vista a composição do item final. Cada componente de um produto 

também pode utilizar recursos durante uma operação de produção. Os recursos de produção 

são essencialmente máquinas, equipamentos e mão-de-obra disponíveis no sistema produtivo, 

limitados em quantidade. 

Uma vez que toda a atividade de produção consome recursos, torna-se essencial ao 

planejamento considerar aspectos relacionados às decisões que possibilitem a alocação de 

recursos para a produção, considerando limitações de capacidade. Essas decisões devem ser 

sincronizadas com as atividades do nível hierárquico inferior. As decisões tomadas em 
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determinado nível são restritas para aquelas tomadas em níveis mais baixos, e assim, torna-se 

fundamental a integração entre os diferentes níveis de decisão. Cada nível hierárquico de 

planejamento, em virtude de suas decisões, fornece recursos, como capital, equipamentos, 

mão-de-obra e matéria-prima, para níveis inferiores, os quais a seu turno tomam decisões 

quanto à alocação desses recursos. 

Tradicionalmente, a estrutura de decisão tem sido dividida em três níveis hierárquicos: 

estratégico, tático e operacional (BASTOS; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 1998). Cada nível 

hierárquico é caracterizado por tipos específicos de tomadores de decisão, os quais têm 

diferentes funções e responsabilidades. Planejamento estratégico é realizado para longo prazo, 

o tático para médio e o operacional para curto prazo. Em conseqüência dessa hierarquia, os 

níveis de planejamento inferiores devem colaborar para que sejam atingidos os objetivos dos 

níveis superiores. 

Quanto mais elevada for a hierarquia de decisão, maior será o horizonte de 

planejamento, ou seja, a decisão tomada deverá ter validade durante maior intervalo de tempo, 

se comparada com aquelas tomadas por níveis inferiores. Quanto menos elevada a hierarquia 

de decisão, mais detalhado deverá ser o planejamento e, por conseqüência, os efeitos da 

decisão terão validade por menor tempo. 

Para o planejamento das atividades de produção, é necessário que os administradores 

tomem as decisões inerentes a cada nível hierárquico, observando os efeitos dessas decisões 

sobre os demais níveis. 

Idealmente, o planejamento de produção e o planejamento de recursos devem ser 

realizados como um processo unificado, ou seja, não devem ser efetivados em etapas 

distintas. O processo requer unificação, de modo que, ao seu final, já sejam apresentados os 

recursos necessários alocados a cada atividade, com o seu respectivo cronograma de 

utilização, propiciando o atendimento do objetivo de sincronização. Naturalmente, a saída 
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produzida pelo processo pode identificar incapacidade de atender aos objetivos do 

planejamento. Dessa forma, o tomador de decisão poderá agir antecipadamente ao verificar 

qual será a melhor solução para a organização, ou seja, tornar disponíveis novos recursos para 

a produção, adotar prazos de entrega dos produtos superiores aos previstos ou reduzir a 

quantidade de produtos a serem fabricados. 

Bastos, Oliveira e Oliveira (1998) desenvolveram um modelo conceitual relativo ao 

processo de tomada de decisão para alocação de recursos, considerando os aspectos temporais 

envolvidos e o sincronismo exigido no processo em conseqüência da utilização compartilhada 

de recursos por diversas atividades produtivas. O modelo esboçado é passível de grande 

número de aplicações potenciais, todas relacionadas, em maior ou menor grau, à ênfase dada 

ou ao papel dos recursos nas decisões. Existe a possibilidade de aplicar o modelo para apoio à 

tomada de decisão segundo um enfoque distribuído. A forma modular das descrições, aliada 

ao seu alto nível de abstração, faz com que se tornem um suporte atraente para a concepção de 

sistemas de apoio a decisão em ambiente de manufatura, com base em conceitos de 

Inteligência Artificial Distribuída (IAD). 

Pode-se conceituar IAD como o estudo do comportamento computacionalmente 

inteligente*17 resultante da interação de múltiplas entidades dotadas de certo grau 

(possivelmente variável) de autonomia18. 

                                                 
*17 Usa-se a expressão “comportamento computacional inteligente” para evitar a discussão – por vezes tediosa – 
em torno do que seja comportamento inteligente em geral. Muitas tarefas – por exemplo, coordenação motora – 
são consideradas extremamente inteligentes para um computador. 
 
18 Oliveira, F.M. Inteligência artificial distribuída. Escola Regional de Informática, 4. Canoas, RS, Itajaí, SC, 
Londrina, PR. Anais. Canoas, SBC, 1996, apud Bastos, R.; Oliveira, F. M.; Oliveira, J. P. M. Modelagem do 
processo de tomada de decisão para alocação de recursos.Revista de Administração, v. 33, n. 3, 1998. p.73-
82. 
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2.7 Teoria e prática 

 

Córner, Buchanan e Henig (2001) consideram que existe um “vazio” (gap) entre as 

perspectivas prescrita e descrita num processo de decisão. Isso, possivelmente, é um dos 

motivos que acarretam falhas em 50% das decisões estratégicas (na implementação de 

processo de decisão de multicritérios a porcentagem é ainda mais alta).  

Na perspectiva prescrita, falta validade empírica e se requer, em geral, um padrão de 

racionalização que é teoricamente satisfeito, mas na prática não obtenível. Na descrita, a 

perspectiva é rica no comportamento real e dependente de contexto (tanto no contexto de 

processo de decisão quanto na cognição do tomador de decisão) e, por isso, sua aplicabilidade 

é limitada para prescrição neste contexto. Num mundo onde o meio ambiente é caótico, 

desejos e vontades mudam constantemente. Por isso, metodologias de estruturação de 

problemas devem ser mais dinâmicas. 

Pal e Palmer (2000) desenvolveram um Decision-support System for Business 

Acquisition Process (DSBAP) híbrido. Essa aplicação usa um sistema baseado em 

conhecimento híbrido para organizar uma companhia, formulando estratégias e modificando a 

estratégia inicial (se necessário) para o processo de aquisição. O sistema utiliza dois métodos: 

o rule-based reasoning (RBR) e o case-based reasoning (CBR), para auxiliar o processo de 

tomada de decisão para o administrador. Há necessidade de aproximar o método baseado em 

regras com a presente situação baseada em experiências anteriores e esse trabalho tenta obter 

isso como DSBAP. 

Jeusfeld e Bui (1997) acreditam que a dificuldade na distribuição ou uso de DSS está 

relacionada a: 

- dificuldade de encontrar DSS adequados para o problema de decisão; 
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- up-to-date para o DSS de difícil acesso ou difíceis de serem introduzidos; 

- aplicações muito específicas dos DSS, nem sempre num formato totalmente 

explícito. 

Para isto foi sugerido que DSS estivessem acessíveis na internet, com vantagens de 

redução de custos e de evitar a “reinvenção” de sistemas e de versões. 
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