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RESUMO 

A pesquisa aqui representada teve por objetivo identificar quais vieses podem influenciar os 

tomadores de decisões estratégicas de organizações brasileiras localizadas no estado do Rio 

de Janeiro. O trabalho realizado apoiou-se em questionário adaptado de Bazerman (2004). 

A partir de estudos sobre o cognitivo, este autor apresenta as heurísticas e respectivos 

vieses, objetos desta dissertação. Os tipos de pesquisas utilizados foram a bibliográfica e a 

de campo. Esta pesquisa de campo foi realizada com presidentes e diretores executivos do 

ambiente corporativo. Em suas funções, são eles os responsáveis por decisões estratégicas 

de empresas brasileiras localizadas no Brasil. A pesquisa revelou que os vieses 

apresentados por Bazerman (2004) foram identificados nos executivos entrevistados. 

Palavras-chave: Decisão, Processo Decisório, Heurística, Vieses. 



ABSTRACT 

The objective of this investigation was to identify the biases that can influence strategic 

decision makers in Brazilian organizations located in the state of Rio de Janeiro. The 

investigation was based on a questionnaire adapted from Bazerman (2004). Based on 

studies on cognition, this author presents the heuristics and respective biases, which are the 

object of this dissertation. Chairmen and CEOs who are responsible for the strategic 

decisions of Brazilian corporations in Brazil were the objects of the field research. The 

investigation revealed that the biases pointed out by Bazerman (2004) were identified in 

the executives that were interviewed. 

Key words: Decision; Decision-making process, Heuristics, Biases. 



Nasço amanhã 
Ando onde há espaço: 
- Meu tempo é quando. 

Vinicius de Moraes 



SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................................................. 1 
APRESENTAÇÃO ....................................................................................................................................... 2 
1. O PROBLEMA E A METODOLOGIA ........................................................................................ 4 
1.1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. .4 
1.2. OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS ............................................................................................... 6 
1.3. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO .................................................................................................... 7 
1.4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO ....................................................................................................... 7 
1.5. TIPOS DE PESQUISA .................................................................................................................. 8 
1.5.1. QUANTO AOS FINS ............................................................................................................. 8 
1.5.2. QUANTO AOS MEIOS .......................................................................................................... 9 
1.6. UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA DE CAMPO ......................................................... 9 
1.7. COLETA DE DADOS ................................................................................................................. 10 
1.8. LIMIT Aç6ES DO MÉTODO ..................................................................................................... 11 
1.9. TRATAMENTO DOS DADOS .................................................................................................. 11 
2. TEORIA DAS ORGANZAÇ6ES ................................................................................................ 13 
2.1. VISÃO FORMAL DAS ORGANIZAÇ6ES ............................................................................... 17 
2.2. VISÃO INFORMAL DAS ORGANIZAÇ6ES .......................................................................... .23 
3. FUNÇÃO GERENCIAL .............................................................................................................. 31 
3.1. CONCEITOS DE GERENTE ...................................................................................................... 31 
3.2. ATRIBUIÇÃO GERENCIAL ....................................................................................................... 32 
3.3. HABILIDADES GERENCIAIS ................................................................................................. .38 
3.3.1. CAPACIDADE ESTRATÉGICA ........................................................................................ .40 
3.3.2. RACIONALIDADE ADMINISTRATIVA .......................................................................... .41 
3.3.3. CAPACIDADE DE DECIDIR ............................................................................................. 43 
3.3.4. CAPACIDADE DE LIDERAR E HABILIDADES INTERPESSOAIS ............................. .45 
4. PROCESSO DECISÓRIO ............................................................................................................ 51 
4.1. CONCEITOS DE DECISÃO ...................................................................................................... .51 
4.2. TIPOS DE DECIS6ES ................................................................................................................ 54 
4.3. MODELOS DE TOMADA DE DECISÃO ................................................................................. 57 
4.3.1. MODELO CLÁSSICO ........................................................................................................ .58 
4.3.2. MODELO DA RACIONALIDADE LIMITADA ................................................................ 62 
4.4. ASPECTOS COGNITIVOS ......................................................................................................... 69 
4.5. INTUIÇÃO E EMOÇÃO NO PROCESSO DECISÓRIO .......................................................... 71 
4.6. JULGAMENTOS HEURÍSTICOS .............................................................................................. 72 
4.7. DEMOGRAFIA ........................................................................................................................... 74 
5. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DO SEU RESULTADO ........ 77 
5.1. ELABORAÇÃO DO ROTEIRO DE PESQUISA ....................................................................... 77 
5.2. LEVANTAMENTO DE CAMPO ........................................................................................... 77 
5.3. ANÁLISE DE DADOS ................................................................................................................ 78 
5.4. ANÁLISE DE DADOS DA PESQUISA DE CAMPO ................................................................ 78 
5.4.1. HEURÍSTICA DA DIPONIBILIDADE ............................................................................... 79 
5.4.2. HEURÍSTICA DA REPRESENTATIVIDADE ................................................................... 81 
5.4.3. ANCORAGEM E AJUSTE .................................................................................................. 81 
5.4.4. DOIS VIESES MAIS GERAIS ............................................................................................ 82 
5.5 CONSOLIDADO DA PESQUISA ........................................................................................... 110 
5.5.1 VIESES COM FREQÜÊNCIA ALTA ............................................................................. 111 
5.5.2 VIESES COM FREQÜÊNCIA MÉDIA ............................................................................. 113 
5.5.3 VIESES COM FREQÜÊNCIA BAIXA .............................................................................. 114 
6. CONCLUSÃO E SUGESTÃO PARA NOVA AGENDA DE PESQUISA .............................. l 15 
6.1. CONCLUSÃO ............................................................................................................................ 115 
6.2. SUGESTÃO PARA UMA NOVA AGENDA DE PESQUISA ................................................. 124 
7. REFERÊNCIAS ......................................................................................................................... 126 
8. ANEXOS .................................................................................................................................... 133 
8.1. QUESTIONÁRIO DE PESQUISA ........................................................................................... 134 
8.2. RESPOSTAS E FONTES DO QUESTIONÁRIO DE PESQUISA ............................................ 143 



1 

LISTA DE FIGURAS/ QUADROS 

Figura 01 - Relação dos decisores e dos tipos de decisões ............................................ 9 

Figura 02 - Representação gráfica da forma clássica de hierarquia organizacional ...... 36 

Figura 03 - Dez papéis de gerentes eficazes .................................................................. 39 

Figura 04 - Vantagens estratégicas ................................................................................ .40 

Figura 05 - Decisões nas organizações .......................................................................... 44 

Figura 06 - Comparação entre administrador o tradicional e o contemporâneo ............ 47 

Figura 07 - Tipos de decisões ......................................................................................... 55 

Figura 08 - Técnicas de tomada de decisões .................................................................. 56 

Figura 09 - O modelo decisório clássico ........................................................................ 59 

Figura 10 - Etapas da tarefa de decidir segundo Simon ................................................. 65 

Figura 11 - O modelo de dissonância cognitiva de Festinger ........................................ 70 

Figura 12 - Quadro resumo da pesquisa e consolidado das heurísticas e vieses ............. 83 



2 

APRESENTAÇÃO 

Esta investigação tem por objetivo apresentar que vieses do decisor podem influenciar 

suas tomadas de decisões. Nos ambientes contemporâneos, os decisores necessitam 

utilizar (e utilizam) elementos que vão além do racional padronizado em livros e 

manuais. A intuição, a percepção e os sentidos aparecem como instrumentos no auxílio 

ao decisor. Já há muito, as ciências sociais, incluindo a teoria das organizações, tratam 

das influências que o ambiente e o fator psicológico exercem nas pessoas e como se 

manifestam na vida organizacional. A partir de Kahneman e Tversky, Bazerman (2004) 

contribui ao relacionar os cacoetes e vícios mentais, designados de vieses, interferindo 

nas heurísticas, entendidas como caminhos práticos que o cérebro utiliza para agilizar e 

suprir a ausência de informações. 

Este estudo é estruturado em seis capítulos. No primeiro é apresentado o problema e a 

metodologia de pesquisa. O objetivo da pesquisa, os objetivos intermediários, a 

delimitação do estudo, o tipo de pesquisa, o universo e amostra da pesquisa, a coleta de 

dados e as limitações do método escolhido são aqui explicitados. 

o segundo, o terceiro e o quarto capítulo compõem o Referencial Teórico que dá suporte 

ao desenvolvimento da investigação. O segundo capítulo é relativo às organizações, às 

teorias de autores clássicos e comportamentalistas. O terceiro trata do processo gerencial, 

define o que é ser gerente e quais as funções que são desempenhadas pelos profissionais 

que têm como principal atribuição tomar decisões. O quarto e último capítulo que 

compõe o Referencial Teórico é relativo ao processo decisório, ao modelo de 

racionalidade plena e aos modelos de racionalidade limitada, introduzidos pelos 

pesquisadores da Carnegie Mellon University, entre eles, o teórico comportamentalista 

Herbert Simon. 

No quinto capítulo é apresentado o resultado obtido com a aplicação dos questionários 

com 13 questões, cada uma relacionada a um viés, e com as entrevistas semi-
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estruturadas, realizadas com os executivos de nível estratégico de organizações 

brasileiras localizadas no estado do Rio de Janeiro. 

o sexto capítulo contém a conclusão possível com a investigação realizada e a 

proposição de tópicos para futuras pesquisas. 
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1. O PROBLEMA E A METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta o problema estudado, os objetivos intermediários, o tipo de 

pesquisa realizada, os meios de coleta e tratamento dos dados, e as limitações do método 

escolhido. 

1.1 INTRODUÇÃO 

o dinamismo e a complexidade do mundo organizacional contemporâneo modificam as 

dimensões clássicas de gestão e substituem as formas rígidas e estruturadas por formas 

ambíguas e flexíveis. As estruturas, especialização da organização e hierarquias se 

flexibilizam e ganham contornos até pouco tempo desconhecidas ou não praticadas 

(MOTTA P., 2001). 

Vivemos a incerteza, quando as estruturas estáticas, mercados seguros e empregos 

perenes cedem lugar ao móvel e ao transitório. Os cenários contemporâneos conjugam 

estes ambientes com a necessidade de altos desempenhos que demandam adaptações 

constantes e cada vez mais rápidas das sociedades, organizações e dos indivíduos, que 

percebem que o lugar onde vivem, as amizades, as estruturas da sociedade, condições 

familiares e a profissão se alteram a cada nova situação. 

Essas alterações são provocadas, segundo Motta P. (2001), pela própria evolução da 

sociedade, dos aspectos econômicos e políticos e produzem nas organizações as 

seguintes alterações: (a) as transações ambientais que são os contatos de natureza 

estratégica entre a organização e a sociedade, que antes eram concentradas nos ocupantes 

dos cargos de topo na hierarquia, passam a ser atribuição de todos os níveis hierárquicos; 

(b) as informações, antes tratadas de forma cautelosa e restrita aos ocupantes dos níveis 

hierárquicos mais altos, passam a ser divulgadas e disponibilizadas a todos os 

funcionários e ao pessoal externo; e (c) as estruturas organizacionais que favoreciam a 

tomada de decisão estratégica de forma centralizada são pressionadas para a 

descentralização, modulação e atomização. Neste cenário a participação no processo 
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decisório, que antes era limitada a dirigentes e técnicos, passa a envolver os funcionários 

de nível hierárquico mais baixo e os grupos organizados internos e externos. 

A visão do homem econômico, que maximiza suas decisões pela análise fria das diversas 

opções escolhendo a de melhor resultado racional, dentro de uma lógica padronizada e 

estanque, é questionada pelos comportamentalistas a partir dos aspectos sociológicos e 

psicológicos e trazem os ambientes externos e as diversas características culturais que 

compõem os indivíduos para a análise organizacional. 

Os aspectos relativos à intuição e áreas não-racionais ganham impulso a partir de fins da 

década de 1980. No Brasil, identificam-se trabalhos nas áreas de psicologia social e 

administração a respeito do tema. Assmar e Rodrigues (1989), Leitão (1993), Motta 

(1988), Penna (1987), Vergara (1991, 1993), entre outros, analisam o aspecto da 

racionalidade e da intuição, sobretudo nos comportamentos organizacionais. Penna 

(1987) define que o conhecimento racional é discursivo e conceitual, enquanto o 

intuitivo exprime-se como processo de captação imediata de seu objeto, sem 

intermediações e sem a produção de conceitos. O conhecimento racional sena 

comunicável e demonstrável. O intuitivo não poderia se demonstrar por palavras e 

resistiria a demonstrações. 

Segundo Oliveira (1991), neste mesmo período os movimentos feministas defendem que 

o direito à igualdade entre os sexos não seja em razão da capacidade de as mulheres se 

assemelharem aos homens, mas da preservação da diferença. Os movimentos ecológicos 

indicam a necessidade de repensar a história do homem. A presença do natural no 

humano é requerida, não como uma volta ao passado, mas como demanda da 

modernidade. Estes movimentos lançam as bases para a aceitação dos aspectos não

racionais dos seres humanos e vêm ao encontro das necessidades observadas nos 

ambientes de incertezas. 

O vasto conhecimento de como utilizar a tecnologia para integrar dados e tomar decisões 

rotineiras já é amplamente aplicado às empresas, porém os computadores não podem 
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tomar decisões quanto ao risco ou preferências, e, neste caso, é exigido o julgamento 

humano (BAZERMAN, 2004). 

Ao citar Simon (1960, 1979), Bazerman (2004) constata que as decisões são tomadas 

sem a racionalidade plena devido a: (a) falta de informações importantes; (b) restrições 

de tempo e de custo, (c) limitação do decisor em reter informações em sua memória útil; 

e (d) limitações de inteligência e percepções. Estas características restringem a 

capacidade do decisor identificar a solução ótima em detrimento da solução que seja 

aceitável ou razoável. Os conceitos de racionalidade restringida e do sacrificio da melhor 

solução são importantes por ajudar na identificação das situações nas quais os decisores 

podem estar agindo com base em informações limitadas, mas não apresentam como o 

julgamento sofrerá vieses sistemáticos específicos. As pessoas se baseiam em estratégias 

simplificadoras ou regras práticas denominadas heurísticas na tomada de decisões - é o 

lado não racional, o lado emocional interferindo dos processos decisórios. 

o problema que orientou este trabalho é: quais as heurísticas e vieses preponderantes no 

tomador de decisões residentes no estado do Rio de Janeiro que atuam em organizações 

brasileiras? Responder a esta pergunta é, portanto, o objetivo final da pesquisa. 

1.2 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

Os objetivos intermediários apresentam suporte para a resposta do problema de pesquisa. 

Nesta investigação foram alcançados os seguintes objetivos intermediários: 

• Apresentar como as teorias das organizações tratam os aspectos relacionados à 

decisão. 

• Identificar as atribuições e funções do gestor sob a perspectiva das teorias 

organizacionais. 

• Levantar a questão da racionalidade e aspectos intuitivos na tomada da 

decisão. 



• Apresentar as características do indivíduo que influenciam no 

comportamento do decisor. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

7 

Este estudo privilegia o trabalho de Bazerman (2004) que analisa os aspectos cognitivos 

identificados por três heurísticas e respectivos 13 vieses, que influenciam o gestor na 

tomada de decisão. Estes vieses são representados no questionário pelas 13 questões 

adaptadas do livro de Bazerman (2004). 

o estudo foi restrito aos executivos por ser a decisão a essência de suas funções 

(BARNARD, 1971; GUERREIRO RAMOS, 1983). Os executivos pesquisados são 

responsáveis pelas decisões estratégicas nas suas organizações. 

Ensina Etzioni (1967, p. 52): 

A decisão se divide, de fonna a fazer com que as posições superiores 

estabeleçam as linhas da ação mais ampla, enquanto os 

administradores que ficam mais a baixo, na escala, a decompõem em 

decisões mais minuciosas. Dessa fonna, toda a organização pode ser 

vista como um instrumento eficiente, onde os planejadores se 

concentram no alto, a especificação do programa é realizada pelas 

posições médias e execução real do trabalho é feita pelas posições 

inferiores. 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O processo decisório representa importância fundamental na vida dos indivíduos e 

organizações. Para Guerreiro Ramos (1983), os processos administrativos são processos 

decisórios, portanto, ao decidir, o indivíduo altera os rumos de sua existência e da 
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organização na qual está inserido. Simon (1979, p. 113) já em 1945 acenava para o fato 

de que: 

o modelo de escolhas dos seres humanos é muitas vezes mais 

parecido com o sistema de estímulo-resposta do que com uma escolha 

entre alternativas. A racionalidade humana opera, pois, dentro dos 

limites de um meio ambiente psicológico. Esse ambiente impõe ao 

indivíduo, à guisa de pressupostos, uma seleção de fatores sobre os 

quais deve basear suas decisões. Não obstante, os propósitos 

estimulantes da decisão podem ser controlados, de modo que sirvam a 

finalidades mais amplas, podendo uma seqüência de decisões 

individuais ser integrada num plano bem concebido. 

Bazerman (2004), ao estudar as heurísticas e VIeses que influenciam os indivíduos, 

colabora para o entendimento de como os fatores internos dos indivíduos influenciam no 

processo de decisão, e ajuda a desvendar o funcionamento presente e expectativas 

futuras das organizações. 

Com a identificação dos vieses predominantes nas decisões dos executivos, é possível ao 

decisor utilizar estas informações como caminho para o autoconhecimento que o leve a 

decisões mais adequadas ao fim desejado. Esta é a relevância do estudo para os 

decisores. No que concerne à academia, os resultados da dissertação, provavelmente, 

contribuirão para novas reflexões sobre o tema: tomada de decisões. 

1.5 TIPOS DE PESQUISA 

Este tópico define o tipo da pesquisa realizada, utilizando tipologia proposta por Vergara 

(2006). 

1.5.1 QUANTO AOS FINS 

Quanto aos fins a investigação foi descritiva e explicativa. Descritiva, porque expôs 

características de determinada população (gerentes) e de determinado fenômeno 
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(heurística e vieses). É explicativa, pois teve como principal objetivo tomar algo 

inteligível, esclarecendo quais fatores contribuem para a ocorrência de determinado 

fenômeno (decisão). 

1.5.2 QUANTO AOS MEIOS 

Quanto aos meios utilizados a investigação é bibliográfica e de campo. A utilização de 

livros, revistas, periódicos, redes eletrônicas, e outros meios de acesso público para 

busca de dados que apresentassem sustentação teórica à investigação proposta 

caracteriza-a como bibliográfica. A pesquisa também é de campo porque os dados 

foram obtidos com os tomadores de decisões estratégicas das organizações. 

1.6 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA DE CAMPO 

o universo da investigação foi o de executivos de alto nível hierárquico, pois segundo 

Simon (1960) estes indivíduos possuem como função tomar decisões não-programadas, 

que são as "decisões novas, não estruturadas, e de importantes conseqüências" (SIMON, 

1960, p. 19). Ver figura 01. 

Figura 01 - Relação dos decisores e dos tipos de decisões. 

NÃO.PROGRAMA.DAS 
INÉDITAS 

NÃO.PROGRAMA.DAS 
CON HEC IDAS 

PROGRAMADAS 

ESTRATÉGICO TÁTICO OPERACIONAL 

Fonte: Zanela (2001, p. 42). 
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De acordo com a definição de Vergara (2006a) as amostras podem ser de dois tipos: a 

probabilística e a não-probabilística. Esta investigação utilizou amostra do tipo não 

probabilística, selecionada pelo critério de acessibilidade e tipicidade. Acessibilidade por 

não ter nenhuma relação estatística, sendo selecionadas pela facilidade de acesso do 

pesquisador, e por tipicidade porque foram selecionados para fazer parte da amostra 11 

indivíduos que o pesquisador reconheceu como representativos da população-alvo. 

Trata-se de presidentes, e diretores executivos com experiência no ambiente corporativo 

e que residem no estado do Rio de Janeiro. Foi percebido durante a pesquisa que os 

pesquisados atuam em empresas onde são fundadores ou controladas por suas famílias, 

com exceção da executiva do terceiro setor. 

1. 7 COLETA DE DADOS 

Com o objetivo de identificar os vieses que poderiam influenciar os decisores, a coleta 

de dados foi composta por duas partes distintas e complementares. A primeira parte 

consistiu na pesquisa bibliográfica e a segunda na pesquisa de campo. 

A pesqUIsa de campo foi composta de duas partes. A pnmeIra parte consistiu na 

aplicação de questionário e a segunda na realização de entrevista semi-estruturada. 

o questionário utilizado foi do tipo fechado e estruturado com 13 perguntas, cada uma 

delas relacionada a um viés cognitivo. Seguiu a estrutura, com adaptações à realidade 

brasileira, das perguntas apresentadas por Bazerman (2004). 

As entrevistas da pesqUIsa foram do tipo semi-estruturada, que Gil (1987, p. 117) 

descreve como sendo as que: 

... apresenta certo grau de estruturação, já que se guia por uma 

relação de pontos de interesses que o entrevistador vai explorando 

ao longo de seu curso. As pautas devem ser ordenadas e guardar 

certa relação entre si. O entrevistador faz poucas perguntas diretas e 
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deixa o entrevistado falar livremente à medida que se refere às 

pautas assinaladas. 

Após o preenchimento dos questionários, foi apresentado aos pesquisados o viés que 

cada uma das perguntas representavam. Foi solicitado que fossem expostas às 

percepções e experiências com relação aos vieses. As respostas foram gravadas ou 

anotadas pelo entrevistador. 

Outro elemento importante identificado por Gil (1987) e utilizado nesta pesquisa foi a 

observação pelo entrevistador da expressão corporal, da tonalidade de voz e da ênfase 

nas respostas apresentadas pelos entrevistados. 

1.8 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

A amostra da pesquisa atende aos requisitos de representatividade da população com as 

limitações referentes à disponibilidade dos elementos representativos do universo da 

pesquisa, as restrições financeiras, operacionais e de tempo. Estas circunstâncias 

determinaram a quantidade de 11 entrevistados e a área geográfica da pesquisa, que foi 

circunscrita às cidades de Itaboraí, Niterói e Rio de Janeiro, todas localizadas no estado 

do Rio de Janeiro. 

1.9 TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados obtidos com o preenchimento dos questionários foram tratados 

quantitativamente e os dados coletados nas entrevistas semi-estruturadas foram tratados 

pela análise de conteúdo. Segundo Vergara (2006b, p. 15) "é a técnica que identifica o 

que está sendo dito a respeito de determinado tema". As respostas dos questionários 

foram tabeladas para possibilitar a totalização dos resultados e a identificação dos vieses 

que influenciam o tomador de decisões. 
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o tratamento dos dados correspondeu, portanto, às seguintes etapas: 

18 etapa: Tabulação dos resultados obtidos dos questionários e transcrição do material 

resultante das entrevistas. 

28 etapa: Confronto das respostas apresentadas nos questionários com o que foi dito nas 

entrevistas. Neste processo se identificaram as familiaridades, discrepâncias os porquês 

que levaram os pesquisados a escolherem as respostas apresentadas. 

38 etapa: Confronto dos resultados da pesquisa de campo com a bibliografia pesquisada. 

Este capítulo apresentou o ambiente contemporâneo e as influências que afetam os 

executivos e suas decisões, que são tomadas em tempos cada vez mais exíguos e com 

menos informações. Na falta de bases sólidas e estruturadas, o indivíduo recorre à 

intuição e ao não-racional para decidir. 

Foram também apresentados: o problema, os objetivos intermediários, a delimitação e a 

relevância do estudo, o tipo de pesquisa, o universo e a amostra da pesquisa de campo, o 

tipo de coleta de dados, o tipo de tratamento que os dados receberam e a limitação do 

método escolhido. 
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2. TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES 

Este capítulo apresenta as escolas que têm como objeto o estudo das organizações, suas 

idéias, seus principais teóricos, as críticas e observações de autores contemporâneos. 

O QUE SÃO ORGANIZAÇÕES? 

Segundo Etzioni (1967), organizações são unidades sociais, ou agrupamentos humanos 

intencionalmente construídos e reconstruídos, a fim de atingir objetivos específicos. São 

organizações: as corporações, os exércitos, as escolas, os hospitais, as igrejas e as 

prisões. Não são organizações as classes, os grupos étnicos, os grupos de amigos e as 

famílias. 

Simon (1960) define as organizações como sistemas de comportamento concebidos para 

capacitar seres humanos e máquinas a atingir objetivos. A sua forma deve ser uma 

função conjunta de características humanas e da natureza do ambiente onde se realiza a 

tarefa. 

Para Guerreiro Ramos (1983), sob o ponto de vista das relações externas, a organização é 

um mecanismo de controle consciente, que funciona de modo satisfatório quando a partir 

do recebimento de informações, emite ordens e instruções corretas, cujo cumprimento 

pelos agentes diminui a divergência ocasional entre os propósitos e objetivos e as atuais 

condições do ambiente. A divergência não é eliminada totalmente e, assim, a 

organização depende do retomo ou controle retroativo do que foi executado. A 

informação é, então, a unidade fundamental do processo organizativo. 

A importância que as organizações têm é expressa por Etzioni (1967) ao destacar que a 

nossa sociedade é uma sociedade de organizações, que somos educados por 

organizações, que quase todas as pessoas passam a vida a trabalhar para organizações, 

passamos as horas de lazer a jogar, a pagar e a rezar em organizações, morremos em 

organizações. 
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A civilização moderna, afinna Etzioni (1967), depende das organizações como fonnas 

mais racionais e eficientes que se conhece de agrupamento social. 

Esta importância, porém, não é representada nas ciências sociais, como reclamam Simon 

(1981) e Guerreiro Ramos (1983) e expresso por Bamard (1971, p. 26) ao afinnar que: 

Sempre me pareceu que os estudiosos da sociedade - de qualquer 

modo que se aproximassem - apenas atingiam a orla da organização, 

como eu compreendia e logo se afastavam. [ ... ], a falta de 

reconhecimento da organização formal como uma das mais 

importantes características da vida social. E, também, de ser mesmo 

ela o principal aspecto estrutural da sociedade. 

A teoria da administração tem suas ongens na preocupação surgida na Revolução 

Industrial com a produtividade. Entende-se como Revolução Industrial o processo 

iniciado em fins do século XVIII com o desenvolvimento das máquinas e a paulatina 

substituição da produção domiciliar e manufatureira pela produção industrial e urbana. 

Este período deixa como legado uma radical mudança na cultura do mundo ocidental. Já 

a teoria da organização tem sua semente em fins da Segunda Guerra Mundial e é 

resultado da incorporação pela teoria da administração de aspetos sociológicos, de 

ciência política e da psicologia. O trabalho que marca esta transição é o livro Teoria das 

Organizações, de March e Simon (1958) que traz a tentativa de estudar o sistema social 

onde a administração se realiza. Neste ponto, a preocupação com a produtividade dá 

lugar a preocupação com a eficiência do sistema, e Motta F. (2001) utiliza duas 

tenninologias para designar os estudos das organizações: a) as teorias de enfoques 

prescritivos - Teoria da Administração e b) as de enfoques descritivos - Teoria das 

Organizações. 

Os diversos enfoques que são apreciados na Teoria das Organizações ganham de 

Wahrlich (1977) a divisão em quatro concepções: a) a dos engenheiros, b) a anatômica, 

c) a dos psicólogos e d) a dos sociólogos. 

a) A escola da concepção dos engenheiros, também chamada de organização de 

baixo para cima, tem este nome pelo fato de ter seus quadros fonnados em 
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grande parte por engenheiros profissionais, como o seu fundador Frederick 

Winslow Taylor. Tem como idéia fundamental a decomposição do trabalho, de 

modo que a execução ocorra de maneira racional. Estabelece métodos que são 

definidos como processos lógicos para a execução de alguma coisa, e não 

princípios para a execução de tarefas. Parte da visão da escolha do homem certo 

para a função, sendo este, um complemento à máquina. 

b) Concepção anatômica, em contraste com a concepção dos engenheiros, dá ênfase 

as análises dos problemas organizacionais de cima para baixo. Entendem a 

organização de forma administrativamente orientada, e como um sistema de 

subdividir a empresa a partir do chefe. Tem em Henri Fayol um dos mais 

importantes teóricos. Diferente da escola dos engenheiros, esta escola afirma que 

o administrador não pode se divorciar do fator humano. As organizações 

possuem características de organismos vivos. Desconsiderar a questão humana e 

encarar as empresas como puramente mecânicas é um grande erro. 

c) A concepção dos psicólogos é a da interpenetração de autoridade em vez de 

superautoridade, controle sobre os fatos, mais do que sobre os homens, tem em 

Mary Parker Follet sua formuladora e entre as principais críticas que lhe foram 

feitas está a de que ela era contra o individualismo. 

d) A concepção dos sociólogos tem uma contribuição significativa para a Teoria das 

Organizações, por apresentar um conjunto teórico que entende a organização 

como um sistema de esforços cooperativos. Tem como maior contribuição a 

introdução da sociologia na explicação e interpretação dos problemas 

administrativos. Uma das críticas a esta escola é a de que os conhecimentos 

científicos sobre as relações humanas são usados para a manipulação do homem. 

Semelhante à classificação apresentada por Wahrlich (1977), Pfiffner (1960) distingue os 

seguintes modelos: (a) o clássico, (b) o normativo e (c) o comportamental: 
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a) O modelo clássico considera os fins e, a partir de uma visão mecanicista, define o 

melhor e único meio de alcançar os objetivos. Tem na lógica econômica o 

elemento de motivação aos indivíduos. 

b) O modelo normativo caracteriza-se pela supervalorização das regras técnicas e das 

normas ditas cientificas. Este modelo é criticado por entender as relações entre 

administradores e comandados de maneira ingênua, nas quais as determinações do 

superior hierárquico são sempre seguidas. 

c) O modelo comportamentalista apresenta como se comporta o administrador em 

suas atividades. Acena com o fato de que o administrador convive com os aspectos 

culturais e emocionais nas tomadas de decisões e que precisa de capacidades para 

perceber as reações das pessoas, de habilidades políticas e de senso de poder, sendo 

estas as características do administrador efetivo. 

As diversas classificações apresentadas por Motta F. (2001), Wahrlich (1977) e Pfiffner 

(1960) convergem para dois grandes enfoques das teorias relacionadas às organizações: 

as de caráter prescritivo ou normativo, como as teorias de Taylor e Fayol, e as de caráter 

descritivo, como a comportamentalista de Mayo e Simon. Bazerman (2004) conclui que 

os enfoques de caráter prescritivos apresentam modelos de decisões ótimas e os 

descritivos apresentam como realmente as decisões são tomadas. 

Leitão (1991) afirma que na Teoria das Organizações o estudo do processo decisório foi 

introduzido pela escola comportamentalista que incorpora a dimensão afetiva à dimensão 

racional em que se baseavam as teorias dos jogos, que serão apresentadas no capítulo 4 

desta dissertação. 

Etzioni (1967) sintetiza a estrutura das organizações em duas visões: a formal, que é a 

escola de administração científica e a informal, que são a escola de relações humanas e a 

escola comportamentalista. 
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2.1 VISÃO FORMAL DAS ORGANIZAÇÕES 

Nas teorias prescritivas, ou formais, o foco era nas ações e não nas decisões. Taylor 

(1978) acredita no estudo e padronização dos métodos de execução de tarefas, que são 

denominadas por ele de administração das tarefas ou administração científica, o 

empirismo é substituído pela ciência; a experiência e a orientação pessoal por normas e 

leis. Ao apresentar os métodos empíricos de produção, o autor se inspira no 

evolucionismo de Darwin, ao constatar que a inteligência de cada geração tem 

desenvolvido métodos mais rápidos e melhores de efetuar as operações dos diversos 

trabalhos. Assim, os métodos em uso podem ser considerados produto da evolução e 

sobrevivência das melhores e mais perfeitas idéias apresentadas desde a origem de cada 

oficio. A capacitação individual se efetiva pela observação dos profissionais mais 

experientes e determina uma variedade enorme de ferramentas de produção. Para Taylor 

é a ciência que deve escolher qual ferramenta é a melhor para a execução das tarefas. 

A padronização se expressa em toda estrutura administrativa, podendo ser aplicada a 

toda sorte de trabalho, do mais simples ao mais complexo. Neles os princípios 

prescritivos racionais são apresentados como forma de proporcionar ambientes de 

confiança e cooperativismo, que visem às melhores decisões, de modo a maximizar os 

resultados econômicos e atender às expectativas comuns de empregados e patrões. Para a 

execução dos trabalhos por leis científicas é necessária a melhor divisão de 

responsabilidades entre a direção e o trabalhador. Para Tragtenberg (1977), isso constitui 

uma ideologia de estrutura fabril, que, na separação entre planejamento e execução, 

trabalho manual e intelectual, reproduz a dependência do trabalho ao capital. Neste 

conceito está embutido o deslocamento do conhecimento do modo de produção do 

operário, para a empresa. Nas palavras de Taylor (1978, p. 46): 

o trabalhador em cada umas dessas funções adquiriu seus 

conhecimentos por meio de tradição oral, [ ... ], desde condições 

primitivas, quando o artífice desempenhava, simultaneamente, vários 

ofícios, até o estado atual de grande divisão do trabalho, em que cada 

homem se especializa, relativamente, em tarefas muito reduzidas [ ... ] 
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Esse conjunto de conhecimentos empíricos e ou tradicionais pode ser 

considerado como o principal recurso e patrimônio dos artífices. 

Na idéia de tarefa, talvez o mais importante elemento da administração científica, o 

trabalho de cada operário é cuidadosamente planejado pela direção, com pelo menos, um 

dia de antecedência e cada homem recebe, em grande parte dos casos, instruções escritas 

completas que apresentam em detalhes as tarefas e os meios necessários para realizá-las. 

Para Tragtenberg (1977), a maior preocupação da direção científica se concentra no 

fluxo mecânico dos objetos e na manipulação humana conforme critérios utilitários. Ao 

cristalizar estes mecanismos, a administração científica confina o homem a papéis 

definidos como se coisa fosse. Na reprodução social que é fundada no trabalho das 

fábricas, o homem testemunha a criação de um meio artificial, em desacordo com as 

propriedades biológicas e psíquicas que caracterizaram os homens por séculos. 

A administração científica combina, deste modo, o estudo das capacidades fisicas dos 

trabalhadores - estudo de tempos e movimentos - com a abordagem econômica que 

considera o homem um ser impelido pelo medo da fome e em busca do lucro. A 

afirmação central desta escola é de que como as recompensas materiais estão ligadas 

diretamente aos esforços na realização do trabalho, o trabalhador corresponderá com a 

máxima realização de que é fisicamente capaz. 

Embora inicialmente Taylor tivesse como proposta a interação das características 

humanas com as características das máquinas, acabou por concentrar-se de maneira 

limitada às características fisicas do corpo humano nos trabalhos rotineiros, passando 

então a considerar não o trabalho humano e a máquina mutuamente adaptável, mas, ao 

contrário, o trabalho do homem como acessório da máquina industrial (ETZIONI, 1967). 

Este conceito é compartilhado por Tragtemberg (1977), ao afirmar que nas idéias 

tayloristas os que executam devem se ajustar aos cargos descritos e às normas de 

desempenho. Neste ambiente, a capacidade do operário tem um valor secundário. O 

importante é a tarefa de planejamento, visto que, pela especialização extrema, toma-se 

desnecessária a qualificação do operário. A preocupação de Taylor é, portanto, com a 

fadiga fisica e não mental. 
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Fayol continua a tradição de Taylor: (a) monocracia, (b) hierarquia burocrática formal e 

(c) a unidade de comando, representando, no entanto a transposição da disciplina militar 

para a industrial. Esta transposição deve servir à reprodução da força de trabalho. As 

teorias de Taylor e Fayol traduzem no plano administrativo a impessoalização 

burocrática, definida pelos enunciados das tarefas e suas especializações, com as pessoas 

se alienando nos seus papéis. Ao administrador de empresas que está situado no vértice 

da hierarquia, é atribuído o direito divino da autoridade. É de onde as comunicações de 

fluxo e sentido único é emanado, este esquema está baseado em articulações e 

determinismos lineares, sustentados numa lógica axiomática que cria um sistema de 

obrigação devido à lógica interna (TRAGTENBERG, 1977). 

o interesse que os anatomistas - Fayol e seus seguidores - têm na organização é 

especialmente na análise e resolução dos problemas administrativos. Esta escola trata 

com atenção especial a alta administração e entende que as principais características das 

organizações são a adequação, a responsabilidade e a receptividade, ficando em segundo 

plano os aspectos relativos à economia e à eficiência. De acordo com Wahrlich (1977), 

estas idéias são distintas das formuladas pelos engenheiros - Taylor e seus seguidores -

segundo as quais as organizações refletem valores e objetivos industriais e comerciais 

especialmente os relativos à produtividade, presteza, eficiência e economia. Tanto os 

engenheiros como os anatomistas entendem as organizações como problema técnico, 

concentrando seus esforços no aperfeiçoamento da estrutura formal, das rotinas, e dos 

sistemas. Os objetos das teorias dos anatomistas e engenheiros são os papéis a serem 

representados e não os atores. 

o conjunto de operações de toda empresa seja ela simples ou complexa, pequena ou 

grande, pode ser dividido em seis grupos interdependentes de operações ou funções 

essenciais: operações técnicas, operações comerciais, operações financeiras, operações 

de segurança, operações de contabilidade e operações de administração que necessitam 

de uma atenção maior (F A YOL, 1964). Ao criticar a importância excessiva que se dá à 

função técnica e, por conseguinte, à capacidade técnica, em detrimento das outras, Fayol 

alerta para que mesmo em empresas industriais sob certas circunstâncias qualquer das 
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outras funções pode ter uma influência muito maior no desenvolvimento da empresa do 

que a função técnica. 

Segundo Fayol (1964) as atribuições das operações comerciais são as que englobam a 

venda e a compra, o conhecimento de mercado e das forças dos concorrentes. A função 

financeira preza pela habilidade no controle do capital que é necessária para a aquisição 

de imóveis, utensílios e matérias - primas, recursos e para o aumento de capital com o 

objetivo de maximizar as disponibilidades e evitar aplicações imprudentes de capitais. 

As operações de segurança têm como missão proteger os bens e as pessoas contra roubo, 

incêndio, inundações e evitar as greves, os atentados e, em geral, todos os obstáculos de 

ordem social que venham a comprometer o progresso e a vida da empresa. Esta função 

em um Estado é da polícia e do exército; em uma empresa rudimentar o olho do patrão 

que é o responsável por dar à empresa a segurança, e ao pessoal a tranqüilidade de 

espírito tão necessária. A atribuição da contabilidade é ser o órgão de visão da empresa, 

é o que permite, a qualquer momento, que a empresa revele a posição e o rumo dos 

negócios. As informações devem ser claras, simples, de modo a fornecer uma idéia 

legível das condições da empresa. É um poderoso meio de direção. A função mais 

complexa, e que merece mais atenção, é a função administrativa, que tem o encargo de 

formular o programa geral de ação da empresa, de construir o corpo social, de coordenar 

os esforços e de harmonizar os atos. 

De acordo com Etzioni (1967), a Teoria Clássica não reconhece conflito entre o homem 

e a organização. A organização é encarada, de um ponto de vista administrativo com a 

suposição de que o que é bom para o administrador é bom para os trabalhadores. 

Argumenta a Escola Clássica que o trabalho duro e competente é compensador para os 

dois grupos, ao aumentar a eficiência da organização, pois a maior produtividade conduz 

a maiores lucros, que, por sua vez, conduzem a maiores salários e a maior satisfação do 

trabalhador. 

Esta visão da Escola Clássica de harmonia e equilíbrio é oposta a de Barnard (1971), ao 

alertar que se deve distinguir claramente entre os propósitos da organização e os motivos 
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individuais. Em sua crítica à Escola Clássica, afirma que nunca é comum a expectativa 

individual e a da organização, pois o motivo individual é, necessariamente, uma coisa 

interna, pessoal, subjetiva e o propósito comum é uma coisa externa, impessoal, objetiva, 

mesmo que a interpretação por parte do indivíduo seja subjetiva. A exceção a esta regra é 

quando a realização de um propósito de uma organização toma-se uma fonte de 

satisfação pessoal para muitos indivíduos das organizações, porém, segundo Bernard 

(1971), só em organizações familiares, patrióticas e religiosas sob determinadas 

condições, é que se pode dizer que o propósito da organização se tome, ou possa se 

tomar, o único ou mesmo o maior motivo individual. 

A função administrativa é designada por Fayol de administração, cujas atribuições e 

esferas são normalmente muito mal definidas e, por este motivo, merecem atenção do 

autor. Administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Prever é 

estudar e entender o futuro; é traçar o programa de ação. Organizar é construir os 

organismos material e social da empresa. Comandar é dirigir o pessoal. Coordenar é ligar 

e harmonizar todos os atos e esforços. Controlar é cuidar para que tudo ocorra de acordo 

com as regras e ordens estabelecidas. A administração é uma função que se reparte com 

as outras funções essenciais entre a cabeça e os membros do corpo social, não sendo 

privilégio nem encargo pessoal do chefe ou dos dirigentes; Fayol conclui: "Em todas as 

classes de empresas a capacidade essencial dos agentes inferiores é a capacidade 

profissional característica da empresa e a capacidade essencial dos grandes chefes é a 

capacidade administrativa" (F A YOL, 1964, p. 16). 

Para a saúde e o bom funcionamento do corpo social é necessário um certo número de 

princípios, contudo, não se deve dar significado rígido a estes princípios, pois em 

administração não existe nada rígido ou absoluto. Estes princípios não são limitados, 

sendo os mais aplicados por Fayol: a divisão do trabalho, a autoridade e 

responsabilidade, a disciplina, a unidade de comando, a unidade de direção, a 

subordinação do interesse particular ao interesse geral, a remuneração do pessoal, a 

centralização, a hierarquia, a ordem, a eqüidade, a estabilidade do pessoal, a iniciativa e 

a união do pessoal. 
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Para Wahrlich (1977), a escola de Fayol entende as organizações de cima para baixo. Em 

contraste com a escola de Taylor, é administrativamente orientada e encara as 

organizações como um sistema de hierarquias comandadas pelo principal executivo. Esta 

escola afirma que para se criar uma organização útil não basta só agrupar pessoas e 

distribuir deveres; é necessário também o conhecimento de como adaptar o todo 

orgânico às necessidades, bem como selecionar as pessoas e alocar cada uma onde for 

imprescindível. 

Likert (1971) chama a atenção para a dificuldade que é melhor alocar os esforços dos 

indivíduos, a fim de alcançar os objetivos desejados e apresenta diversos critérios 

desenvolvidos para avaliar a eficiência administrativa: a) produtividade por homem

hora; b) satisfação do serviço e outras satisfações por parte dos membros da organização; 

c) giros de pessoal; d) custos; e) desperdícios; e e) motivação do empregado e do 

administrador. Pesquisas revelaram que o tipo de supervisão que registra os melhores 

índices de desempenho focaliza primeiramente os aspectos humanos relacionados aos 

problemas dos subordinados e procura formar grupos de trabalho realmente eficientes e 

com elevadas metas de produtividade. Os supervisores devem estar concentrados nos 

funcionários. Os supervisores de unidades com desempenho baixo têm a tendência de 

concentrar seus esforços na manutenção de seus subordinados atrelados a um ciclo de 

trabalho específico dentro de normas preestabelecidas e a um ritmo satisfatório, que é 

determinado por um tempo-padrão. 

Diferentemente de Taylor, que desprezava a experiência pessoal em detrimento da 

padronização, Fayol (1964) revela que embora as vantagens da separação dos poderes e a 

especialização das funções sejam universalmente conhecidas, e não se admita a 

possibilidade de haver progresso sem o trabalho especializado dos sábios e dos artistas, a 

divisão do trabalho tem suas limitações, que a experiência e o senso da medida ensinam 

a não ultrapassar. Em sua visão prescritiva, Fayol, ao relatar os programas de ação, 

afirma que o programa deve ser bastante flexível, suscetível de se adaptar às 

modificações que se julgue necessárias, porém ele é a lei ante a qual todos se inclinam. 
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As idéias vindas das teorias clássicas de administração, que determinam que a tarefa 

específica e o ciclo de trabalho de cada empregado não-categorizado devem ser 

determinados com rigidez e com a fiscalização direta de modo que o funcionário realize 

a tarefa seguindo as instruções, alertam que estes empregados não merecem confiança 

para a execução das tarefas diárias, pois abusarão de qualquer liberdade que seja 

concedida, cessando de trabalhar ou ocupando-se de atividades dispersas. Estas idéias 

são contrapostas por Likert (1971) ao afirmar que foi identificada uma produtividade 

maior nos funcionários que se sentem livres para estabelecer seus próprios ritmos. 

Portanto, os pressupostos de que sistemas "perfeitos", bem ajustados, eficientes e 

burocráticos, e com regras bem elaboradas são necessariamente suficientes para a 

obtenção das metas e objetivos almejados, pouco a pouco vão se mostrando falhos. Os 

seres humanos não são totalmente controláveis e previsíveis, há sempre um certo grau de 

incerteza. Os estudiosos das organizações formais, compreendendo a existência de outros 

aspectos ligados à motivação e a afetividade humana, trouxeram a percepção dos limites 

das regras e do controle burocrático (MOTTA e VASCONCELOS, 2004). 

2.2 VISÃO INFORMAL DAS ORGANIZAÇÕES 

Por organização informal, Bamard (1971, p. 129) entende o agregado de contatos e 

interações pessoais e os grupamentos de pessoas associadas, excluídos os propósitos 

conjuntos, "agora, desta descrição, se toma evidente que a organização informal é 

indefinida ou, antes, sem estrutura, não apresentando qualquer subdivisão definida". A 

organização informal pode ser interpretada como massa informe e de densidades 

variadas, resultado dos fatores externos que influenciam geograficamente a interação dos 

membros da coletividade, ou de propósitos formais que os põem especialmente em 

contato com a finalidade de realizações conjuntas conscientes. 

A tecnologia mais avançada começa a exigir o trabalho cooperativo muito mais do que o 

trabalho individual. Os primeiros operários de controle preCIsam se comunIcar, a 

sociedade americana após a Primeira Guerra Mundial vive um período de alta 
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produtividade. Este processo habilita os funcionários exigirem mais dos administradores, 

o que em grande medida é uma reação ao taylorismo. A direção da empresa, além de ser 

o local onde se articula a política funcional, é também o espaço de coordenação de 

exigências políticas e funcionais. 

o fator humano começa a ter status na empresa norte-americana, e a Escola das Relações 

Humanas de Elton Mayo, surge como resposta intelectual ao sistema industrial de 

concentração de capitais em forma de corporações em que as maneiras de 

regulamentação do trabalho dos operários são efetuadas por vias autoritárias diretas, 

conforme esquema Taylor-Fayol (TRAGTEMBERG, 1977). 

Para Motta F. (2001) e Motta F. e Vasconcelos (2004) o que caracteriza de maneira 

emblemática o trabalho de Mayo é a estigmatização do conflito que aparece para ele 

como o caos e como o responsável pela destruição da sociedade. Por esta linha de 

pensamento, a competição é um processo de desintegração. Cabe, pois, à elite 

burocrática que dirige a empresa a responsabilidade pelo cumprimento de um ideal 

corporativista de sociedade. Os estudos de Mayo acontecem em um pequeno grupo 

dentro de uma fábrica, que também é estudada isoladamente da sociedade. Neste 

contexto, toda a valorização é dada ao consenso no sentido de produzir mais, portanto a 

autoridade formal deve dar lugar a técnicas de persuasão que acontecem por via de um 

eficiente sistema de comunicações desenvolvido pela administração para atingir os 

grupos informais. Sua colaboração tem como objetivo garantir, por meio de um processo 

de consultas e pseudoparticipação, o envolvimento da organização informal com os 

objetivos da organização formal (MOTTA F., 2001). 

A Escola das Relações Humanas tem sua origem nos estudos e experiências realizadas a 

partir de 1927 na fábrica de equipamentos eletrônicos da Westem Eletric em Hawthome 

por professores da Universidade de Harvard em colaboração com o Conselho Nacional 

de Pesquisas dos Estados Unidos da América (MOTTA e VASCONCELOS, 2004). A 

finalidade era a de determinar a relação entre a intensidade de iluminação e a eficiência 

dos operários, medida pela produção. Ao se comparar dois grupos de operários, um que 
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trabalhava com iluminação constante e outro que trabalhava com iluminação variável, a 

pesquisa desapontou, pois não apresentou relação direta entre a intensidade de 

iluminação e o ritmo da produção. Um dos motivos apontados pelos psicólogos para este 

resultado foi o de que os funcionários reagiam às mudanças de intensidade de luz como 

supunham que deveriam, isto é, quando a intensidade de luz aumentava, eles supunham 

que deveriam produzir mais, o contrário sucedendo quando a intensidade de luz 

diminuía. Outras experiências deste tipo e com outras variáveis, como a fadiga física, 

foram realizadas e em todas se observou a preponderância do fator psicológico sobre o 

fisiológico (HOMANS, 1979). 

Os resultados de Hawthorne mostraram que a produtividade dos trabalhadores era 

determinada por padrões e comportamentos informais estabelecidos pelo grupo de 

trabalho e que os padrões e normas informais dos grupos de trabalhadores eram 

influenciados por elementos que eles traziam em sua cultura e hábitos próprios, por este 

motivo, refletem as características de sua socialização quando existe conflito entre regras 

de trabalho e os padrões informais estabelecidos pelo grupo, existe a tendência do grupo 

em diminuir a produtividade (MOTTA e VASCONCELOS, 2004). 

Portanto, Mayo identifica a importância dos grupos sociais e das relações informais entre 

os operários, importância esta apresentada por Barnard (1971) ao afirmar que nenhuma 

interpretação significativa do comportamento das organizações pode ser considerada sem 

se levar em conta as forças psicológicas do comportamento humano. Esta idéia fica 

expressa nas palavras de Barnard (1971, p. 28): 

Pelo menos posso afirmar: embora anteriormente eu descobrisse como 

proceder eficientemente em organizações, somente muito depois, 

quando passei a teoria econômica e os interesses econômicos para um 

lugar secundário, embora indispensável, só então, comecei a entender 

organizações ou o comportamento humano dentro delas. 
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Para Motta F. (2001) a passagem da Administração Científica para a Escola de Relações 

Humanas corresponde a um deslocamento da atenção da organização formal para a 

informal e a uma certa psicologização das relações de trabalho. É muito grande a 

influência que a Escola das Relações Humanas tem sobre os desenvolvimentos 

posteriores da teoria das organizações, na medida em que inaugurou a preocupação 

psicossocial no campo. 

o livro Teoria das Organizações, de March e Simon (1981) marca a transição da Teoria 

da Administração para a Teoria das Organizações. Esta transição corresponde à tentativa 

de estudar o sistema social onde a administração se exerce, com vistas a sua maior 

eficiência, em face das determinações estruturais e comportamentais. A preocupação 

com a produtividade dá lugar à preocupação com a eficiência (MOTTA, 2001). 

Wahrlich (1977) reconhece que, diferentemente das escolas dos engenheiros e 

anatomistas, os sociólogos, entre eles Mayo e Simon, não aceitam a idéia de que 

estabelecer uma organização significa os deveres e funções num todo coordenado. Os 

sociólogos consideraram tais conceitos estéreis e dogmáticos. As escolas de Relações 

Humanas e Comportamentalistas têm objetivos mais amplos, incluindo os aspectos não

racionais, o meio organizado, o meio social, a estabilidade, a mudança da organização, a 

especialização e a divisão do trabalho. 

A escola Comportamentalista identifica que, além de ser um sistema planejado de 

esforço cooperativo, no qual cada participante tem um papel definido, deveres e tarefas a 

executar, compondo o sistema formal, os membros das organizações se afastam 

ligeiramente ou completamente do plano formal, por este ser incompleto ou não 

compreender integralmente o padrão de comportamento efetivamente seguido pelos 

indivíduos. Isto compõe a organização informal, que é o resultado da interação 

espontânea dos membros da organização. Algumas vezes, acontece de a estrutura 

informal ter uma influência tão grande que leva a uma redefinição da estrutura formal. 

Desta maneira, a interação de participantes pode transformar a estrutura informal em 

competidor da estrutura formal em vez de complemento (W AHRLICH, 1977). 
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Entre as críticas endereçadas a Elton Mayo está a de que o interesse da administração 

nos problemas de cooperação é uma conseqüência da especialização, mas a ciência de 

relações humanas que daí resulta tem se preocupado em justificar ideologicamente as 

estruturas institucionais vigentes, deste modo desviando a atenção sobres seus problemas 

para o ajustamento da estrutura individual (MOTTA e VASCONCELOS, 2004). 

Em sua crítica, Tragtenberg (1977) reconhece em Mayo a lógica da eficiência taylorista 

redefinida como lógica da cooperação e, portanto, inserida na tradição Taylor - Fayol, 

em que os interesse da administração coincidem com os interesses dos operários, e 

prescreve como fórmula salvadora da administração a informação e sua transmissão, 

enfatizando a comunicação máxima em detrimento da comunicação ótima. 

Esta escola é, para Tragtemberg (1977), a resposta patronal, no plano intelectual, ao 

surgimento das grandes centrais sindicais norte-americanas que centralizavam a mão-de

obra, e define-se como ideologia manipulatória da empresa capitalista em um 

determinado momento histórico de seu desenvolvimento. A exploração direta cede lugar 

à exploração de forma indireta, ou seja, pela manipulação do operário por especialistas, 

os quais, por sua vez, são manipulados pela direção da empresa. 

As teorias do comportamento entendem as organizações como um sistema de decisões, 

em que todas as pessoas individualmente, e não exclusivamente os administradores, 

decidem e escolhem as opções de maneira mais ou menos racionais. Portanto, o homem 

econômico da Teoria Clássica, que executa seu trabalho em troca de ganhos financeiros, 

é substituído pelo homem social que é motivado pelas relações existentes na empresa. O 

incentivo econômico não basta para o homem e as estruturas não-econômicas são tão 

vitais quanto as econômicas (BARNARD, 1971). 

Motta (1988) afirma que as teorias comportamentais mais recentes procuram demonstrar 

o valor do senso comum, das percepções individuais, oriundas de experiências e 

conhecimento acumulados, e por isso, muitas vezes, inconsciente, mas que são utilizadas 
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nas tomadas de decisões nos ambientes organizacionais tão limitados e fragmentados em 

que não é possível o alcance da racionalidade total. 

As funções de comunicação, manutenção da coesão pela regulamentação da vontade de 

servir, da estabilidade da autoridade objetiva e manutenção dos sentimentos de 

integridade pessoal, do respeito próprio e da livre-escolha, realizadas pela organização 

informal dentro das organizações formais relatadas por Barnard (1971), são definidas por 

Simon (1965) como imprescindíveis para o funcionamento eficaz das organizações 

formais. Barnard (1971) define organização como um complexo sistema de comunicação 

e inter-relação existente num grupo humano. Este sistema oferece a cada indivíduo do 

grupo parte substancial das informações, pressupostos, objetivos e atitudes que serão 

empregadas em suas decisões, proporcionando, deste modo, uma percepção do que os 

demais componentes do grupo estão fazendo e esperando dele. 

A diferença dos trabalhos de Simon, se comparados com os trabalhos teóricos 

apresentados até então, é o de não tentar apresentar uma teoria de administração, mas um 

ponto de partida para o desenvolvimento de uma teoria. Dos estudos realizados na 

literatura sobre administração, ele concluiu que em vez de se preocuparem com os 

princípios administrativos, se preocupavam com as condições em que os princípios eram 

aplicáveis. A compreensão destas condições subjacentes para aplicação dos princípios 

administrativos precisa ser obtida pela análise do processo administrativo em termos de 

decisões. O objetivo é, então, o de aumentar a racionalidade das decisões 

administrativas, pois se não existisse limites para racionalidade humana, não haveria 

necessidade de teoria administrativa; bastaria selecionar a melhor solução e aplicá-la. 

Identificam-se, contudo, limites que são flexíveis e dependentes da estrutura da 

organização. O comportamento administrativo depende dos elementos irracionais e não

racionais que circunscrevem a área de racionalidade (GRIFFITHS, 1971). 

Uma teoria de administração deve ocupar-se ao mesmo tempo dos processos de decisão 

e dos processos de ação. Esta idéia de Simon (1965) se contrapõe às idéias clássicas 

prescritivas que se preocupam exclusivamente com a ação. Uma teoria de administração 
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deve incluir tanto princípios de organização que assegurem decisões corretas, quanto os 

princípios que assegurem as ações corretas. A teoria comportamentalista entende as 

organizações como um sistema de decisões. 

Leitão (1997, p. 95) afirma que: 

... não é desejável separar pontualmente decisão de "organização", 

pois tudo está relacionado. Para chegar a compreensão do todo, as 

propriedades a serem identificadas seriam as das relações e não as das 

partes componentes isoladamente. 

Para os behavioristas da administração, os indivíduos participantes da organização 

percebem, raciocinam, agem racionalmente e decidem a sua participação ou não na 

organização, como indivíduos tomadores de opinião e decisão, solucionadores de 

problemas. Porém, os indivíduos comportam-se racionalmente apenas com relação a um 

conjunto de dados característicos de determinada situação, tal como se apresenta a eles 

(SIMON e MARCH, 1981). 

Enquanto o homem econômico das teorias clássicas seleciona a melhor alternativa entre 

as que lhes são apresentadas, o homem administrativo busca um curso de ação 

satisfatório ou razoavelmente bom. O homem econômico lida com o mundo real em toda 

a sua complexidade; o homem administrativo reconhece, contudo, que o mundo por ele 

percebido é um modelo simplificado do agitado e confuso mundo real (SIMON, 1965). 

O conceito de Simon (1965) para organização é o de complexo sistema de comunicações 

e inter-relações existentes em um grupo humano, em vez de organograma ou de manuais 

minudentes de classificação de cargos que devem ser religiosamente observados e 

anotados. Simon (1965, p.l) critica a definição de que administração é "a arte de 

conseguir realizar as coisas" pois privilegia os métodos, processos e as ações em 

detrimento dos aspectos decisórios. Esta ênfase privilegia as ações em detrimento das 

decisões, portanto, uma teoria de administração deve se ater não somente ao aspecto da 

execução, mas também, de maneira integrada, aos aspectos relativos à decisão. O homem 
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no processo de realização não busca a excelência, mas o satisfatório (SIMON e 

MARCH, 1981). 

Este capítulo definiu o que são as organizações de acordo com autores clássicos e 

contemporâneos. A classificação das escolas foi estruturada conforme as visões de 

formalidade e informalidade. A visão de organização formal representa os modelos 

clássicos e prescritivos nos quais os focos se concentram nas ações e não nas decisões. A 

visão informal identifica e interfere nas relações e interesses dos funcionários, no que 

Tragtemberg (1977) reconhece como a lógica taylorista redefinida como lógica da 

cooperação. Seguindo esta estrutura, foram apresentadas as escolas Clássicas de Taylor e 

Fayol, as de Relações Humanas de Mayo e as escolas de base comportamentalista, que 

têm como principal figura Herbert Simon e que entendem as organizações como um 

sistema onde todos envolvidos decidem, e não somente os administradores situados no 

vértice da pirâmide organizacional. 
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3. FUNÇÃO GERENCIAL 

Neste capítulo serão apresentadas as definições do que é ser gerente, as funções e as 

habilidades necessárias ao seu exercício nas organizações. Inicialmente, será definido o 

que é gerência. A seguir serão apresentadas as atribuições e atividades que compreendem 

a função gerencial e as capacidades requeridas dos gerentes de alto nível, que conforme 

Motta P. (2001), correspondem à capacidade de conhecer e desenvolver alternativas para 

as demandas (estratégia); agir segundo etapas de uma ação racional calculada 

(racionalidade administrativa); tomar decisões, interagir com grupos e ter habilidade na 

resolução de conflitos (processo decisório organizacional) e reativar e reconstruir 

constantemente a visão de missão e valores comuns ao conduzir a equipe à ação conjunta 

com espírito cooperativo (liderança e habilidades interpessoais). 

3.1 CONCEITOS DE GERENTE 

O QUE É SER GERENTE? 

Schermerhom et aI. (1999) definem gerente como uma pessoa a qual outras se reportam. 

Tem como uma de suas atribuições auxiliar pessoas a fazer coisas importantes no tempo 

certo, com ótima qualidade, conseguindo, assim, satisfação pessoal. 

Para Robbins (2000), gerent,es são os funcionários que supervisionam outros 

funcionários, classificados como gerentes de nível baixo, de nível médio e de nível alto. 

Braga (1987, p. 46) define gerentes como "os responsáveis pelo estabelecimento e 

acompanhamento dos objetivos organizacionais. São, assim, responsáveis pela execução 

de decisões referentes aos objetivos organizacionais pela manutenção e sobrevivência do 

sistema e de seus empregados". 

Para Motta P. (2001), gerenciar é a função de pensar, de decidir e agir; é a arte de fazer 

acontecer, de obter resultados que podem ser definidos, previstos, analisados e avaliados. 
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Estes resultados precisam ser alcançados por pessoas mediante uma interação humana 

constante. 

3.2 ATRIBUIÇÃO GERENCIAL 

Taylor (1978), o autor do clássico livro Princípios da administração científica, indica ter 

a gerência a função de reunir todos os conhecimentos tradicionais que pertencem aos 

trabalhadores para classificá-los, tabulá-los, reduzi-los a normas e leis científicas que, ao 

substituir as regras empíricas, possam ser utilizados no trabalho individual, selecionar e 

treinar os trabalhadores, cooperar com os trabalhadores para articular todo trabalho com 

os princípios de ciência desenvolvida, manter divisão eqüitativa entre as 

responsabilidades da direção e do operário. Por esta expectativa, a função gerencial é a 

de determinar regras e fazê-las cumprir. 

Fayol (1964) divide as empresas em seis grupos de operações e afirma que enquanto a 

função administrativa tem por órgão e instrumento o corpo social, a função técnica, a 

função comercial, a função financeira e a de segurança tratam das matérias primas e das 

máquinas. É enfático na crítica à formação profissional formal por se ater 

exclusivamente à formação técnica e não ter qualquer atenção à formação administrativa. 

Fayol apresenta alguns princípios, tais como a divisão do trabalho, a autoridade e a 

responsabilidade, a disciplina, a unidade de comando, a unidade de direção, a 

subordinação, do interesse particular ao interesse geral, a remuneração do pessoal, a 

centralização, a hierarquia, a ordem, a eqüidade, a estabilidade do pessoal, a iniciativa, e 

a união do pessoal para o bom funcionamento do corpo social. Ressalva, contudo, que 

não existe nada rígido nem absoluto em matéria administrativa, tudo sendo questão de 

medida e quase nunca aplicado o mesmo princípio duas vezes em condições idênticas. 

Estes princípios são maleáveis, de modo a se adaptarem às diversas condições e para sua 

utilização se exige inteligência, experiência, decisão e comedimento. O autor enfatiza a 

importância das habilidades administrativas e afirma que em qualquer tipo de empresa a 

capacidade principal dos agentes inferiores é a capacidade profissional característica da 

empresa, e a capacidade principal dos agentes-chefe é a capacidade administrativa. 
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Bateman e Snell (1998) definem administração como o processo de trabalhar com 

pessoas e recursos para realizar objetivos organizacionais de maneira eficaz e eficiente. 

Eficaz é atingir os objetivos organizacionais e eficiente é atingir os objetivos com o 

melhor uso possível de dinheiro, tempo, materiais e pessoas. As funções dos gerentes são 

as de: planejar, organizar, liderar e controlar. Veja-se: 

a) Planejar: é especificar os objetivos a serem atingidos e decidir 

antecipadamente as ações a serem implementadas. Para a atividade de planejar 

é necessária a análise da situação atual, a antecipação do futuro, a 

determinação de objetivos, a determinação de qual atividade a organização 

deverá se engajar, a escolha de estratégias e a determinação de recursos para 

que a organização alcance os objetivos, cabendo aos administradores a coleta 

e análise das informações em que os planos são baseados. 

b) Organizar: é agrupar e reunir e arranjar os recursos financeiros, humanos, 

físicos, as informações necessárias para se atingir os objetivos. Entre as 

atividades incluem-se a de captar pessoas para a organização, definir 

responsabilidades para as atividades, agrupar atividades em unidades de 

trabalho, ordenar e alocar os recursos para criar ambientes onde os recursos 

humanos e materiais trabalhem em harmonia para que alcancem o objetivo 

pretendido. 

c) Liderar: é estimular as pessoas a serem grandes executores, é dirigir, motivar 

e comunicar-se com os funcionários, individualmente e em grupos. Liderar 

envolve o contato direto e diário com as pessoas, guiando, inspirando em 

direção aos objetivos da equipe e os organizacionais. 

d) Controlar: é a função responsável pelo monitoramento do progresso e 

implementação das mudanças necessárias. Assegura que os objetivos sejam 

atingidos. As atividades específicas de controle são as de estabelecer padrões 

de desempenho que indiquem o progresso rumo aos objetivos de longo prazo. 
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o controle monitora o desempenho de pessoas e unidades por melO da 

comparação dos dados de desempenho com os dados-padrão; fornece às 

pessoas envolvidas feedback ou informações sobre o desempenho e executa 

ações para corrigir os problemas identificados. 

No livro Administração cientifica, Fayol representa o ideal do homem econômico, e 

apresenta o elemento da coordenação, que é definido como o estabelecimento da 

harmonia entre todos os atos de uma empresa, de maneira a facilitar o seu funcionamento 

e o seu sucesso. O conceito de clara separação entre direção e execução prescrito por 

Taylor é seguido por Fayol, que defende a tese de que o homem deve ficar restrito a seu 

papel na estrutura ocupacional parcelada. Esta estrutura tem como elemento básico o 

papel conferido à disciplina, sendo este modelo copiado das estruturas militares 

(TRAGTENBERG, 1977). 

Fayol (1964) afirma que para a ordem social reinar na empresa, é necessário que um 

lugar seja reservado a cada agente e que cada agente esteja no lugar que lhe foi 

destinado. A ordem perfeita exige, ademais, que o lugar convenha ao agente e que o 

agente convenha ao lugar: The right man in the right p/ace. Assim, a ordem social 

resolve duas operações administrativas: uma boa organização e um bom recrutamento. 

Follett (1997) lembra que a vida é dinâmica e que para haver avanços é necessário o 

abandono das situações de equilíbrio, e que para o princípio de integrar interesses é 

necessária a conexão de integração de duas atividades, a influência da interação e os 

valores criados. 

o ideal e o objetivo de prosperidade, felicidade, entendimento e convergência de 

interesses, prometidos pelo modelo apresentado pela lógica do homem econômico da 

administração científica, se contrapõem à ótica comportamentalista de Barnard (1971), 

quando afirma que a função do executivo é a de facilitar a síntese de forças 

contraditórias em ação concreta, para reconciliar forças, instintos, interesses, condições, 

posições e ideais conflitantes, pois a organização e a cooperação como são observadas e 
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experimentadas, são sínteses concretas de fatos opostos, bem como de pensamentos 

opostos e emoções dos seres humanos. 

F ollett (1997, p. 182) identifica, nos anos 1940, que as empresas incentivam os 

funcionários de níveis hierárquicos inferiores para que participem com sugestões e 

atitudes que tragam melhorias a toda organização. É observada a valorização do servidor 

que pensa em sua função e com isso contribui para melhorias. Os líderes não querem "o 

tipo de servidor que pensa em sua função apenas em termos de obediência passiva". Isto 

não quer dizer que não exista líder e liderados, mas, que: "Líder e seguidores estão 

seguindo o líder invisível- o propósito comum". 

Para Simon (1965), o administrador tem a responsabilidade de não só estabelecer e 

manter a estrutura organizativa como a de tomar as decisões mais amplas e mais 

importantes relativas ao conteúdo do trabalho da organização. Considera ele, assim como 

Fayol, que à medida que ascende na hierarquia o resultado é de menores atribuições 

técnicas e maiores atribuições administrativas. O trabalho do administrador envolve, 

deste modo, decisões acerca da estrutura das organizações e decisões mais amplas a 

respeito do trabalho destas; não se deve esquecer que o administrador não deve ficar 

restrito somente a teoria administrativa, deve também abrir seus conhecimentos para as 

áreas das ciências sociais. 

Motta P. (2001) afirma que hoje já se aceita tratar a função gerencial como 

extremamente ambígua e repleta de dualidades, cujo exercício se faz de forma 

fragmentada e intermitente e estes são os motivos pelas quais se torna difícil defini-la. 

As funções tradicionais dos gerentes de dirigir e controlar os trabalhos dos outros estão 

sendo substituídas para as atividades de ajuda e apoio, pois se as pessoas são recursos -

chave das organizações e o desempenho do indivíduo isoladamente ou em grupo é a base 

do sucesso da organização, a atribuição do gerente é auxiliar as pessoas a alcançarem os 

objetivos relativos a prazo e qualidade, com satisfação pessoal. 
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Os gerentes têm, deste modo, a função de líderes de equipe, coordenadores e treinadores 

e não, como no passado de patrões. Estas transformações estão relacionadas às alterações 

do ambiente, tais como força de trabalho, necessidades dos mercados, globalização. 

Neste ambiente, o gerente eficaz deve ter o foco para obter os melhores talentos, 

desenvolver planos de carreira para todos os funcionários, prover monitoramento de 

carreira por grupo de diversidade, promover minorias para posições de responsabilidade, 

atribuir aos gerentes a responsabilidade pelas metas de diversidade e introduzir a 

diversidade na alta gerência (SCHERMERHORN et aI. 1999). 

Seguindo a estrutura de níveis gerenciais apresentada por Robbins (2000) e Motta P. 

(2001), Bateman e Snell (1998) identificam que gerentes diferentes enfatizam atividades 

diferentes ou exibem estilos de administração diferentes. Entre as razões destas 

diferenças os autores identificam o treinamento, a personalidade e experiências, porém 

cabe ao nível organizacional influenciar a mescla de funções e habilidades importantes. 

Praticamente todas as grandes organizações possuem três níveis gerenciais: os 

administradores estratégicos, administradores táticos e administradores operacionais 

(figura. 02). 

Figura 02 -Representação gráfica da forma clássica de hierarquia organizacional 

SUPERIOR ESTRATÉGICO 

INTERM EDIÁRIO TÁTICO 

INFERIOR OPERACIONAL 

Fonte: Motta, P. (2001, p. 93). 

Bateman e Snell (1998) definem os administradores estratégicos como os altos 

executivos de uma organização, responsáveis pela administração geral. Possuem os 

títulos de presidente de conselho, presidente, CEO ou vice-presidente e têm como uma 

das principais atividades o desenvolvimento de objetivos e planos da empresa. 
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Comumente, estes executivos focalizam as questões de longo prazo e enfatizam a 

sobrevivência, crescimento e eficácia geral da organização. Esses administradores de 

primeiro escalão estão primordialmente envolvidos com a interação da organização com 

seu ambiente externo, o que exige que os administradores trabalhem extensivamente com 

pessoas e organizações. 

A responsabilidade dos administradores táticos é a de transformar os objetivos gerais e 

planos desenvolvidos pelos administradores estratégicos em objetivos e atividades mais 

específicas, desenvolvendo táticas de implementação com um horizonte de tempo menor 

e preocupação com a utilização dos recursos. Devido à posição na estrutura 

organizacional, entre os gerentes estratégicos e operacionais, esses administradores são 

chamados freqüentemente de gerentes de nível médio. Os gerentes de nível médio que se 

destacam são denominados líderes do trabalho. Eles possuem o foco nos relacionamentos 

com outras pessoas e no alcance das metas. São administradores que vivem o dia-a-dia 

do negócio. Além de tomar decisões, eles dão ordens, esperam pela produção alheia e 

então avaliam os resultados. "Eles se sujam, fazem o trabalho pesado, resolvem 

problemas e produzem valor" (BA TERMAN e SNELL, 1998, p. 31). 

Os administradores de níveis inferiores são os denominados operaCIOnaIS; os que 

supervisionam as operações da organização. Eles possuem títulos como supervisores ou 

gerentes de vendas, estão diretamente ligados aos funcionários de produção e não 

administrativo e envolvidos com a implementação dos planos desenvolvidos pelos 

administradores táticos. Este nível gerencial é de vital importância nas organizações por 

ser o elo entre setor administrativo e o não-administrativo. 
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3.3 HABILIDADES NECESSÁRIAS 

Schennerhom et aI. (1999) identificam três habilidades gerenciais básicas: a habilidade 

técnica, a humana e a conceitual. 

a) A habilidade técnica é relativa à execução das atividades inerentes a atividade da 

organização. A competência desta habilidade vem da fonnação acadêmica e (ou) 

da experiência profissional e se traduz na utilização dos métodos, processos e 

procedimentos relativos à execução das tarefas. Os trabalhos, em sua maioria, 

utilizam-se dos elementos técnicos para ser desempenhados. Alguns necessitam 

educação preparatória e outros necessitam de treinamento específico e 

experiência no cargo. 

b) A habilidade humana é a capacidade de se relacionar com outras pessoas. Ela é o 

resultado do espírito de confiança, entusiasmo e do envolvimento das relações 

interpessoais. Esta habilidade é essencial para as atividades que envolvem o 

trabalho direto com outras pessoas, seja nas partes cerimoniais, na criação de 

entusiasmo, no atendimento às necessidades pessoais de sua equipe por meio do 

processo de liderança e na função de elo de ligação entre grupos e pessoas 

importantes. 

c) A habilidade conceitual é baseada na capacidade mental da pessoa identificar 

problemas e oportunidades, coletar as infonnações importantes, interpretando-as 

de modo que a decisão atenda aos propósitos da organização. 

Segundo Bateman e Snell (1998) as habilidades conceituais e de decisão estão 

relacionadas com o reconhecimento de questões complexas e em constantes alterações -

o exame de diversos fatores conflitantes que influenciam as questões e problemas da 

empresa e com a resolução de problemas para o beneficio da organização e dos 

envolvidos. As habilidades conceituais e de decisão devem ser exercitadas à medida que 

os profissionais adquirem maiores responsabilidades. Todos os aspectos da organização 
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se confrontam e deve-se considerar um conjunto de fatores de decisão mais amplo e 

inter-relacionado. Estas habilidades são desenvolvidas para completar as atividades que 

as pessoas desempenham no dia-a-dia profissional. Estas habilidades são cada vez menos 

necessárias, à medida que o profissional ascende na hierarquia da empresa, porém as 

habilidades básicas fornecem os conhecimentos necessários às novas responsabilidades 

(figura 03). 

Figura 03 - Dez papéis de gerentes eficazes. 

PAPÉIS INFORMACIONAIS 

COMO O GERENTE TROCA E 
PROCESSA INFORMAÇÕES 

PAPÉIS INTERPESSOAIS 
• MONITOR 

COMO O GERENTE INTERAGE • DISSEMINADOR 
COM OUTRAS PESSOAS 

• RELATOR 

• CHEFE PAPÉIS DECIOSIONAIS 
• LíDER 

• ELO DE LIGAÇÃO 
COMO O GERENTE USA A 
INFORMAgÃO NA TOMADA 
DE DECIS ES 

• EMPREENDEDOR 

• MEDIADOR 

• ALOCADOR DE RECURSOS 

• NEGOCIADOR 

Fonte: Schernerhorn, et aI. (2003, p. 32). 

Motta P. (2001) identifica que para o exercício da função gerencial de alto nível são 

necessárias as seguintes capacidades: 

• Capacidade estratégica. 

• Racionalidade administrativa. 

• Capacidade de decidir. 

• Capacidade de liderar e habilidades interpessoais. 

Cada um destes tipos de conhecimento administrativo - estratégia, 

racionalidade, processo decisório organizacional e liderança - envolve 

o desenvolvimento de habilidades que não são mutuamente 
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exclusivas. Habilidades desenvolvidas para o exercício de uma função 

podem coincidir com as de outra. No entanto, esses conhecimentos e 

habilidades, no seu conjunto, são complementares entre si e 

constituem o teor central da capacidade gerencial moderna. (MOTTA 

P., 2001, p.39) 

3.3.1 CAPACIDADE ESTRATÉGICA 

Motta P. (2001) define corno a capacidade de conhecer, desenvolver alternativas e 

responder às demandas e necessidades. É a capacidade de desenvolver futuros 

alternativos para a sua organização, construindo relações com o ambiente que resultem 

na missão organizacional. 

Os gerentes executivos, segundo Scherrnerhorn et aI. (1999), precisam usar geralmente 

urna estratégia genérica para auxiliar na tornada de decisões. Esta estratégia genérica é a 

combinação de metas, tecnologia e características ambientais. Ela é, segundo Porter 

(1986), utilizada para enfrentar as cinco forças competitivas: entrada, ameaça de 

substituição, poder de negociação dos fornecedores, poder de negociação dos 

compradores e rivalidade entre os atuais concorrentes, e podem ser divididas em três 

abordagens: liderança por custo total, diferenciação e enfoque (figura 04). 

NO ÂMBITO DE TODA 
A INDÚSTRIA 

APENAS UM 
SEGMENTO PARTICULAR 

Figura 04 - Vantagens estratégicas. 

UNIDADE OBSERVADA POSIÇÃO DE BAIXO 
PELO CLIENTE CUSTO 

DIFERENCIAÇÃO 
LIDERANÇA NO 

CUSTO 
TOTAL 

I 
ENFOQUE 

I 
Fonte: Porter (1986, p.53). 
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• Liderança no custo total: esta abordagem eXIge a construção agressIva de 

instalações, perseguição de redução de custos pela experiência, controle rígido do 

custo e das despesas gerais. As habilidades e recursos requeridos são o 

investimento de capital sustentado e acesso ao capital, boa capacidade de 

engenharia de processos, supervisão intensa de mão-de-obra, produtos projetados 

para facilitar a fabricação e sistema de distribuição de baixo custo. 

• Diferenciação: consiste em diferenciar o produto ou o serviço pela criação de 

algo que seja considerado único ao âmbito de toda indústria. Os métodos 

utilizados neste enfoque podem ser pelo projeto ou pela imagem da marca, pela 

tecnologia, pela peculiaridade, customização, rede de distribuição ou outra 

dimensão. Por este enfoque os custos não são o alvo primário da empresa. Este 

tipo de estratégia exige grande habilidade de marketing, uma engenharia de 

produto dinâmica e grande capacidade em pesquisa básica. 

• Enfoque: esta estratégia enfoca um determinado grupo comprador, um segmento 

da linha de produtos ou um determinado mercado geográfico. Assim como a 

diferenciação, este tipo de enfoque pode assumir diversas formas e visa atender 

muito bem o alvo determinado. As políticas funcionais são desenvolvidas 

considerando este cenário. A reputação deste tipo de empresa deve ser a de 

liderança em tecnologia ou em qualidade. 

3.3.2 RACIONALIDADE ADMINISTRATIVA 

Para Motta P. (2001), é a capacidade de agir segundo etapas de uma ação racional 

calculada; é a etapa seqüencial de meios previamente definida para se alcançar os fins. 

Desta ação decorrem os critérios básicos de coordenação e controle, funções 

fundamentais da gerência. A ação calculada significa sempre um conjunto de intenções 

gerenciais variadas para adaptar e reformar critérios de racionalidade administrativa. 
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Argumentam Pereira e Fonseca (1997) que às estruturas organizacionais contêm rotinas 

programadas e sistemáticas as quais os funcionários devem seguir. 

Likert (1971) sustenta que os gerentes de alta produtividade se utilizam das forças 

motivacionais de forma a produzir atitudes favoráveis e produtivas dos comandados e 

tem consciência de que as pessoas são motivadas por outros aspectos além do 

econômico. 

Follett (1997), em 1949, indicava que nas empresas com os melhores desempenhos 

gerenciais os controles são sobre os fatos e não sobre os homens e que o controle central 

tem representado a correlação de muitos controles em vez de significar um controle 

imposto por superiores. 

Likert (1971) aponta para o fato de que os gerentes com alta performance mantêm suas 

organizações em sistemas sociais concisos e coordenados, motivados e cooperativos. As 

forças motivacionais se aglutinam numa poderosa força orientada para o cumprimento 

dos objetivos mutuamente estabelecidos nas organizações. 

Uma empresa para ser uma instituição ativa deve ser unificada. Segundo Follett (1997, p. 

195), a dificuldade da organização reside em saber como unir as responsabilidades 

variadas, as autoridades dispersas e os diferentes tipos de lideranças. 

o critério adequado da administração de empresas, da organização 

industrial, é que você tenha uma empresa com todas as suas partes tão 

coordenadas, movimentando-se tão conjuntamente, em suas atividades 

estreitamente unida e ajustada, tão ligadas, entrelaçadas e inter

relacionadas, de modo que formem uma unidade de funcionamento, 

não um conglomerado de peças separadas. 

Para Mintezberg et ai. (2006) a coordenação baseada na padronização de atividades é no 

mínimo vaga, pois não lida com uma série de necessidades que emergem nas 
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organizações. Uma das necessidades é a de coordenar o trabalho dos profissionais com 

os das equipes de apoio, pois os profissionais querem dar ordens, porém isto pode fixar 

as equipes de apoio entre o poder da hierarquia e o poder horizontal da especialização 

profissional. 

Motta P. (2001) afirma que o vício do pensamento excessivamente técnico, restrito a 

uma área ou profissão, pode ser uma desvantagem para o exercício da função gerencial, 

pois esta postura restringe o campo de visão do indivíduo. 

Para uma organização funcionar bem, Likert (1971) sustenta que necessita ter objetivos 

que representem uma integração satisfatória dos desejos e necessidades de todos os 

envolvidos: acionistas, fornecedores, consumidores funcionários e sindicatos. Os 

objetivos das organizações e os desejos e necessidades dos indivíduos são instáveis e 

variáveis; é, portanto função do gestor desenvolver e coordenar processos de integração 

aptos a lidar com as demandas de contínua mudança. 

Bateman e Snell (1998) afirmam que um ambiente de trabalho positivo existe quando o 

administrador faz todo o possível para estabelecer condições que encorajem o sucesso e 

removem as causas de falhas. Os melhores administradores estruturam suas unidades de 

trabalho de modo que os funcionários não tenham outra alternativa a não ser o alto 

desempenho. O funcionário é escalado em uma posição de que o capacita a atingir o 

sucesso por seus próprios esforços. Um ambiente de trabalho positivo fornece à 

organização e aos seus funcionários a oportunidade de atingir alto desempenho. 

3.3.3 CAPACIDADE DE DECIDIR 

É a capacidade de tomar decisões, interagir com grupos e indivíduos e resolver 

problemas e conflitos. Os decisores contemporâneos são percebidos como um 

desbravador de caminhos, um indivíduo que encontra soluções e toma decisões com base 

em informações incompletas coletadas em um ambiente empresarial fragmentado e 

descontínuo (MOTTA P., 2001, p. 42). 
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o dirigente é cada vez mais a peça fundamental de um processo 

decisório organizacional inerentemente caracterizado por doses 

elevadas de ilógica. O êxito do trabalho do dirigente depende de sua 

capacidade de controlar a organização que dirige, em função dos 

objetivos desejados, mesmo que para isto tenha que manter certas 

dimensões anárquicas. A organização, por ter de ser hoje mais fluida e 

ambígua, não resistiria a ações constantes para reordená-Ia ou 

enquadrá-la em estruturas mais rígidas. 

Simon (1960, p. 18) afirma que o trabalho realizado pelo executivo consiste não apenas 

em tomar suas próprias decisões como providenciar para que toda a organização que 

dirige ou parte dela a faça de maneira efetiva. "A maioria das decisões pelas quais é 

responsável não são suas, mas de subordinados" (figura 05). 

Figura 05- Decisões nas organizações. 
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Fonte: www.tirinhas.com. 

Bateman e Snell (2003, p. 37) afirmam que: 

... as habilidades conceituais e de decisão envolvem o reconhecimento 

de questões complexas e dinâmicas, o exame de fatores numerosos e 

conflitantes que influenciam essas questões e problemas, e a resolução 
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de problemas para o benefício da organização e de todos os 

envolvidos. 

March e Simon (1981) assumem o conflito como uma condição das organizações e 

classificam os conflitos em dois tipos: o intra-individual, que é quando o próprio 

membro da organização encontra dificuldade em fazer escolhas; e entre indivíduos que 

acontece quando os membros da organização fazem escolhas incompatíveis entre si. Os 

conflitos são inevitáveis, e as organizações têm quatro processos principais de resposta: 

a) solução dos problemas, b) persuasão, c) negociação e d) política. 

Ainda de acordo com March e Simon (1981), no processo de solução de problemas 

presume-se a existência de objetivos comuns, consistindo o problema em encontrar uma 

solução que satisfaça a determinados padrões comuns. Na persuasão, presume-se que os 

objetivos individuais dentro das organizações possam variar, mas que esses objetivos não 

precisam ser considerados inalteráveis. É implícito no processo que em algum nível os 

objetivos são comuns e que a divergência em termos de sub-objetivos pode ser resolvida 

mediante apelo aos alvos comuns. A persuasão é baseada em grande parte na verificação 

da compatibilidade dos sub-objetivos com o objetivo geral. No processo de negociação 

em que se tem como certa a divergência entre os objetivos, almeja-se um acordo sem 

persuasão. Identifica-se o processo de negociação pelo conglomerado de conflitos de 

interesses, ameaças, falsificações de posições e, em geral, artimanhas de toda sorte, para 

manipular os adversários. 

3.3.4 CAPACIDADE DE LIDERAR E HABILIDADES INTERPESSOAIS 

Para Motta P. (2001, p. 39) consiste em reativar e reconstruir constantemente a idéia da 

missão dos objetivos comuns, conduzindo as pessoas a ações de cooperação; é, portanto, 

um processo no qual um indivíduo influencia outros a se comprometerem com os 

objetivos comuns "A liderança constitui essencialmente uma interação pessoal e como 

tal pode ser vista como uma função gerencial". 
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Os administradores de melhores desempenhos são líderes que participam ativamente nos 

departamentos e organizações pelos quais são responsáveis, possuem atitude ativa e de 

envolvimento com os subordinados. Possuem conhecimento das atividades delegadas e 

estão envolvidos nas decisões e principais atividades de responsabilidade de sua equipe; 

estabelecem direções estratégicas apropriadas e alinham os funcionários para alcançar os 

objetivos. Precisam ter paixão pelo seu negócio para tomarem decisões inspiradas e 

inspirar sua equipe (BA TERMANN e SNELL, 1998). 

F ollett (1997, p. 179) relaciona como requisitos de liderança o conhecimento do 

trabalho, a capacidade de compreender uma situação global, e organizar a experiência do 

grupo. 

o líder faz o time. Essa é preeminentemente a qualidade de liderança 

- a habilidade de organizar todas as forças que há numa empresa, 

levando-as a servir a um propósito comum. Homens com essa 

habilidade criam um poder de grupo, em vez de expressar um poder 

pessoal. Eles penetram nas conexões mais sutis das forças sob seu 

comando, tomando todas elas disponíveis para a realização de seu 

propósito. 

Bateman e Snell (1998) citam que embora se perceba nas organizações administradores 

concentrados em ser chefes, em dar ordens e controlar os funcionários, muitos acreditam 

que o administrador atual e do futuro deve se ater às relações interpessoais de modo a 

participar de uma equipe, dividir as informações com outros (figura 06). Os 

administradores são líderes ativos que criam um ambiente de trabalho positivo onde 

organização e pessoal-chave têm oportunidade e incentivo para atingir alto desempenho. 
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Figura 06 - Comparação entre administrador tradicional e o contemporâneo. 

ADM INISlRADOR TRADICIO NA.L ADMINISlRADOR CONTEMPORÂNEO 

Pensa em si própria como um administrado Pensa em si própria como um patrocinador 
um chefe de equipe ou patrão. ou c onsultor interno. 

Segue a cadeia de comando. Uda com qualquer pessoa nec essária 
para que o trabalho seja ferro. 

Toma mais decisões sozinho. Convida outras pessoas para ajudar na 
tomada de decisão. 

Guarda as informações. Divide informações. 

Tenta capacitar-se numa disciplina, como Tenta capacitar-se em um amplo rol de 
matketing ou finanças. disc iplinas administrativas. 

Exige longas horas de trabalho. Exige resultados. 

Fonte: Dumaine, B. The new managers. Fortune, p. 81, 22 feb. 1993, citado por Baterman e Snell (2003 p. 38). 

o líder de uma unidade tem a responsabilidade primordial pelo entrosamento de seu 

grupo de trabalho com o resto da organização, tem plena responsabilidade pelo 

desempenho do grupo de modo que satisfaça as expectativas e exigências atribuídas a 

este grupo pelo restante da organização. O líder tem a capacidade de estruturar seu grupo 

de modo que as decisões tomadas coletivamente sejam melhores do que as que ele 

tomaria se o fizesse sozinho. O processo decisório é utilizado para tomar a equipe 

participativa e motivada para cumpri-las rigorosamente. O líder tem consciência, e por 

isto evita que os resultados sejam obtidos pela utilização de seu status e patente, pois isto 

afeta o relacionamento e a eficiência dele com o grupo. Os resultados são conseguidos 

escutando com paciência e atenção, na tranqüilidade quanto ao progresso que estiver 

sendo alcançado pelo grupo, aceitando mais censura do que caberia por qualquer 

insucesso ou erro, dando aos membros do grupo ampla oportunidade para apresentar 

suas idéias, cuidando em não impor suas idéias ao grupo, fazendo suas contribuições 

sobre forma de perguntas ou de maneira especulativa e cuidando para que outros possam 

auxiliar no desempenho das funções de liderança. 

O líder trata de fortalecer o grupo e os processos grupais, se empenha para que todos os 

problemas do grupo sejam pelo grupo resolvidos (LIKERT, 1971). 
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Bamard (1971) classifica autoridade em: de posição e por liderança. Autoridade é 

definida pelo autor como a característica de uma comunicação (ordem) numa 

organização formal, em virtude da qual ela é aceita por um contribuinte ou membro da 

organização como governando. Por esta definição a autoridade envolve dois aspectos: o 

subjetivo, que está relacionado com o pessoal, com a aceitação de uma comunicação 

como sendo de autoridade e o aspecto objetivo, que é a característica da comunicação em 

virtude da qual ela é aceita. A decisão, portanto, se uma comunicação tem ou não 

autoridade é do receptor da comunicação e não no emissor. As pessoas atribuem 

autoridade às comunicações emitidas por elementos de posições hierárquicas superiores, 

quando esta autoridade é independente da habilidade pessoal do detentor da posição, 

podendo o detentor ter aptidão limitada e a motivação ser exclusivamente pela vantagem 

da posição; esta é a autoridade de posição. Quando determinado indivíduo congrega as 

autoridades formais e de liderança, as pessoas com conexões estabelecidas com a 

organização reconhecerão a autoridade, aceitando ordens largamente afastadas da zona 

de indiferença. A confiança que nasce desta relação pode fazer com que o cumprimento 

de ordens passe a ser por si mesmo um estímulo. 

Mitnzberg et aI. (2003) constatam que os maiS aclamados escritores da literatura 

gerencial parecem destacar um dos aspectos do trabalho do gerente em detrimento de 

outras. Talvez a consolidação de todos os aspectos abordados contemplem todas as 

partes do trabalho do administrador, mas, definitivamente, não descreve todo o trabalho 

do gerente. A imagem do trabalho do gerente é de um trabalho altamente sistemático e 

controlado, no entanto, isto não é verdade. Estudos mostraram que (MINTZBERG et ai, 

2003, p. 46). : 

... os gerentes trabalham em um ritmo incansável, que suas atividades 

são caracterizadas por brevidade, variedade e descontinuidade, e que 

eles são fortemente orientados para a ação e não gostam de atividades 

reflexivas. 
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Bateman e Snell (1998) definem os administradores como os profissionais que mantêm 

uma focalização clara tanto na eficácia quanto na eficiência, explicam eficaz como sendo 

o alcance dos objetivos da organização, e como eficiente o fato de atingir os objetivos 

com um mínimo de perdas de recursos, isto é, fazer o melhor uso possível do dinheiro, 

de tempo, materiais e de pessoas. Os administradores trabalham em todos os tipos de 

organizações, em todos os níveis e em todas as áreas funcionais. Grandes e pequenos 

negócios, hospitais, escolas, governos e igrejas beneficiam-se de uma administração 

eficiente e eficaz. Os líderes dessas organizações podem ser chamados de executivos, 

administradores dirigentes ou padres, mas são todos administradores e se 

responsabilizam pelo sucesso ou fracasso da organização. 

Conforme Motta P. (2001), a complexidade do mundo organizacional moderno tem 

alterado as características clássicas de gestão e substituído as formas antes rígidas e 

precisas por outras flexíveis e ambíguas. As estruturas e as hierarquias das organizações 

têm se tomado mais flexíveis e adquirido características como: a) transações ambientais, 

que se caracterizam pelo contato externo diverso com o público, clientelas e outras 

instituições que antes eram realizadas por pessoas dos cargos mais altos da estrutura, e 

que passam a ser realizados pelos profissionais de todos níveis hierárquicos; b) 

participação do processo decisório que era limitado aos cargos técnicos e dirigentes, 

passa a envolver o pessoal de apoio, além dos grupos organizados: internos e externos; c) 

tomada de decisão estratégica que era tomada de maneira centralizada passa a ser 

pressionada para a descentralização, modulação e atomização; d) informação que antes 

era tratada de maneira exclusiva e restrita passa a ser divulgada amplamente no meio 

organizacional, tomando-se acessível a todos os funcionários e pessoal externo. Assim, o 

aprendizado da gerência deve conter um conjunto de conhecimentos comuns a todos os 

níveis gerenciais. Por ser voltado, primordialmente, para o direcionamento da 

organização, deve-se ter como base os conhecimentos da alta gerência sem, contudo, 

inibir a busca e a constatação das diferenças por níveis e contextos organizacionais que 

necessitam de requisitos específicos. Neste tipo de ambiente, todos os níveis de gerente 

têm a função essencialmente voltada para a decisão. 
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Os conceitos e definições de gerência, as funções exercidas e as principais características 

e habilidades requeridas pelos profissionais que são denominados gerentes foram 

apresentados neste capítulo. As classificações atribuídas aos níveis gerenciais e as 

capacidades de liderança, capacidade decisória e as capacidades interpessoais requeridas 

pelos gerentes contemporâneos foram apresentadas e criticadas para oferecer uma visão 

dos aspectos que determinam a função gerencial. 
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4. PROCESSO DECISÓRIO 

Este capítulo apresenta os aspectos que compõem o processo decisório, os conceitos, 

tipos de decisões e modelos de tomada de decisões. Aborda a questão da racionalidade e 

como ela se interpõe nas teorias relacionadas a decisões, demonstra os aspectos 

cognitivos e de como eles interferem nos processos decisórios das organizações 

contemporâneas. 

4.1 CONCEITOS DE DECISÃO 

"Tomar decisões é o trabalho mais importante de qualquer executivo. É também o mais 

difícil e o mais arriscado" (HAMMOND, KEENEY e RAIFF A; 2008 p.165). 

O QUE É DECISÃO? 

Barnard (1971, p.l87) define que: 

Em princípio, os atos dos indivíduos se podem distinguir em: (a) - os 

que são resultado de deliberação, cálculo, pensamento e (b) - os que são 

inconscientes, automáticos, respostas ou resultados de condições 

internas ou externas, presentes ou passadas. Em geral, qualquer que seja 

o processo que os precede, os atos da primeira classe culminam no que 

pode ser chamado de "decisão". 
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Para Simon (1979 p. 48): 

As decisões são algo mais que simples proposições factuais. Para ser 

mais preciso, elas são descrições de um futuro estado de coisas, podendo 

essa descrição ser verdadeira ou falsa, num sentido estritamente 

empírico. Por outro lado, elas possuem, também, uma qualidade 

imperativa, pois selecionam um estado de coisas futuro em detrimento 

de outro e orientam o comportamento rumo à alternativa escolhida. Em 

suma, elas possuem ao mesmo tempo um conteúdo ético e um conteúdo 

factual. 

Portanto, a decisão não é uma ação isolada; é o processo de escolhas dos seres humanos 

baseado em premissas. A decisão é a menor unidade de análise, é composta por 

inúmeras premissas que passam a estar relacionadas com as situações que a precedem e a 

sucedem não podendo ser separada do processo decisório (Simon, 1965). 

A tomada de decisões é para Tversky e Kahneman (1989b) composta por muitas 

disciplinas da economia, da ciência política, da psicologia e da sociologia, e a grande 

quantidade das decisões é estruturada para manter o status quo. 

Para Barnard (1971), a diferença entre as decisões pessoais e as organizacionais é o 

processo. As decisões pessoais não podem ser delegadas ordinariamente a outras 

pessoas, já as decisões das organizações podem ser delegadas. A importância atribuída 

ao processo decisório por Barnard é acompanhada por Griffiths (1971), ao afirmar que a 

decisão é o coração da organização e do processo administrativo. É um procedimento 

essencialmente judicial, pois, diante de uma situação de fato, expande-se um julgamento 

a respeito: a ação está implícita e intimamente ligada à decisão. 

o processo decisório, segundo Barnard (1971) e Griffiths (1971), é peculiar a cada 

organização e é o que diferencia uma organização da outra. 
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Para Leitão (1997 p. 95): 

... não é desejável separar pontualmente decisão de "organização", 

pois tudo está relacionado. Para chegar a compreensão do todo, as 

propriedades a serem identificadas seriam as das relações e não as das 

partes componentes isoladamente. 

o processo decisório é composto pelos aspectos relacionados ao sistema de informações, 

as crenças dos decisores, às relações de poder, e à complexidade das condições em que 

as decisões são tomadas (FARIA, 1979). Portanto, uma das funções da organização é a 

de proporcionar um ambiente psicológico que condicione as decisões dos indivíduos aos 

objetivos da organização (SIMON, 1965). 

Guerreiro Ramos (1983, p. 62) conclui que: 

Todo processo decisório que assegure aos agentes da ação 

administrativa a possibilidade de influenciar a organização de modo 

consciente e intencional terá necessariamente efeitos desalienates. É 

um processo de tal natureza que tornará a organização plástica e 

dinâmica, [ ... ] na qual as decisões sejam resultantes de um processo 

circular e multi dimensional de informação. 

Os estudos e análises do processo decisório estão divididos, segundo Leitão (1991, p.13), 

em duas correntes distintas: a primeira, de caráter descritivo que está baseada na 

racionalidade instrumental e econômica e na teoria clássica da administração, estabelece 

regras e modelos de raciocínio lógico de base matemática que procuram uma decisão 

racional. "Tais modelos visam mais ao como as decisões devem ser tomadas do que ao 

como ela é tomada na realidade". 

Por este modelo o processo decisório é uma questão de maxlmlzação de valor em 

ambientes e situações em que as alternativas e conseqüências podem ser 
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antecipadamente previstas. A lógica da decisão tem como base a consistência entre meio 

e fim. 

A segunda é de caráter descritivo e é introduzido na Teoria das Organizações pela escola 

comportamentalista, que vê no processo decisório as dimensões afetivas e racionais. Os 

modelos comportamentais descritivos têm sua origem na década de 1950 com o livro 

Teoria das organizações de March e Simon (1970). Neste livro, as idéias clássicas do 

decisor como maximizador das decisões é substituída pelo decisor que busca apenas 

resultados satisfatórios operando em ambientes de racionalidade limitada. O processo de 

decisão é visto como uma busca seqüencial, onde as escolhas são feitas a partir da 

primeira opção satisfatória encontrada nos limites do conhecimento do decisor. "O 

objetivo não é mais dizer como decidir, mas explicar como se decide" (MARCH e 

SIMON, 1970, p.15). 

De acordo com esta perspectiva, Schermerhom et al.( 1999) percebem o tomador de 

decisão pela visão da escola clássica como alguém que age em um mundo de certezas 

completas. Os gerentes encontram problemas claramente definidos, conhece as 

alternativas de ação possíveis e suas conseqüências para tomar a decisão que maximize o 

resultado. O modelo comportamentalista reconhece as limitações cognitivas e a 

capacidade de processamento de informações dos tomadores de decisão, que operam 

dentro de uma racionalidade limitada, pois estão influenciados por interpretar e avaliar 

os assuntos dentro do contexto e da situação em que estão operando. 

4.2 TIPOS DE DECISÕES 

Segundo Simon (1960), as decisões podem ser de dois tipos opostos: as programadas e 

as não-programadas (figura 07). Estes dois tipos, embora extremos, não são tipos 

distintos, mas um todo contínuo onde o branco e o preto são as extremidades de uma 

escala cromática. Como elemento de classificação está a freqüência em que as decisões 

acontecem. 



DECISOES 
PROGRAMADAS 

Figura 07 - Tipos de decisões 

Fonte: Adaptação de Zanela (1999, p. 58). 
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DECISOES 
NÃO PROGRAMADAS 

As decisões programáveis são rotineiras e repetitivas, e, portanto, possíveis de se 

desenvolver processos para evitar que estes eventos precisem ser tratados de maneira 

inédita a cada vez que ocorram. É o tipo de decisão repetitiva. Com a utilização de um 

método rotineiro para resolver estas questões é possível delegar. Isto explica por que este 

tipo de decisão é comumente identificada nos níveis hierárquicos inferiores. 

As decisões não-programadas são as decisões novas, não estruturadas, de conseqüências 

importantes e grandes riscos para as organizações. Este tipo de decisão é encontrado nos 

níveis hierárquico mais alto. Simon (1960, p.25) constata que: 

Ao indagar dos executivos, nas organizações, como tomam decisões 

não programadas, recebemos a resposta de que "fazem um 

julgamento", e de que este julgamento depende, de alguma maneira 

indefinida, da experiência, percepção e intuição. 

As decisões não programadas, segundo Simon (1960) ocorrem em situações novas e de 

importantes conseqüências, não havendo, por isto, métodos prefixados de tratamento do 

problema. Este não foi apresentado antes e sua natureza e estrutura exata são dúbias ou 

complexas, e de uma importância tal que mereça um tratamento específico. A figura 08 

sintetiza os tipos e técnicas de decisão. 
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Figura 08 - Técnicas de tomada de decisões 

"~O,': 
, 

TÉCNICAS DE TOMAR DECISÃO ' '.,: 

O"~ , TIPOS DE,9~ÇISÃO " o', 

Tradicionais " Modernas 

PROGRAMADAS: 1, Hábito 1, Pesquisas operacionais: 
Análise matemática 

Decisões repetitivas 2, Rotina administrativa: Modelos 
e de rotina Procedimentos padronizados Simulação com computador 

de operação 
A organização desenvolve 2, Processamento eletrônico 

processos específicos 3, Estrutura da organização: de dados 
para tratá-Ias Expectativas comuns 

Um sistema de sub-objetivos 
Canais de informações bem 
definidos 

NÃO - PROGRAMADAS: 1, Julgamento, intuição Técnicas heurísticas de 
e criatividade resolver problemas 

Decisões políticas mal aplicados a: 
estruturadas a) Treinamento de 2, Normas práticas 

Tratadas por processos 
indivíduuos que 

gerais de ressolver 
tomam decisões; 

problemas 3, seleção e treinamento 
b) Montagem de programas de excutivos 

heurísticos de 
computadores 

Fonte: Simon (1960, p.22). 

Contudo, Simon (1960, p. 21) ressalta que "o mundo é predominantemente cinza, com 

umas poucas manchas de puro preto ou branco". Por esta perspectiva, o mundo é de 

incertezas e de riscos, conforme constatam Bateman e Snell (1998) ao afirmarem que 

certeza perfeita é algo raro nas decisões administrativas importantes e não-programadas. 

Incerteza é a regra. 

A importância dos ambientes é relacionada por Schermerhorn et al. (2003), que 

classificam três condições: certeza, risco e incertezas. 

• Ambiente de certeza: Existe quando as informações são necessárias para se 

prever os resultados das alternativas propostas antes da implantação. O desafio do 

decisor é o de identificar qual das alternativas é a melhor solução. 
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• Risco: Neste ambiente os decisores não têm certeza absoluta dos resultados a se 

alcançar, embora possuam algum senso das probabilidades relacionadas às 

opções. Estas conseqüências podem ser dimensionadas por estudos estatísticos ou 

intuição pessoal. 

• Incerteza: Ambiente incerto no qual o decisor não tem informação, sendo incapaz 

de estimar probabilidades das alternativas e resultados. Nesta condição o decisor 

é obrigado a se basear na criatividade individual e do grupo para solucionar as 

questões que se apresentam. 

Requer alternativas inovadoras, revolucionárias e, geralmente, 

totalmente diferentes dos padrões existentes de comportamento. As 

respostas à incerteza, com freqüência, são fortemente influenciadas 

pela intuição pessoal, palpites decorrentes da experiência e pistas. 

(SCHERMERHORN et ai., 2003, p. 254). 

4.3 MODELOS DE TOMADA DE DECISÃO 

Foram identificadas diversas abordagens para os modelos decisórios. Motta P. (2001) 

distingue dois tipos de visões. O que representa o modelo racional que é o modelo da 

certeza e o que representa a convivência com a ambigüidade e com o ilógico. 

Schermerhorn et aI. (2003) distingue estas abordagens como a clássica e a 

comportamentalista. 

Motta e Vasconcelos (2004) expandem esta abordagem e concentram os modelos 

decisórios em dois grandes grupos: a) o modelo decisório racional da economia clássica 

e b) o modelo da racionalidade limitada. Segundo esta taxionomia, temos a seguir os 

modelos decisórios: 
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4.3.1 MODELO CLÁSSICO 

Nas obras Princípios de administração científica de Taylor e Administração industrial e 

geral de Fayol, a imprecisão, a imprevisão, o desequilíbrio e a intuição não estão 

presentes. A vida organizacional é tratada de forma programada, as decisões são tomadas 

por um grupo pequeno e localizado na parte superior da hierarquia, não sendo parte do 

dia-a-dia das organizações. Para Taylor (1964), este arranjo organizacional é obvio 

quando ele declara que tal como a divisão do trabalho, a centralização é uma questão de 

ordem natural existente em todo organismo, seja animal ou social. As sensações 

convergem para ou em direção ao cérebro e dele partem as ordens que movimentam 

todas as partes do organismo. 

o modelo clássico de tomada de decisão entende o decisor agindo em um mundo de 

certezas, de problemas claramente definidos, é capaz de identificar todas as alternativas 

para então tomar a decisão que otimize os resultados. Em conformidade com estas 

premissas, segundo Motta e Vasconcelos (2004, p. 104), "o tomador de decisões pode 

pesar todas as opções de ação possíveis e escolher a melhor, a opção ótima, de acordo 

com critérios e objetivos por ele determinados". Por este modelo, o planejamento 

estratégico antecede a ação, estruturado de modo consciente e calculado. 

Neste cenário, o processo decisório pode seguir o modelo de seis estágios conforme 

apresentados por Baterman e Snell (1998): a) identificar e diagnosticar o problema, b) 

desenvolver soluções alternativas, c) avaliar as alternativas, d) fazer a escolha que 

maximize o resultado, e) implementar a decisão e t) avaliar a decisão (figura 09). 



/ 
Implementar 

a 
decisão 

Figura 09 - O modelo decisório clássico 
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A abordagem racional, segundo Pereira e Fonseca (1997, p. 67) considera que a decisão 

é: 

... um atributo essencialmente lógico, fruto da racionalidade técnica, 

um instrumento para promover a funcionalidade, centrada nos limites 

da sua utilidade e mensurada pelos resultados práticos que lograva 

conseguir. 

Leitão (1998) apresenta a Teoria dos Jogos como um dos modelos baseados na dimensão 

racional da decisão. O princípio básico dessa teoria é a fundamentação matemática de 

procura da decisão racional. 

TEORIA DOS JOGOS 

Meireles e Paixão (2003, p. 93) descrevem a Teoria dos Jogos como um campo de 

pesquisas operacionais de maior interesse para operações militares do que para 

empresariais. Este estudo está pautado na análise da competição entre dois antagonistas 

em que se utiliza o modelo matemático desenvolvido por Von Neumann. Este modelo, 

que foi evidenciado em jogo de cartas decompõe os elementos de competição a seus 
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elementos mais simples, que entre duas pessoas representa o que ganha e o que perde, 

sendo que os oponentes "escolhem, ao mesmo tempo, um curso de ação (chamado de 

estratégia) e em que o resultado do jogo (o pagamento efetuado por um oponente a 

outro) é determinado por essa escolha dual de estratégias". Por este raciocínio, o 

resultado não é determinado exclusivamente por um só participante, mas sim pela 

combinação das estratégias dos dois jogadores. Os autores indicam que no campo 

empresarial a Teoria dos Jogos tem sido empregada na decisão de oportunidades de uma 

campanha publicitária, na qual diversos concorrentes disputam o mesmo mercado. 

Raiffa (1977) afirma que são poucas as decisões que exigem muita elocubração para 

serem tomadas, estando a melhor opção clara, ou a decisão não é importante o suficiente 

para que se invista muito tempo, porém, em determinadas situações, percebemos a 

necessidade de investimento em mais tempo e no esforço no pensamento sistemático e 

concentrado sobre as diversas opções disponíveis. 

É proposto um esquema de ordenamento que possibilite a racionalização das etapas. Este 

esquema permite que, à medida que é desenvolvida a seqüência determinada, as 

situações não-preditas vãos se apresentando. Estas situações acontecem, pois estão 

relacionadas a acontecimentos que não foram possíveis de serem previstos. 

A análise de um problema em condições de incerteza necessita que se tomem as 

seguintes providências: 

• Relacionar todas as informações possíveis que possibilitem experimentação e 

ação. 

• Identificar cronologicamente as informações que podemos adquirir e as escolhas 

que podemos fazer. 

• Determinar o que é desejável como conseqüência das decisões tomadas. 

• Julgar as chances de ocorrência de acontecimentos em particular. 
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A etapa subseqüente a apresentada diz respeito à sistematização das informações, de 

forma a possibilitar a definição do modo de abordagem do problema. Todo o processo de 

análise envolve questões de preferências, na qual o indivíduo é parte integrante. 

Raiffa, (1977, p. 8) afirma que: 

em nenhum ponto de nossa análise nos referimos ao comportamento 

de um "homem idealizado, racional e econômico", um homem que age 

sempre de forma perfeitamente consistente, como se, se alguma forma, 

tivesse embutido em sua natureza, um conjunto coerente de padrões de 

avaliação que cobrisse todas e quaisquer eventualidades. Ao invés 

disso, nossa abordagem prescreve como um indivíduo, em face de um 

problema de decisão sob incerteza, deveria selecionar um curso de 

ação, em conseqüência com suas opiniões e preferências pessoais mais 

básicas. 

Esta citação exemplifica o aspecto apresentado por Leitão (1998, p. 14) de que os 

modelos prescritivos "não se prestam ao conhecimento do processo decisório, porque seu 

objetivo é melhorar a decisão e o desempenho pela ampliação de sua racionalidade". 

E o apresentado por Motta e Vasconcelos (2004), que afirmam que no modelo racional 

procura-se no processo de implementação da decisão as razões do porquê de não se 

atingir os resultados desejados. Procuram-se as falhas no processo operacional a fim de 

explicar por que na execução os efeitos não foram os planejados. 

Para Bazerman (2004, p. 6): 

Embora a estrutura restringida pela racionalidade considere que os 

indivíduos tentam tomar decisões racionais, ela reconhece que muitas 

das vezes faltam aos tomadores de decisões informações importantes 
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referentes à resolução do problema, aos critérios relevantes e assim 

por diante. 

Leitão(1998, p. 28) chama a atenção para o fato de que: 

os modelos "puros" necessariamente envolvem alguns graus de atrito 

quando são confrontados com realidades complexas. É que essas 

realidades dificilmente se deixam captar integralmente, por um 

modelo único que pretenda descrevê-Ias. 

4.3.2 MODELO DA RACIONALIDADE LIMITADA 

Para Motta e Vasconcelos (2004) o modelo da racionalidade limitada ou Modelo 

Carnegie (os mentores deste modelo, Simon e Cyert, pertenciam à Universidade de 

Carnegie) propõe que não é possível para um tomador de decisões ter acesso a todas as 

variáveis e possibilidades que afetam uma ação. Em função das restrições físicas e 

econômicas, o decisor se contenta com um número limitado de informações, um padrão 

satisfatório que permita identificar OS problemas e algumas soluções alternativas. A 

restrição física se deve à limitação do processo cognitivo humano e à capacidade do 

cérebro de processar informações além dos aspectos subjetivos do processo cognitivo e a 

econômica em razão dos custos e tempo para pesquisas. No trabalho de Simon, Cyert e 

do grupo da Carnegie, a respeito do processo decisório, o foco principal são oS limites 

cognitivos da racionalidade e percebem a administração com as limitações que o poder 

de decisão tem em razão da escala pessoal de percepções. 

A abordagem comportamentalista, sinônimo de racionalidade limitada para Simon, não 

exaure a questão da racionalidade como afirma Guerreiro Ramos (1989, p. 122): 

o conceito de racionalidade, classicamente, revestira-se sempre de 

nuanças éticas, e chamar um homem ou uma sociedade de racional 

significa reconhecer sua fidelidade a um padrão objetivo de valores 
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postos acima de quaisquer imperativos econômicos. Simon escreve, 

porém, como se os critérios de economicidade fossem os únicos 

critérios da racionalidade. 

Guerreiro Ramos (1983, p. 13) ainda sobre Simon discorre que: 

A contribuição que Herbert Simon tem dado ao desenvolvimento dos 

estudos sobre administração é valiosa, precisamente porque encareceu 

a decisão como elemento da organização administrativa. [ ... ] "os 

processos administrativos" diz Simon, "são processos decisórios" 

(decisional). Todavia, falta a Simon e a muitos que o seguem, uma 

visão multidimensional, adequada à complexidade do fato 

administrativo e seu rico dinamismo. A decisão não é variável

independente do processo administrativo e seu peso específico muda 

de grandeza de uma situação para outra. As decisões não ocorrem num 

espaço abstrato. Ocorrem num espaço social concreto onde há 

elementos materiais, individuais, atitudes, grupos, classes, sindicatos e 

as influências e pressões da sociedade global. 

Entre os modelos de racionalidade limitada apresentaremos: (1) o modelo 

comportamentalista de Simon; (2) o modelo de anarquia organizada de Cohen, March e 

Olsen, ou Modelo da Lata de Lixo; e (3) o modelo de Tzang. 

1) O Modelo Comportamentalista de Simon 

O ponto fundamental apresentado por Simon é a limitação da racionalidade que 

influencia o diagnóstico das questões a serem decididas. O modelo comportamentalista 

identifica nos seres humanos limitações cognitivas e racionalidade limitada, que afetam a 

tomada de decisões ao restringir a capacidade de processamento de informações e serem 

influenciados pela situação em que estão decidindo. 
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Para Leitão (1991), o modelo comportamentalista originado do livro Teoria das 

organizações de March e Simon, marca a transição do modelo prescritivo para o 

descritivo comportamental. Neste trabalho, a lógica reinante da maximização dos 

resultados é substituída pela lógica de que os decisores buscam apenas os resultados que 

os satisfaçam. Esta é a lógica da racionalidade limitada. 

Todo processo decisório humano seja no íntimo de indivíduo, seja na 

organização, ocupa-se da descoberta e seleção de alternativas 

satisfatórias; somente em casos excepcionais preocupa-se com a 

descoberta e seleção de alternativas ótimas (SIMON, 1960, p.19). 

Tomar decisão é para Simon (1960) cada vez mais a função da gerência em todos os 

níveis hierárquicos. A tarefa de decidir compreende três etapas: a) o relacionamento de 

todas as possíveis estratégias; b) a determinação de todas as conseqüências que 

acompanham cada uma das estratégias; e c) a avaliação comparativa desses grupos de 

conseqüências. Porém, segundo Simon (1965) o indivíduo apresenta limites em sua 

racionalidade devido aos seguintes fatores: a) por sua capacidade inconsciente, hábitos e 

reflexos; b) por seus valores e conceitos de finalidade; e c) pela extensão de 

conhecimento e das informações de que dispõe. Estas limitações determinam que os 

decisores sejam incapazes de tomarem decisões racionalmente perfeitas (figura 10). 



Figura 10 - Etapas da tarefa de decidir segundo Simon 
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2) O Modelo Anárquico ou da Lata de Lixo 
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Cohen et aI. (1972) entendem o processo decisório no ambiente organizacional como 

resultado do acaso e da complementaridade entre os problemas e as soluções. As 

decisões ocorrem em razão da ausência de ação ou pelo acaso. As reuniões são os locais 

em que as pessoas atiram diversos tipos de problemas e soluções para que elas se 

encontrem e se completem. Esta situação ocorre quando se espera que a organização 

decida e, na maioria das vezes a decisão é tomada pela falta de opção ou por fuga da 

questão. As pessoas não possuem objetivos ou modelos prontos e acabados; eles 

simplesmente acontecem durante o processo de decisão, influenciados por outros 

participantes e pelo ambiente da organização. No modelo Lata de Lixo, os problemas e 

soluções ficam circulando à procura uns dos outros. Esta expressão é para descrever "o 

processo decisório em organizações que possuam objetivos ambíguos, tecnologias pouco 

claras e participantes de meio expediente" (COHEN et aI., 1972, p. 25). 
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Segundo Braga (1991), os autores do modelo Lata de Lixo entendem que hierarquia, 

especialização, distribuição de informação, preparação da agenda, alocação de 

autoridade são os fatores que determinam as interações entre escolha das oportunidades, 

dos problemas, das soluções e energia. De acordo com esta visão, as organizações são 

definidas como o ponto de encontro de problemas, pessoas, soluções, oportunidades de 

participação e escolha. A autora interpreta que: 

... para estes autores as decisões são "estágios para muitos dramas", e 

sua complexidade é ampliada pela ambigüidade. March e Olsen 

conceituam ambigüidade nessa situação como "opacidade" nas 

organizações, e a caracterizam sob quatro aspectos principais. Em 

primeiro lugar, situam a ambigüidade de intenção que se refere à 

inconsistência de objetivos. Em segundo lugar, colocam a 

ambigüidade de entendimento, pela qual se torna dificil identificar 

conexão entre ações e suas conseqüências. Em seguida, a ambigüidade 

de história que, embora mostre como o passado é importante, não o 

especifica nem o interpreta convenientemente. Por último, a 

ambigüidade de organização significa que em algum ponto do tempo 

os indivíduos variam a atenção que atribuem às diferentes decisões 

(BRAGA, 1991, p.19). 

Para Leitão (1991), no modelo anárquico a escolha é necessariamente acidental e não 

programada. É um encontro dos fatos com necessidades existentes. Os valores dos 

envolvidos neste processo são difusos e múltiplos, emergindo quando do aparecimento 

da oportunidade. É o modelo da imprecisão e da falta de planejamento. 

Motta e Vasconcelos (2004,p. 121) interpretam o Modelo Lata de Lixo como uma crítica 

à burocracia, apresentando como os processos de tomada de decisões e as organizações 

estão mal estruturados como apregoa o modelo burocrático. "O processo de tomada de 

decisões nas organizações é assim imprevisível, fluido e contraditório". 
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3) Modelo de Tzang 

Um exemplo que merece destaque é o de Tzang (2004), o qual indica que os chineses 

formam um povo supersticioso, e que esta característica é identificada na personalidade 

dos homens de negócios. A superstição é utilizada como elemento de controle da 

ansiedade e como resposta às incertezas dos mercados. O feng shui, que literalmente, 

significa vento (feng) e água (shui), é a arte de harmonizar os ambientes, seus habitantes 

e a natureza; é a forma de superstição mais comum entre os homens de negócios 

chineses. De acordo com esta arte, a orientação espacial dos imóveis, do lay out do 

mobiliário pode influenciar as atitudes dos habitantes desses imóveis. Assim como os 

ocidentais acreditam na astrologia, os chineses entendem que o caráter e o destino das 

pessoas são influenciados pela data de nascimento. De maneira similar ao horóscopo 

ocidental, as informações relativas ao ano, mês, dia e hora do nascimento são 

representadas por dois caracteres que se agrupam em quatro grupos formando oito 

caracteres denominados ba zi. O perfil de vida, o caráter, a família, o trabalho e o destino 

podem ser influenciados ou calculados com base no ba zi. As informações são utilizadas 

na tomada de decisões pelas pessoas, sendo mais agressivas nos negócios nos períodos 

favoráveis e defensivas em épocas desfavoráveis, de modo a diminuir potenciais perdas. 

A fisionomia das pessoas é também utilizada pelos homens de negócios chineses com o 

objetivo de identificar em seus funcionários e seus parceiros comerciais, o caráter e a 

personalidade. Esta arte é utilizada por instituições como bancos no processo seletivo de 

gerentes (Tzang, 2004). 

A superstição é usada, deste modo, como auxílio às decisões e influenciam as estratégias 

das organizações. 

O modelo da racionalidade limitada gerou segundo Motta e Vasconcelos (2004), duas 

linhas de pesquisas: (1) sobre as condições organizacionais e sociais do processo 

decisório e (2) sobre a estruturação do campo cognitivo dos atores sociais e o processo 

decisório. 
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1) Pesquisa sobre as condições organizacionais e sociais 

Estas pesquisas investigam as regras, procedimentos, equilíbrios de poder e os sistemas 

de alianças políticas que condicionam a percepção dos indivíduos e sua racionalidade, a 

formação de seus critérios e de sua lógica. Esta linha de pesquisa propõe que os atores 

sociais têm interesses diversos relacionados aos aspectos de sua profissão. Os 

departamentos e estruturas organizacionais são detentores dos objetivos mais gerais do 

sistema. A alocação dos recursos é renegociada entre os departamentos e os grupos 

políticos com interesses diversos. Os pesquisadores Cyert e March, segundo Motta e 

Vasconcelos (2004), desenvolveram quatro conceitos para descrever o comportamento 

dos decisores: a) quase resolução de conflitos; b) tendências a evitar incertezas; c) busca 

seqüencial de resoluções; e d) aprendizagem organizacional. 

a) Quase-resolução de conflitos: esta característica é sobre o permanente processo de 

negociações de objetivos e alocações de recursos, com coalizões defendendo seus 

interesses e negociando. Deste cenário emergem conflitos que devem ser resolvidos 

pelas racionalidades locais ou ponto de vista específicos de cada grupo ou setor da 

organização. 

b) Tendências a evitar incertezas: este conceito trata da tendência que os tomadores de 

decisão têm de se afastar da incerteza. A ação humana não é previsível, como prescreve 

a teoria clássica. Os decisores, para não lidarem com as incertezas próprias às grandes 

mudanças e ao futuro, se concentram nos objetivos em curto prazo e nas respostas que 

permitam um grau de certeza maior. Os processos se instrumentalizam com a utilização 

de rotinas e padrões decisórios. 

c) Busca seqüencial de resoluções: este conceito é relacionado com a busca de soluções 

que é estimulada por problemas específicos em uma seqüência de resolução de 

problemas em que as soluções mais simples e rotineiras são implementadas primeiro e as 

mais complexas sendo utilizadas à medida que as simples e rotineiras não forem 
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suficientes. Assim como as escolhas não são neutras ou objetivas, são também subjetivas 

e defendem da situação em que a decisão é tomada. 

d) Aprendizagem organizacional: esta abordagem considera que o grupo organizacional 

exibe um comportamento adaptativo no decorrer do tempo. Os objetivos podem mudar 

em decorrência da experiência anterior do grupo organizacional e de sua experiência em 

atingir objetivos no passado. 

2) Pesquisa sobre a estruturação do campo cognitivo dos atores sociais 

Este tipo de pesquisa, segundo Motta e Vasconcelos (2004), foi realizada por Allison, 

Gremion, Cohen, March e Olsen, e tem o objetivo de compreender uma decisão a partir 

da estruturação da parte cognitiva dos atores sociais. Estes autores têm como objetivo 

explicar a origem dos critérios de satisfação utilizados por um indivíduo ao decidir a 

formação de sua racionalidade. 

4.4 OS ASPECTOS COGNITIVOS 

Os VIeses cognitivos, que são os elementos de pesquisa desta dissertação, ocorrem 

segundo Bazerman (2004), em situações em que o indivíduo aplica as heurísticas de 

maneira inadequada na tomada de decisão. Festinger (1975, p. 13), entende cognição 

como "qualquer conhecimento, opinião ou convicção sobre o meio ambiente, sobre nós 

próprios ou o nosso comportamento". Em seu trabalho sobre dissonância cognitiva ele 

define dissonância como incoerência e alega que a pessoa vai tentar reduzi-la até a 

coerência ou a consonância. A dissonância pode ocorrer por diversas fontes: a) pela 

inconsistência lógica; b) por hábitos culturais; c) pela inclusão de uma opinião específica 

em uma mais geral e (d) pela experiência passada. A dissonância é uma condição 

cotidiana e pode ocorrer quando: (a) acontecem novos eventos ou (b) sem o 

acontecimento de novos eventos. F estinger (1975, p. 14) afirma que: 

Quando se impõe formar uma opinião ou tomar uma decisão, certa 

dissonância é quase inevitavelmente criada entre a cognição da ação 
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empreendida e aquelas opiniões ou conhecimentos que tendem a 

apontar para uma ação diferente. 

A dissonância é, portanto, uma conseqüência quase inevitável de uma decisão. A 

dissonância cria nos indivíduos a sensação de desconforto psicológico, que os indivíduos 

procurarão diminuir ou eliminar. Quando existe dissonância entre aspectos ambientais e 

comportamentais, é mais freqüente a mudança do elemento comportamental, pois para a 

mudança dos aspectos ambientais os indivíduos necessitariam de um certo controle sobre 

o seu meio. Estabelecida a dissonância, após a decisão, os indivíduos adotarão atitudes 

para diminuir as diferenças entre a opção escolhida e as não-escolhidas. Este movimento 

tem como objetivo estabelecer sobreposição cognitiva ou revogar psicologicamente a 

decisão tomada. Esta teoria pode ser observada de forma esquemática na figura 11. 

Figura 11- O modelo de dissonância cognitiva de Festinger 

Cognição é a opinião, conhecimento 

~ ou crença de um indivíduo sobre si, 
seu comportamento ou contexto de decisão 

Dissonância é a oposição entre 

r--. cognições ou emoções gerando impasse 

TEORIA DA 
e desconforto psicológico 

DISSONÂNCIA COGNITIVA I-

(FESTINGER) Solução do conflito: mudança dos 

r--. valores antigos ou mudança da ação atual, 
reafirmando valores antigos 

Ações não determinam valores e 
~ valores não determinam ações. 

a mundança é possível 

Fonte: Motta e Vasconcelos (2004, p. 116). 

A análise que Motta e Vasconcelos (2004) fazem da Teoria da Dissonância Cognitiva é a 

de que, segundo esta, os valores de um indivíduo não determinam a decisão que ele 

toma, a maneira de agir ou o seu comportamento. Os indivíduos podem, contrariamente 

aos seus valores de base, se comportar de modo diferente. Os novos valores e 

comportamentos também não credenciam aos indivíduos adotar novos valores; eles 
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podem reafirmar seus valores antigos. Estas variáveis não podem ser explicadas por uma 

lógica do tipo causa e efeito de uma lógica linear; constituem um sistema. Alguém pode 

reagir de uma maneira completamente diferente do que imagina e até se surpreender com 

esta atitude. Contudo, este novo comportamento pode gerar no indivíduo um 

questionamento dos padrões anteriores e, a partir de sua nova experiência, alterar os 

padrões e crenças já estabelecidos. Os novos padrões afetivos e cognitivos estão, deste 

modo, incorporados ao processo de tomada de decisão. 

4.5. INTUIÇÃO E EMOÇÃO NO PROCESSO DECISÓRIO 

o significado que Vergara (1991, p. 13 7) atribui a intuição é o de que ela possui graus: 

"impulso vital, palpite, inspiração, pressentimento, insight, premonição, profecia, 

revelação". O tomador de decisões pode possuir qualquer um destes graus de intuição. É 

possível que muito do que se tem definido como intuição, seja, na verdade, outro tipo de 

racionalidade ou sentimento. 

Para Schermerhom et aI. (2003), a maioria das tomadas de decisões nas organizações 

envolve desafios maiores que os processos do modelo passo a passo apresentam. As 

decisões são tomadas em condições de risco e incertezas para resolver problemas não 

rotineiros, sob pressão de tempo e com informações imprecisas e insuficientes. A 

intuição acrescenta doses de espontaneidade e dá personalidade às decisões. Ela, 

também, é a responsável pelo potencial de criatividade e inovação. 

Para Leitão (1988, p. 78) e Motta P.(2001), a teoria contemporânea de decisão gerencial 

apresenta a importância do censo comum, dos elementos simples e do juízo dos 

indivíduos que são observados pelos instintos e pala percepção de cada indivíduo. A 

decisão intuitiva é aquela que não se baseia ou até mesmo é contrária "a lógica dos fatos 

explicitamente conhecidos e sistematizados. A intuição é vista como um impulso para 

ação em que não faz uso do raciocínio lógico". 
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Na revista Exame de 28 de março de 2007 foi apresentado farto material sobre decisões 

nas organizações. Como destaque, a matéria que relaciona os estilos de decisão de 

executivos de grandes corporações. A revista apresenta o estilo racional como o 

brasileiro Carlos Ghosn, presidente da Renault e da Nissan, e o intuitivo, como o 

presidente da Starbucks, o americano Howard Schultz. O estilo de decisão de Ghosn é 

baseado em números e fatos e o de Schults é o estilo de decidir sem estar baseado em 

pesquisas ou consultorias. Estas posições e estilos talvez se expliquem pelo tipo de 

indústria a que pertencem; um é do ramo industrial com suas grandes plantas e 

processos, e o outro do varejo em que o dinamismo é vital. 

Vergara (1991, p. 133) acredita na complementaridade dos opostos, razão e emoção, na 

tomada de decisões, e afirma que "como ciência, a Administração é produto da razão; 

como arte, a qual é fácil associar sensibilidade, talvez o seja da intuição". Para Vergara, 

a diversidade está contida na unidade, ou, como designa a filosofia oriental, está inclusa 

no Tao. Assim, a razão e a intuição não são mutuamente excludentes e em algum ponto 

não dimensional tendem a se fundir. 

4.6 JULGAMENTO HEURÍSTICO 

Simon (1960) relata que estudos identificaram que os indivíduos comparam teoremas a 

serem provados com outros que ele conhece, de modo a facilitar e encurtar o caminho 

entre o início do problema e a resolução e clama por técnicas que possam aumentar a 

capacidade humana de solucionar problemas em situações não-programadas. Ele admite 

que a compreensão dos processos que as pessoas utilizam para decidir é de difícil 

explicação, porém descreve que já se identificou que, na solução de problemas, as 

pessoas fazem um esforço de pesquisa de diversos tipos: que às vezes utiliza a abstração 

e a imaginação, levando a pequenos palpites, que podem ter efeitos dramáticos sobre a 

solução de problemas. O autor, então, acredita em uma educação da heurística de modo 

ser programada e ser utilizada como ferramenta para resolução de problemas. 
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Os êxitos do processo de resolver problemas - os pontos de ligação 

que percebe, as organizações que cria e mantém, as leis da natureza 

que descobre - impressionam de fonna inteiramente fora de proporção 

em relação aos tenteios, quase casuais, observados nos processos 

utilizados pelo solucionador dos problemas. Pouco surpreende que se 

inventem tennos como "intuição", "vislumbre" e ''julgamento'', aos 

quais se atribui o mistério de todo o processo (S imon, 1960, p.4I). 

Schermerhorn et al.(1999) constatam que a utilização do julgamento e do intelecto da 

pessoa é importante em todos os aspectos da tomada de decisão. Foi identificada a 

propensão a erros e tendências que, freqüentemente, interferem na qualidade da decisão. 

A origem deste fenômeno pode ser a heurística, que é a simplificação de estratégias ou 

regras gerais para tomar decisões. A heurística é útil, à medida que facilita o modo de 

lidar com a incerteza e as informações limitadas. A outra face da heurística é que ela 

pode conduzir a erros sistemáticos que afetam a qualidade e a ética da decisão. 

Leitão (1993) é categórico ao afirmar que na decisão estratégica o enfoque prescritivo 

deve ser substituído pelo heurístico, por permitir compreender como os gerentes 

realmente decidem, e desta forma treiná-los. Em desacordo com os manuais e critérios 

de base clássica, os gerentes geralmente não planejam, organizam ou controlam; eles 

decidem em situações de pouca certeza e instabilidade. Deve-se, portanto, aceitar a 

realidade e se adaptar a teoria à prática. 

Vergara (1991) apresenta a questão dos aspectos racionais e de intuição relacionados à 

decisão e destaca as críticas que os acadêmicos e profissionais de administração fazem 

ao ensino da administração baseada nos pressupostos da racionalidade cartesiana. Para 

estes autores, a realidade se apresenta predominantemente de maneira não-programada, 

portanto, muitas das decisões são tomadas baseadas em múltiplas racionalidades e na 

intuição. 
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4.7. DEMOGRAFIA 

As particularidades do decisor podem influenciar na decisão. Às características de 

pessoas que compõem grupos ou outras unidades sociais, como as organizações, 

Bateman e Snell (1998) denominam de demografia. Os grupos de trabalho, as 

organizações, os países, os mercados ou as sociedades podem ser descritas e 

caracterizadas com referência a sexo, grupo familiar, renda, escolaridade, ocupação e 

demais características possíveis de serem categorizadas. Para efeito desta pesquisa serão 

analisadas as características quanto: a) o sexo, b) a experiência, c) a idade do decisor, d) 

o nível educacional, e e) os tipos de decisões tomadas. Estas características serão 

importantes para o entendimento do capítulo 5 que apresenta as respostas apresentadas 

pelos pesquisados. 

a) Sexo do decisor: Vergara (1991) acena que o "sexto sentido" é a chave para a 

aceitação pelo mercado de mulheres executivas. Dale, conforme Vergara (1991) afirma 

terem as mulheres o sexto sentido, serem intuitivas e fazerem as avaliações dos negócios 

com mais facilidade. Oliveira (1991) chama a atenção para o fato de que o universo 

cultural e social humano se organiza em tomo do eixo da dicotomia sexual. Nesta 

dicotomia, o feminino é ligado à natureza, à emoção e o masculino à razão. Zanela 

(1999) apresenta a dimensão cultural da feminilidade como participante de uma 

sociedade em que as regras sociais para homens e mulheres são flexíveis, em que o 

homem e a mulher devem ser modestos, temos e preocupados com a qualidade de suas 

vidas. A dimensão cultural de masculinidade está presente em uma sociedade onde as 

regras sociais são diferentes, os homens devem ser assertivos, fortes e preocupados com 

o sucesso material, as mulheres devem ser temas, modestas e preocupadas com as 

questões de qualidade de vida. 

b) Experiência: Mintzberg e Quinn (2001, p. 277) acenam para o fato de que embora a 

decisão possa ser individual, ela é influenciada por anos de treinamento. "Portanto, 

usamos o rótulo julgamento profissional para sugerir que, conquanto o julgamento possa 
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ser uma forma de escolha, trata-se de julgamento informado, enormemente influenciado 

por treinamento profissional e afiliação". 

Motta P. (2001) afirma que o indivíduo adquire experiência com a observação das 

práticas gerenciais, sejam elas boas ou más. Elas contribuem na formação de valores e 

atitudes, a respeito do trabalho gerencial que permitem ao gestor solucionar os 

problemas, e na condução dos destinos da empresa. 

c) A idade do decisor: Driver et aI. (1990) e Taylor (1975) (apud Zanela,1999) 

constataram que os decisores mais velhos tendem a buscar maior quantidade de 

informações, o que requer mais tempo e recursos para o processo decisório. Este 

indicativo permite perceber que a idade influencia a performance do decisor. 

d) Nível educacional: é caracterizado como a instrução formal do decisor. Para Motta P. 

(2001) os graduados em administração e em economia são em princípio os profissionais 

melhores preparados para resolver os problemas organizacionais. A competência na 

resolução dos problemas é devida a capacidade analítica, e na habilidade em decompor 

os problemas e entender as relações entre causa e efeito. 

e) Tipos de decisões tomadas: Para Freitas, Becker, Kladis e Hoppen 1997 (apud Zanela, 

1999), este é um dos melhores indicadores da experiência decisória. As decisões podem 

ser classificadas de acordo com a mesma taxonomia utilizada nos níveis gerenciais: 

estratégicas, táticas e operacionais. Muito embora as decisões sejam tomadas pelo gestor 

do nível hierárquico característico, pode haver situações em que o tomador de decisão 

será avaliado não pelo nível hierárquico, mas pelo tipo de decisão tomada. 
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Este capítulo conceituou decisão, apresentou o processo decisório, os tipos de decisões 

que confonne classificação de Simon (1960), podem ser do tipo programado, de menor 

risco e incerteza e o não-programado que lida com os riscos e os inéditos que povoam o 

dia-a-dia dos executivos do nível estratégico. O modelo comportamentalista de Simon e 

da Lata de Lixo foram descritos e serviram de base para o aprofundamento dos conceitos 

de racionalidade limitada e dos aspectos cognitivos. A partir da cognição foram 

apresentados os conceitos de intuição, emoção e julgamento heurístico. 
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5. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DO SEU 

RESULTADO 

Este capítulo apresenta como foi desenvolvida a pesquisa de campo, assim como os 

vieses e os resultados por ela identificados. 

5.1 ELABORAÇÃO DO ROTEIRO DE PESQUISA 

o levantamento dos dados foi efetuado pelo preenchimento de questionários e por 

entrevistas semi-estruturadas com os executivos de nível estratégico das empresas. O 

questionário da pesquisa é composto de 13 perguntas que representam os 13 vieses 

apresentados por Bazerman (2004). O questionário é apresentado no anexo (Anexo 8.1). 

Durante o período de pré-testes, os dados das questões que compõem o questionário 

foram adaptados para possibilitar melhor compreensão e tomar as perguntas mais 

próximas da realidade das pessoas e empresas brasileiras pesquisadas. O pré-teste 

constou da aplicação do questionário a um grupo de oito pessoas composto de gerentes 

de nível médio, professores, proprietário de empresas e leitores do livro de Bazerman 

(2004). Nesta fase foi identificado que os comentários dos entrevistados a respeito dos 

vieses contribuíam positivamente no esclarecimento do problema da pesquisa. 

5.2. LEVANTAMENTO DE CAMPO 

o levantamento de campo foi estruturado em duas partes, que ocorreram na mesma 

oportunidade: a primeira parte foi o preenchimento do questionário pelo entrevistado na 

presença do pesquisador, e a segunda, foi uma entrevista semi-estruturada, após o 

preenchimento do questionário, tendo como base as 13 questões do questionário. 

Das 11 entrevistas, 10 foram realizadas pelo pesquisador e uma por uma pessoa treinada 

e com conhecimento do assunto pesquisado. Quando do pré-teste, identificamos que 

alguns pesquisados demonstraram constrangimento com a gravação das entrevistas; por 
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este motivo, somente em quatro situações as entrevistas foram gravadas de modo parcial. 

Nos demais casos, o entrevistador procedeu as anotações. 

o preenchimento dos questionários e a realização das entrevistas efetuadas pelo 

pesquisador foram realizadas nos locais de trabalho dos entrevistados, a entrevista 

realizada pelo terceiro foi realizada na residência do entrevistado. 

o período de coleta de dados no campo ocorreu no período compreendido entre 

setembro e novembro de 2007, nas cidades de Itaboraí, Rio de Janeiro e Niterói, 

localizadas no Estado do Rio de Janeiro. 

5.3 ANÁLISE DE DADOS 

Embora sem valor estatístico, as respostas foram planilhadas de modo a permitir a 

análise dos vieses que ocorreram de modo mais significativo. As entrevistas foram 

transcritas e os dados analisados pelo método de análise de conteúdo, conforme 

exemplificado na sessão relativa a tratamento dos dados (capítulo 1). 

A grade de análise escolhida foi a aberta, pois as categorias relativas à pesquisa foram 

definidas no decorrer da pesquisa. 

5.4 ANÁLISE DE DADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

Os resultados da pesquisa de campo serão apresentados a seguir conforme os vieses que 

representam. 

O trabalho de Bazerman (2004, p. IX) tem o objetivo de "inserir a pesquisa do processo 

da decisão comportamental no domínio organizacional examinando o julgamento em 

diversos contextos gerenciais". 
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Bazerman (2004) identifica e focaliza três tipos de heurísticas, que são subdivididas em 

vieses, utilizados nas tomadas de decisões. São elas: a heurística da disponibilidade e a 

heurística da representatividade e os vieses que emanam da ancoragem ou do ajuste. 

o QUE SÃO HEURISTICAS? 

Conforme a definição de Bazerman (2004, p. 7), são estratégias simplificadoras ou 

regras práticas que as pessoas se utilizam ao tomar decisão. 

Para Hammond, Keeney e Raiffa (2008, p. 165) são "rotinas inconscientes para lidar 

com a complexidade inerente da maioria das decisões". 

O QUE SÃO VIESES? 

São interferências no processo de tomada de decisão que atuam nas heurísticas de modo 

a deturpar a realidade percebida (TVERSKY e KAHNEMAN, 1989a). 

Tversky e Kahneman (1989a) afirmam que os decisores tomam decisões baseadas em 

um limitado número de princípios heurísticos que reduzem a atividade de analisar 

probabilidades e opções a condições simplificadas. Contudo, estas heurísticas apesar de 

úteis podem levar a grandes erros sistemáticos, que são os vieses. As avaliações 

subjetivas de ocorrências de eventos se assemelham às avaliações subjetivas de 

quantidades fisicas, distâncias e dimensões, como, por exemplo, a distância aparente de 

um objeto está relacionada em parte ao índice de iluminação, pois quanto mais detalhe se 

percebe do objeto mais perto este objeto parece estar. As regras heurísticas são três: da 

disponibilidade, da representatividade e da ancoragem e ajuste. 

5.4.1. HEURÍSTICA DA DISPONIBILIDADE 

Determina que a avaliação que um indivíduo faz de determinado assunto é em função da 

disponibilidade deste assunto na memória. Deste modo, os assuntos freqüentes e mais 
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recentes são lembrados de maneIra mais representativa e imediata. Os temas que 

evoquem emoções fáceis de imaginar e termos específicos estarão mais disponíveis do 

que os não emocionais, difíceis de imaginar e dispersos. Esta heurística possibilita 

auxilio no julgamento, ao disponibilizar ao tomador de decisões os casos similares ao 

que está sendo analisado, mas também pode trazer informações que não estão 

objetivamente relacionados ao assunto em análise (BAZERMAN, 2004). 

A heurística da disponibilidade foi apresentada nos estudos de Tversky e Kahneman 

(1989a) e Tversky e Kahneman ( apud Bazerman, 2004) que afirmam que quando um 

indivíduo julga a freqüência de ocorrência de um determinado evento pela 

disponibilidade de seus exemplos, ele identifica como um evento mais freqüente aquele 

que tem facilidade de lembrar. Os autores apresentam o exemplo de uma pesquisa 

realizada em laboratório em que em um grupo foi lida uma lista de nomes em que as 

mulheres eram mais famosas que os homens. No outro grupo foi realizada a mesma 

pesquisa em que a relação apresentava nome de homens mais famosos do que as 

mulheres. O resultado foi que no grupo em que as mulheres eram mais famosas, os 

participantes disseram que a quantidade de mulheres era maior e no grupo em que os 

homens eram mais famosos, os participantes disseram que a quantidade maior era de 

homens. Os dois grupos concluíram de maneira errada visto que a quantidade de homens 

e mulheres era a mesma. Os pesquisados, aparentemente, prestaram mais atenção ao 

nome dos conhecidos do que à quantidade de pessoas relacionadas. Em outro exemplo, 

Tversky e Kahneman (1989a) apresentam uma pesquisa em que se solicitou a um grupo 

que estimasse a freqüência que aparece as palavras abstratas (amor, pensamento) e as 

palavras concretas (porta, água). Aparentemente é mais fácil pensar contextos em que 

aparecem as palavras abstratas (historias de amor) do que as que aparecem as palavras 

concretas (porta). Ao se julgar a freqüência de ocorrência de palavras pelos contextos à 

percepção é a de que são mais numerosas as palavras abstratas do que as concretas, o que 

caracteriza um viés, visto que as quantidades de palavras abstratas e concretas são iguais. 
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5.4.2. HEURÍSTICA DA REPRESENTATIVIDADE 

Bazerman (2004) afirma que ocorre em função da comparação dentre os assuntos em 

análise com as referências e idéias preestabelecidas que os indivíduos possuem de 

pessoas e objetos ou eventos. Administradores se utilizam desta heurística na seleção de 

pessoal ao comparar determinado perfil de candidato a uma categoria pré-estabelecida, 

ou no lançamento de novos produtos ao comparar com tipos similares anteriormente 

lançados. Como potencial problema de utilização desta heurística, está o fato de que os 

tomadores de decisões tendem a confiar mais nesta heurística, não percebendo a falta de 

informações ou a existência de informações melhores que possibilitariam ao indivíduo 

tomar melhores decisões. Para Tversky e Kahneman (1989a) na avaliação pela heurística 

da representatividade as probabilidades a priori são descuidadas. 

Tversky e Kahneman (1989a) afirmam que quando não é fornecida nenhuma 

informação, o decisor usa os índices básicos corretamente que são substituídos por dados 

descritivos quando disponíveis. 

5.4.3. ANCORAGEM E AJUSTE 

Para Bazerman (2004), as análises dos problemas são baseadas, ou ancoradas, em 

antecedentes históricos, pelo tipo de problema ou por informações existentes, e ajustadas 

de modo a ir ao encontro do problema em análise. Por exemplo, ao se rever salários, os 

administradores o fazem baseados em salários existentes nos anos anteriores. Deste 

modo, a decisão será tomada em comparação com a ancora inicial, portanto, mesmos 

problemas podem ter decisões diferentes em função dos parâmetros InICIaiS serem 

diferentes. Para Tversky e Kahneman (1989a) em muitas situações as estimativas 

ocorrem a partir de valores iniciais que são adaptados até produzir a resposta definitiva. 

A ancoragem e ajuste têm suas evidências apresentadas por Tversky e Kahneman (1974) 

e Tverky e Kahneman (apud Bazerman, 2004) de uma pesquisa empírica realizada em 

que se solicitou aos participantes que estimassem a percentagem de países africanos nas 
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Nações Unidas. Para cada participante foi oferecido um número obtido em uma roleta na 

presença dos participantes. Os valores arbitrados na roleta influenciavam as estimativas 

dos participantes. Os que tinham as estimativas de partida de 10 (valor obtido na roleta) 

países, tiveram como mediana de quantidade 25 países. Os que tiveram como partida 65 

(valor obtido na roleta) países teve a mediana de 45 países, ou seja, o valor inicial 

embora aleatório, influenciou na estimativa dos pesquisados. 

DOIS VIESES MAIS GERAIS 

Também serão apresentados dois outros vieses que Bazerman (2004) denomina de vieses 

gerais, que são o relativo a armadilha da confirmação e previsão retrospectiva (hindsight) 

e a maldição do conhecimento. 

Tversky e Kahneman (1989a) e Tversky e Kahneman (apud Bazerman 2004) 

subdividem as heurísticas em vieses. O resultado da presente pesquisa será apresentado 

tendo como elemento-guia as heurísticas e os vieses, conforme apresentados no 

questionário. Cada pergunta, que está numerada de acordo com o número da questão do 

questionário, representa um viés que será descrito detalhadamente. Os resultados obtidos 

quanto a influencia do viés nos gestores pesquisados estão acompanhados dos 

comentários, respostas e impressões dos entrevistados sobre estes vieses em suas 

organizações. A tabulação/resumo do resultado é apresentada na figura 12 em conjunto 

com o quadro resumo de Bazerman (2004, p. 50-51). 



Figura 12 - Quadro resumo da pesquisa e consolidado das heurísticas e vieses. 

As questões e os vieses relacionados com a numeração de 1 a 13 representam 
respectivamente os seguintes vieses, alocados pelas respectivas heurísticas: 

HEURíSTICA DA DISPONIBILIDADE: 

1- Facilidade de lembrança 
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Indivíduos julgam que eventos mais facilmente recuperados da memória com base na recentidade e vividez são 

mais numerosos do que eventos de igual freqüência cujos exemplos são lembrados com menos facilidade. 

2- Recuperabilidade 

A avaliação que os indivíduos fazem da freqüência de eventos sofre viés com base no modo como as estruturas 

de suas memórias afetam o processo de busca. 

3- Associações pressupostas 

Indivíduos tendem a superestimar a probabilidade de dois eventos ocorrerem concomitantemente com base no 

número de associações semelhantes que podem recordar facilmente, seja pela experiência, seja por influência 

social. 

HEURíSTICA DA REPRESENTATIVIDADE: 

4- Insensibilidade aos índices básicos 

Ao avaliar a probabilidade de eventos, indivíduos tendem a ignorar os índices básicos caso seja fornecida 

qualquer outra descrição informativa - mesmo que irrelevante. 

5- Insensibilidade ao tamanho da amostra 

Ao avaliar a confiabilidade de informações amostrais, indivíduos freqüentemente falham na avaliação do papel do 

tamanho da amostra. 

6- Interpretação errada da chance 

Indivíduos esperam que uma seqüência de dados gerada por um processo aleatório parecerá "aleatória" mesmo 

quando a seqüência for muito curta para que essas expectativas sejam estatisticamente válidas. 

7- Regressão à média 

Indivíduos são propensos a ignorar o fato de que eventos extremos tendem a regredir à média em tentativas 

subseqüentes. 

8- A falácia da conjugação 

Individuos julgam erroneamente que conjunções (dois eventos ocorrendo concomitantemente) são mais prováveis 

do que um conjunto mais global de ocorrências do qual a conjunção é um subconjunto. 

ANCORAGEM E AJUSTE: 

9- Ajuste insuficiente da âncora 

Indivíduos estimam valores com base em um valor inicial (derivado de eventos passados, atribuições aleatórias ou 

qualquer informação disponível) e usualmente fazem ajustes insuficientes a partir daquela âncora para 

estabelecer um valor final. 

10- Vieses de eventos conjuntivos e disjuntivos 

Indivíduos exibem um viés em relação à superestimação da probabilidade de eventos conjuntivos e à 

subestimação da probabilidade de eventos disjuntos. 

11- Excesso de confiança 

Indivíduos tendem a demonstrar excesso de confiança quanto à infalibilidade de seus julgamentos ao responder 

perguntas moderadas ou extremamente difíceis. 
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VIESES GERAIS: 

12- A armadilha da confirmação 

Individuos tendem a buscar informações confirmatórias para o que eles acham que é verdadeiro e deixam de 

procurar evidências desconfirmatórias. 

13- Previsão retrospectiva (hindsight) e a maldição do conhecimento 

Após saber se um evento ocorreu ou não, tendem a superestimar até que grau individuos teriam previsto o 

resultado correto. Além do mais não ignoram informações que eles têm mas que os outros não têm ao prever o 

comportamento dos outros. 

08S: Tempo na função em anos. 

HEURÍSTICA DA DISPONIBILIDADE 

A heurística da disponibilidade é subdividida em três vieses: 

10 VIÉS: FACILIDADE DE LEMBRAR 

É relativo à influência que a vividez (presença na mídia) e a data da ocorrência do evento 

têm no indivíduo. O indivíduo é influenciado por assuntos que vivenciou ou que tem 

conhecimento. Este aspecto pode influenciar na tomada de decisão ao avaliarmos os 

problemas existentes com base, não na realidade que o assunto acontece, mas em bases 

particulares e individuais. Como exemplo, é apresentado o caso do agente de compras 
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que ao selecionar um fornecedor entre os vários possíveis, escolheu a empresa cujo nome 

era familiar, sendo que mais tarde descobriu que a decisão foi baseada na exposição que 

esta empresa tivera na publicidade por ter extorquido fundos dos clientes. A pergunta de 

pesquisa que recebeu para a identificação deste viés foi: 

18 pergunta: 

Segundo os dados do Ministério da Saúde de 2004, qual das seguintes 

listas indica a relação de mortes mais freqüentes no Brasil? 

(A) Doenças do aparelho circulatório e tumores 

(B) Crimes, acidentes e doenças do aparelho respiratório. 

A pesquisa identificou que oito das 11 pessoas entrevistadas foram influenciadas pela 

vividez ou pela recentidade. Este fato pode ser constatado, visto que a mídia reflete as 

questões relativas à criminalidade de modo extensivo. O executivo da construção civil 

afirmou que: 

... já tinha perdido algumas pessoas com câncer e que no jantar da noite 

anterior havia uma amiga que perdeu o marido com câncer. 

Neste caso, a influência não foi pela mídia e sim pela vividez na memória. 

Tversky e Kahnerman (1974, apud Bazerman 2004) afirmam que os indivíduos 

acreditam que os eventos mais fáceis de lembrar aparecem como se acontecesse com 

mais freqüência. 

o executivo de varejo, quando informado do que representava o viés e qual a resposta 

adequada, se mostrou desapontado por sua resposta ter o viés e justificou buscando a 

racionalidade: 
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Não fui influenciado pelo viés, não! Respondi pensado ... as pessoas 

podem morrer de crime e estar doentes, então a possibilidade de uma 

pessoa morrer estando doente é maior ... morrer assassinada ou da 

doença. 

A executiva do terceiro setor afirmou que a influência da mídia e do ambiente pode 

influenciar as decisões e por isto as organizações utilizam ferramentas para blindar estas 

influências: 

... é preciso elementos de checagem para os decisores. Tudo 

Influencia. 

A executiva da empresa de servIços entende que a influência do ambiente sobre a 

empresa pelo ambiente pode acontecer principalmente nas pequenas decisões, como, por 

exemplo, se um cliente tem um histórico de muitas compras, a empresa pode vender sem 

tomar todos os cuidados relativos à pesquisa de crédito, e o comprador pode estar em 

dificuldades de pagamentos ela conclui com a seguinte questão: 

Coca Cola é um bom produto, então tudo que ela lança é bom, você 

compra e às vezes não é. 

A racionalidade funcional é a todo o momento pretendida, como na fala do executivo do 

varejo, o lado substantivo não é tolerado. Mannheim (1940, apud Guerreiro Ramos 1989, 

p. 6) define a racionalidade substancial como "um ato de pensamento que revela 

percepções inteligentes das inter-relações de acontecimentos, numa situação 

determinada", e discorre Guerreiro Ramos (1989, p. 6): 

A racionalidade funcional diz respeito a qualquer conduta, 

acontecimento ou objeto, na medida em que este é reconhecido como 

sendo apenas um meio de atingir uma determinada meta. A influência 
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ilimitada da racionalidade funcional sobre a vida humana solapa suas 

qualificações éticas. 

E com relação ao que foi apresentado pela executiva do terceiro setor, Guerreiro Ramos 

(189, p.125) permite-nos um esclarecimento: 

Na tentativa de criar e maximizar os recursos necessários a seu bem 

estar material, o indivíduo pode-se permitir atividades 

mecanográficas, que são aquelas específicas da organização 

econômica formal. No entanto, regras operacionais, mecânicas, não se 

ajustam a todo o espectro da conduta humana. 

20 VIÉS: RECUPERABILIDADE 

É a capacidade que se tem de identificar soluções baseadas nas estruturas de memórias 

existentes como, por exemplo, no caso de uma organização que se precisa de apoio na 

área de informação e que a área específica para solucionar a questão não resolva. Se este 

conhecimento for disponível em outro departamento, provavelmente será determinado 

um viés no comportamento de busca para solucionar o problema. A identificação deste 

viés se deu por duas perguntas, denominadas de 2 (A) e 2 (B): 

2a pergunta: 

Quantas palavras do tipo ____ n d o (palavras de sete letras 

com terminação ndo) você espera encontrar em um romance em 

língua portuguesa (cerca de duas mil palavras)? 

Indique sua melhor estimativa, marcando um dos seguintes valores 

com um círculo: 

o 1-2 3-4 5-7 8 - 10 11-15 16+ 
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Problema 2 (B): 

Quantas palavras do tipo _____ d _ (palavras de sete letras com 

o "d" ma sexta posição) você espera encontrar em um romance em língua 

portuguesa (cerca de duas mil palavras)? 

Indique sua melhor estimativa marcando um dos seguintes valores com 

um círculo: 

o 1-2 3-4 5-7 8 - 10 11-15 16 + 

Identificou-se que seis de 11 respondentes confirmam o que é apresentado por Tversky e 

Kahneman (1983, apud Bazerman 2004). Os entrevistados ao marcarem na resposta 2 

(A) um número maior do que o 2 (B) não estão respondendo de maneira correta, pois 

toda palavra com sete letras terminadas com "ndo" tem, obrigatoriamente, na sexta 

posição a letra "d". Os autores argumentam que as palavras com "ndo" são mais 

facilmente recuperáveis pela memória porque o sufixo ndo é muito comum, e que a 

busca por palavras cuja sexta letra seja "n" não apresenta facilmente o grupo de palavras 

terminados em "ndo". 

Nenhum entrevistado identificou que a letra "n" está contida no sufixo ndo. Um deles 

comentou que o motivo para ter marcado a mesma quantidade de palavras nos problemas 

2 (A) e 2 (B) foi de que os dois tinham duas mil palavras, e como a quantidade das 

palavras era a mesma, cerca de duas mil palavras, então as questões deveriam ter como 

resposta o mesmo número. 

Bazerman (2004) afirma que do mesmo modo que a recuperabilidade afeta o 

comportamento em busca de vocabulário, os modos das organizações afetam o 

comportamento de busca de informação no dia-a-dia de nosso trabalho. O autor alerta 

para o fato de que as organizações são estruturadas para estabelecer uma ordem, porém 

esta mesma estrutura pode gerar confusão se a ordem presumida não for exatamente a 
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ordem sugerida. O exemplo apresentado é o de uma organização que tem um 

departamento de sistemas de informação com conhecimento técnico generalizado em 

aplicações para computadores. Ele sustenta que se o departamento de informações tiver o 

conhecimento para suprir uma determinada demanda de outro departamento, a estrutura 

organizacional o guiará até o recurso correto. Porém, se esta resposta existir em outro 

local da organização, é provável que a hierarquia da organização crie um viés de 

efetividade em sua busca. 

Quando apresentado pelo pesquisador como era a estrutura da pergunta e qual viés ele 

representava, o executivo de investimentos afirmou que realmente a estrutura, a maneira 

com que o assunto é apresentado pode influenciar o modo com que as respostas são 

dadas. 

3° VIÉS: ASSOCIAÇÕES PRESSUPOSTAS 

É a peculiaridade dos indivíduos superestimar a probabilidade de eventos ocorrerem ao 

mesmo tempo com base na quantidade de ocorrências semelhantes que possuem na 

memória, seja por experiência própria ou influência social. 

38 pergunta (A): 

A maconha está relacionada com a delinqüência? 

(A) Sim 

(B) Não 
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3 a pergunta (B): 

Existe maior probabilidade de casais que se casam com menos de 25 anos 

de idade terem famílias maiores? 

(A) Sim 

(B) Não 

Bazerman (2004) afirma que quando se questiona sobre a relação que existe entre o uso 

da maconha e delinqüência, é usual que os indivíduos tentem se lembrar de casos em que 

o usuário de maconha é delinqüente e não analisa todas as possibilidades, visto que toda 

vez que se associa dois eventos dicotômicos há no mínimo quatro situações diferentes a 

serem consideradas: (a) usuários de maconha que são delinqüentes, (b) usuários de 

maconha que não são delinqüentes, (c) delinqüentes que não usam maconha e não 

delinqüentes e (d) não usuários de maconha, este mesmo enfoque pode ser observado no 

caso do casamento, onde no mínimo quatro grupos devem ser considerados: (a) casais 

que se casam jovens e têm famílias grandes, (b) casais que se casam jovens e tem 

famílias pequenas, (c) casais que se casam com mais idade e têm muitos filhos e (d) 

casais que se casam com mais idade e têm poucos filhos. A pesquisa identificou que um 

maior número de pesquisados, sete ocorrências, associou o uso da maconha com a 

delinqüência, em comparação com as cinco associações entre casais que se casam 

jovens, e quantidade de filhos. 

o executivo de investimentos que não associou o uso da maconha à delinqüência 

raciocinou, ponderou e afirmou que o uso de maconha pela juventude é um fato e que 

não são marginais. No ambiente organizacional a pergunta que deveria ser formulada é: 

Você conhece fulano? Ele é bandido? Se for bandido você identifica, e 

se não for e depois vira, como o Cacciola? No caso de empresas é a 

mesma coisa, quando fazemos aquisições se a empresa tiver 

problemas identificáveis tudo bem, e se não tiver? 
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Este mesmo executivo afirmou que, ao responder à questão que relaciona casais jovens à 

quantidade de filhos, pensou em sua própria vida, no caso biológico, pois ele está perto 

dos 50 anos, tem no segundo casamento dois filhos, um de cinco anos e outro com um 

ano, se ele fosse mais velho não teria, pois: 

... não ia querer ser um pai ausente, a mulher também tem esta 

limitação de ordem biológica. 

Por estes motivos, raciocinou que se o casal é mais novo tem mais condições de ter mais 

filhos. 

o executivo do setor bancário afirmou que a pessoa que fuma, tem sim, maior chance de 

ser delinqüente. 

Esta é a mesma visão do executivo de varejo ao afirmar que respondeu que o uso de 

maconha está relacionado à delinqüência, pois a lei diz que o uso da maconha e ilegal, 

"então a pessoa que fuma é delinqüente". Com relação ao número de filhos, ele afirma 

que conhece um monte de casais jovens que têm poucos filhos, o que é uma tendência 

atual, portanto, a idade dos casais não tem razão direta com o número de filhos. 

o executivo do setor de navegação afirma que o que condiciona a quantidade de filhos 

não é a idade do casal, e sim, a capacidade financeira, e acredita que a delinqüência está 

relacionada ao uso de drogas. 

Bazerman (2004, p. 24) afirma que, geralmente, recordamos eventos freqüentes mais 

facilmente do que os eventos pouco freqüentes e recordamos os eventos prováveis mais 

facilmente do que os pouco prováveis. Em resposta a este aprendizado adotamos a 

heurística da disponibilidade para ajudar na estimativa da probabilidade de eventos. 

A utilização desta heurística pode conduzir a erros sistemáticos no julgamento gerencial, 

ao pressupor que as lembranças disponíveis "são verdadeiramente representativas de um 

conjunto maior de eventos que existe fora do alcance de nossa experiência". 
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A exposição de Bazerman pôde ser constatada nesta pesquisa pelas afirmações do 

executivo de investimentos e, pela executiva da indústria alimentícia que como exemplo 

citou a experiência pessoal de que se casou cedo e teve muitos filhos (três filhos). Fato 

interessante aconteceu com o executivo da instituição educacional. Ele afirmou: 

... já fumei maconha quando garoto ... conheço gente que fuma, que são usuárias e que 

não tem envolvimento com a marginalidade .. .Impressionante... mesmo assim 

marquei ... por influência da mídia, marquei que tem relação entre delinqüência e uso 

de maconha ... 

Com relação ao que foi apresentado por este executivo, March e Simon (1970, p. 28) 

afirmam que o comportamento de um indivíduo é influenciado durante um curto espaço 

de tempo pelo seu estado interior no início do período e pelo ambiente no início do 

período. O estado interior e o ambiente determinam não somente o comportamento, mas 

também o estado interior do organismo no momento seguinte. 

HEURÍSTICA DA REPRESENTATIVIDADE 

Os vieses da heurística da representatividade são cinco: o da insensibilidade aos índices 

básicos, a insensibilidade ao tamanho da amostra, interpretação errada da chance, 

regressão à média e falácia da conjunção. 

40 VIES: INSENSIBILIDADE AOS ÍNDICES BASICOS 

Ocorre quando o indivíduo não se atém aos dados relevantes do problema e sim a dados 

secundários. Na avaliação de um acontecimento as pessoas têm a tendência a ignorar 

índices básicos em detrimento de qualquer outra informação que seja fornecida, mesmo 

que irrelevante. A pergunta de pesquisa relativa a este viés foi formulada do seguinte 

modo: 
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48 pergunta: 

João está terminando seu MBA em uma universidade de prestígio. Ele se 

interessa muito por artes e já considerou anteriormente seguir a carreira 

de músico. Ele, provavelmente, vai preferir trabalhar em: 

(A) direção de arte 

internet 

(B) uma empresa iniciante na 

No exemplo do aluno que está concluindo o MBA em uma universidade de prestígio, 

que se interessa muito por arte, e este pensou em seguir a carreira de músico, quando 

questionado se este aluno vai seguir a carreira de direção de arte ou trabalhar em uma 

empresa iniciante na internet, a maioria das pessoas conclui que o aluno escolheu o 

emprego de diretor de arte, porém é fato que há um maior número de pessoas com MBA 

trabalhando em empresas de internet do que em direção de arte. Este aspecto ocorreu, 

provavelmente, por ter na pergunta informações que induzem o respondente a marcar 

direção de arte. A heurística da representatividade leva os indivíduos a compararem o 

aluno à carreira, porém, se analisarmos os dados básicos, veremos que é muito maior a 

probabilidade de pessoas com a descrição apresentada trabalhar em empresas de internet 

do que como diretores de arte (Bazerman, 2004). 

Dos 11 pesquisados, cinco pessoas relacionaram o aluno com direção de arte. Entre os 

que fizeram esta associação está o executivo de investimentos que afirmou que MBA 

hoje é uma referência e todo mundo está fazendo, "hoje tudo é business, a arte é vista 

como negócio". O exemplo que este executivo apresentou foi o do filho do sócio que é 

formado em filosofia em Nova Y ork e está na empresa de investimentos fazendo análise 

de riscos de empresas. Acredita que as pessoas devem se preparar, pois a oportunidade é 

que vai levar as pessoas a tomarem as decisões na vida; se a oportunidade for arte, ele 

pode fazer negócios da arte unindo as duas coisas (arte e business), unindo deste modo às 

competências. 
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o executivo de navegação e a executiva da indústria alimentícia têm opiniões 

semelhantes, entendem que as pessoas podem fazer MBA para ser gerente de uma banda, 

se preparar para gerir a carreira. A executiva da indústria alimentícia conclui com a 

seguinte questão encaminhada ao pesquisador: 

Paulo, você é arquiteto e não está fazendo mestrado em 

administração? 

5° VIÉS: INSENSIBILIDADE AO TAMANHO DA AMOSTRA 

Os indivíduos normalmente não têm a percepção quanto ao tamanho da amostra; falham 

na avaliação do papel do tamanho da amostra. A pergunta, de Tverky e Kahneman 

(1974, apud Bazerman, 2004), relativa a este viés é: 

58 pergunta: 

Uma cidade é atendida por dois hospitais. No hospital maior nascem 

cerca de 45 bebês por dia e no menor, cerca de 15 bebês por dia. Como se 

sabe, aproximadamente 50% dos bebês são meninos. Todavia, a 

porcentagem exata varia dia-a-dia. Às vezes, pode ser maior, às vezes 

pode ser menor do que 50%. Durante o período de um ano, cada hospital 

registrou os dias em que mais de 60% dos bebês nascidos eram meninos. 

Qual hospital você acha que registrou o maior número desses dias? 

(A) Hospital maior 

(B) Hospital menor 

(C) Aproximadamente o mesmo (isto é, com tolerância de 5% entre um e 

outro) 

O exemplo apresentado por Bazerman (2004) é o das propagandas de pasta de dentes 

quando diz que quatro entre 10 dentistas recomendam goma de mascar sem açúcar para 
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seus pacientes que têm o hábito de mascar. Não informam o número de dentistas 

entrevistados e deste modo não tem base estatística e significado, pois se o número de 

entrevistas for de 10 dentistas, o resultado não pode ser generalizado para a população de 

dentista. 

Nesta pesquisa, identificamos que nove entrevistados foram influenciado por este viés, 

sendo que o executivo de investimentos, um dos que não apresentaram o viés, 

desenvolveu o cálculo estatístico para poder responder. 

o executivo de máquinas e equipamentos se justificou e disse que não é bom de 

estatística e por isto marcou a mesma letra para os dois. 

60 VIÉS: INTERPRETAÇÃO ERRADA DA CHANCE 

Ocorre quando se ignora a estatística, priorizando as pequenas informações ou dados. 

Neste viés, as pessoas esperam que uma seqüência de dados baseada em um processo 

aleatório parecerá aleatório, mesmo quando a seqüência for muito pequena. Para se 

considerar estes resultados estatisticamente válidos, esta característica é denominada lei 

dos pequenos números. A pergunta da pesquisa referente a este viés e formulada do 

seguinte modo: 

68 pergunta: 

Você começou a comprar ações pela internet, iniciando com cinco 

ações diferentes. Cada uma delas baixou logo após sua compra. 

Enquanto se prepara para fazer uma sexta compra, você raciocina 

que dessa vez seria mais bem-sucedido, já que as cinco últimas não 

o foram. Afinal, a probabilidade diz haver, no mínimo, um acerto 

entre seis decisões. Esse pensamento é: 

(A) Correto 

(B) Incorreto 
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Bazerman (2004) apresenta como exemplo o caso da pessoa que começou a comprar 

ações pela internet com o total de cinco ações diferentes. O resultado foi de que as cinco 

ações caíram de cotação após a compra. Enquanto a pessoa se mobiliza para a sexta 

compra de ações, raciocina que desta vez será mais bem-sucedida, visto que a 

probabilidade diz que haverá no mínimo um acerto em seis decisões. 

A maIOrIa das pessoas raCIOcma deste modo, porém esta lógica é incorreta, pOIS, 

estatisticamente, o desempenho das cinco ações é independente da sexta. A chance é a 

razão entre a probabilidade de sucesso de um evento pela probabilidade de fracasso deste 

mesmo evento. Esta afirmação de Bazerman (2004) não foi confirmada nesta pesquisa. 

Os resultados desta pesquisa vão de encontro com o que foi apresentado por Kahneman e 

Tversky (1989a, p. 61) ao afirmar que: "Quando não se proporciona informação 

específica as probabilidades prévias são corretamente utilizadas, quando as informações 

são triviais, as probabilidades prévias são ignoradas". 

Somente um entrevistado em nossa pesquisa foi afetado por este viés. Afirmou que 

aplica em ações há pouco tempo e que por isto estudou pouco o mercado de ações. Diz

se afoito e no mercado de ações tem que ter sorte, ter filling para entender o que vai 

acontecer no mercado, tem de estar atento à sociedade. 

7° VIÉS: REGRESSÃO À MÉDIA 

As pessoas tendem a ignorar o fato de que os eventos extremos tendem a regredir a 

média em tentativas subseqüentes. Na prática, são utilizados como parâmetro os 

resultados extremos ocorridos no passado para se prever resultados futuros, sem se 

considerar qualquer outra questão. Como no exemplo da previsão de vendas de uma 

cadeia de 10 lojas, onde os produtos são similares em todas as lojas, havendo unicamente 

a variação de localização e variações aleatórias. Apresentados às vendas das lojas e a 

tendência de que ocorra o aumento de 10% nas vendas no ano seguinte, uma maneira 

lógica de resolução deste problema é a de acrescentar 10% de vendas sobre cada uma das 

lojas, porém este raciocínio é falho, pois pela análise estatística, a regra da correlação 
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determina que o resultado pode variar desde a total independência, ou seja, as vendas de 

2000 não prevêem as vendas de 2002, até a completa dependência ou correlação perfeita, 

ou seja, as vendas de 2000 prevêem perfeitamente as vendas de 2002. Bazerman (2004, 

p. 31) afirma que: 

No primeiro caso, a falta de uma relação entre as vendas de 2000 e 

2002 significaria que as vendas de 2000 não forneceriam 

absolutamente nenhuma informação sobre as vendas de 2002, e sua 

melhor estimativa para vendas de 2002 seria igual ao total de vendas 

dividido pelo número de lojas ($ 99.000.000: 9 = $ 11.000.000). 

Entretanto, no caso da perfeita previsibilidade entre vendas de 2000 e 

2002, nossa lógica inicial de simplesmente extrapolar o desempenho 

de 2000 adicionado 10% ao desempenho de cada loja seria 

completamente acertada previsibilidade entre as vendas de 2000 -

ficando em algum lugar entre a independência e a perfeita correlação. 

Assim, a melhor previsão para a Loja um estaria entre $ 11.000.000 e 

$ 13.200.000, dependendo de até que ponto você acha que as vendas 

de 2000 podem prever as de 2002. O ponto principal é que, em 

praticamente todas as previsões desse tipo, você deve esperar que a 

estimativa ingênua de $ 13.200.000 regrida em direção à média geral 

de $ 11.000.000. 

Este viés foi representado nesta pesquisa pela pergunta: 

78 pergunta: 

Você faz previsão de vendas para uma cadeia de lojas de departamentos 

com nove localizações. A cadeia depende de você para obter projeções de 

qualidade de vendas futuras de modo a tomar decisões sobre contratação 

de pessoal, propaganda, desenvolvimento de sistemas de informação, 

compras, renovação e coisas semelhantes. A principal diferença em 
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vendas ocorre por causa da localização e de flutuações aleatórias. As 

vendas do ano 2000 foram as seguintes: 

Loja 2000 ($) 2002 ($) 

1 12.000.000 

2 11.500.000 

3 11.000.000 

4 10.500.000 

5 10.000.000 

6 9.500.000 

7 9.000.000 

8 8.500.000 

9 8.000.000 

Total 90.000.000 99.000.000 

o seu serviço de previsões econômicas o convenceu de que a melhor 

estimativa para o aumento total das vendas entre 2000 e 2002 seria de 

10% (até $ 99.000.000). Sua tarefa é prever as vendas de 2002 para 

cada loja. Uma vez que seu gerente acredita no serviço de previsões 

econômicas, é imperativo que o total de suas vendas seja igual a 

$ 99.000.000. 

Nove dos 11 entrevistados responderam, utilizando-se da média para estimar as vendas 

das lojas. A executiva do terceiro setor propôs uma estrutura de previsão em que as lojas 

com as cinco maiores vendas teria um crescimento de 12%. Esta previsão era baseada na 

premissa de que se vendiam mais, é porque já tinham apresentado melhores 

desempenho, as localizadas na sexta e sétima posições, um incremento de vendas que 

somados aos 12% estimados para as lojas de 1 a 5, perfizessem 99% do total de 

acréscimo das vendas, requerido, e para as lojas posicionadas em oitavo e nonos lugares 

um acréscimo de vendas de 1 %. 
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o executivo de investimentos afinnou que não estimaria de maneira linear, que as 

vendas deveriam ser em função da localização da loja. 

A executiva da empresa de materiais para escritório e o executivo de uma rede de 

restaurantes reconhecem que no caso de não estarem disponíveis dados suficientes, a 

tendência é de, realmente, estimar pela média. O executivo de máquinas e 

equipamentos é de mesma opinião e afinna que usou 10% para todas as lojas para ser 

rápido. No caso de suas lojas, deveria se analisar o ponto de localização, os produtos 

ofertados em cada loja, o ambiente em que a loja se encontra, pois "cada ponto é um 

parâmetro, as lojas têm diferentes vendedores, pessoas, clientes, tudo muda, tudo é 

diferente". Continuando com os argumentos, o executivo de máquinas e equipamentos 

esclarece que, além dos parâmetros da loja, são levadas em consideração as vendas 

reais do setor onde atua, a quantidade de possíveis compradores, os índices futuros de 

crescimento do país. Em lojas novas, as vendas são influenciadas pelos vendedores 

mais novos, sem experiência, "os vendedores mais tarimbados, com mais experiência 

têm desempenho melhor, o que afeta no desempenho da filial". 

Bazennan (2004) afinna que, embora mais comum, atribuir previsão de vendas igual 

para todas as lojas é um equivoco, pois segundo as análises estatísticas a relação entre 

as vendas do ano 2000 e 2002, tecnicamente denominada correlação, pode variar desde 

a total independência, onde as vendas de 2000 não prevêem as vendas de 2002, até a 

completa correlação, onde as vendas de 2000 são um previsor perfeito para as vendas 

de 2002. O autor argumenta que muitos efeitos podem tender à média, como estudantes 

brilhantes que freqüentemente têm filhos menos bem-sucedidos, pais de baixa estatura 

que tendem à ter filhos mais altos, ótimos calouros que decaem no segundo ano, 

empresas que em um ano apresentam resultados notáveis e no outro decaem, sendo que 

os indivíduos se surpreendem quando tomam consciência desses modelos previsíveis 

de regressão a média. Segundo Bazennan (2004), o não-reconhecimento da regressão à 

média por parte dos administradores certamente desenvolverá falsas premissas sobre os 

resultados futuros, e, portanto, fará estimativas inadequadas. 
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8° VIES: FALÁCIA DA CONJUNÇÃO 

Pela análise estatística, a conjunção é a combinação de dois ou mais descritores e que 

uma conjunção não pode ser mais provável do que um dos seus descritores. As pessoas 

julgam de maneira equivocada que as conjunções são mais prováveis do que um 

conjunto maior de eventos de onde a conjunção é um subconjunto. A pergunta 

apresentada na pesquisa para averiguar este viés foi assim formulada: 

88 pergunta: 

Maria tem 31 anos de idade, é solteira, franca e muito inteligente. Sua 

matéria principal era filosofia. Enquanto era estudante, ela se 

preocupava profundamente com questões de discriminação e justiça 

social e participava de demonstrações antinucleares. 

Classifique as oito descrições seguintes conforme a possibilidade de 

descrever Maria: 

a) Maria é professora da escola elementar. 

b) Maria trabalha em uma livraria e tem aulas de ioga. 

c) Maria participa ativamente do movimento feminista. 

d) Maria trabalha em psiquiatria social. 

e) Maria é membro da Liga de Mulheres Eleitoras. 

t) Maria é caixa de banco. 

g) Maria é vendedora de seguros. 

h) Maria é caixa de banco e participa ativamente de movimento 

feminista. 

Nove dos 11 participantes da pesquisa responderam de acordo com o viés apresentado 

por Bazerman (2004), de acordo com a seqüência c-h-f, que reflete o curto perfil 

apresentado por Maria. Porém, estatisticamente falando, o conjunto mais amplo 

contém ou, no mínimo, é igual ao conjunto menor. Desse modo o conjunto 

representado pela letra "f' - "Maria é caixa de banco" - deve ser classificado como no 

mínimo igual ao conjunto "h" - "Maria é caixa de banco e participa ativamente de 
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movimento feminista", logo "f' será mais provável do que "h". A estatística demonstra 

que uma conjunção, definida como uma combinação de dois ou mais descritores, não 

pode ser mais provável do que um de seus descritores. A falácia da conjunção prevê 

que uma conjunção será julgada como mais provável do que um único componente. A 

intuição induz a pensar em Maria como uma caixa de bando feminista parece ser mais 

correto do que pensar nela somente como caixa de banco (BAZERMAN, 2004). 

o resultado reflete o perfil desenvolvido por Tverky e Kahneman (1983, apud 

Bazerman 2004) para Maria. Este perfil é mais representativo de uma feminista do que 

de uma caixa de banco feminista, estando de acordo com o que prevê a heurística da 

representatividade. Este aspecto foi ressaltado pelo executivo da empresa de 

investimentos que afirmou: "minha atenção foi no fato da Maria ser feminista, isto 

chamou mais atenção do que ser caixa de banco". 

O executivo de educação revelou que respondeu sem foco, identificou que a pergunta 

tinha muita subjetividade, e ele se perdeu na subjetividade, ressaltou que quando entra 

a subjetividade ele se perde. 

Demonstrando atenção e conhecimento, o executivo do setor bancário identificou que 

não existe liga de mulheres leitoras no Brasil, e que, portanto, o questionário deveria 

ser uma adaptação de original norte-americano. 

Resumindo a heurística da representatividade, Bazerman (2004) afirma que com 

relação aos cinco vieses: a) insensibilidade a índices básicos, (b) insensibilidade ao 

tamanho da amostra, c) má interpretação da chance, d) regressão a média e e) falácia 

da conjunção, a experiência aponta para o fato de que a probabilidade de uma 

ocorrência específica está relacionada à probabilidade de um grupo de ocorrências que 

essa ocorrência específica representa. Ao utilizarmos excessivamente estas 

informações na tomada de decisões corremos o risco de cometer erros de julgamento 

como os representados pelos cinco vieses. 
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ANCORAGEM E EJUSTE 

Os vieses que emanam da ancoragem e do ajuste são cinco. 

9° VIES: AJUSTE INSUFICIENTE DA ÂNCORA 

Pessoas estimam baseadas em valores iniciais, que são bases passadas, bases aleatórias 

ou qualquer outra informação disponível. Usualmente estas pessoas fazem ajustes 

insuficientes nas informações para estabelecer um valor final. 

A pergunta de pesquisa referente a este viés é: 

98 pergunta: 

Uma nova empresa que opera na Internet fez, recentemente, sua oferta 

pública inicial, passando a ter ações negociadas em bolsa. Na abertura, 

as ações foram vendidas a $ 20,00 cada uma. O concorrente mais 

próximo dessa empresa tornou-se uma sociedade anônima há um ano 

também ao preço de $ 20,00 por ação. Agora, a ação deste concorrente 

está cotada a $ 100,00 a ação. Quanto as ações da nova empresa 

valerão daqui a um ano? 

Bazerman (2004) afirma que, provavelmente, a resposta seja de que acompanhe o 

desempenho do concorrente, porém, nesta pesquisa três, participantes responderam 

haver relação entre uma empresa e outra. Este resultado talvez expresse o fato das 

pessoas que participaram da pesquisa serem profissionais experientes e de as perguntas 

serem relativas a conhecimentos básicos de mercado financeiro. 

10° VIÉS: EVENTOS CONJUNTIVOS E DISJUNTIVOS 

É a capacidade que as pessoas têm de superestimar a probabilidade de eventos 

conjuntos e subestimar a probabilidade de eventos disjuntos, ou seja, quando existe a 

necessidade de ocorrer eventos múltiplos, superestimamos a probabilidade verdadeira e 

quando só um evento precisa acontecer, subestimamos a probabilidade real. A pergunta 

é formulada do seguinte modo: 
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108 pergunta: 

Quais das afirmações seguintes parece ser a mais provável? Qual parece 

ser a segunda mais provável? 

(A) Tirar uma bolinha vermelha de um saco contendo 50% de 

bolinhas vermelhas e 50% de bolinhas brancas. 

(B) Tirar uma bolinha vermelha sete vezes seguidas, com reposição (a 

bolinha escolhida volta para o saco antes de ser tirada a bolinha 

seguinte), de um saco contendo 90% de bolinhas vermelhas e 10% de 

bolinhas brancas. 

(C) Tirar, no mínimo, uma bolinha vermelha em sete tentativas, com 

reposição, se um saco contendo 10% de bolinhas vermelhas e 90% de 

bolinhas brancas. 

Oito dos 11 respondentes foram influenciados pelo viés, inclusive os respondentes com 

sólidos fundamentos matemáticos, como os engenheiros e economistas. Este resultado 

constata o que foi apresentado por Kahnermam e Tversky (1974, apud Bazerman 2004). 

As respostas comuns a este problema têm a seqüência de B-A-C, o que corresponde 

exatamente ao oposto da ordem correta da probabilidade que é C com 52%, A com 50% 

e B com 48%. O resultado deste teste exemplifica exatamente o viés da superestimação 

em que os eventos conjuntos são mais destacados do que os que ocorrem de maneira 

isolada. 

11 0 VIÉS: EXCESSO DE CONFIANÇA 

É a característica que as pessoas demonstram ao acreditar na capacidade pessoal de 

estimar, não reconhecendo a incerteza. É caracterizada pelo excesso de confiança ao 

responder a questões moderadas ou de extrema dificuldade. Esta característica é 

bastante comum entre as pessoas. Esta afirmação de Bazerman (2004) foi constatada, 

pois em oito dos 11 entrevistados, constatou-se o viés. A pergunta da pesquisa que 

representa este viés é: 
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lIa pergunta: 

Estão listadas a seguir 10 quantidades incertas. Não procure nenhuma 

informação sobre esses itens. Ancore sua melhor estimativa de 

quantidade para cada um. Em seguida, estabeleça um limite inferior e 

superior para sua estimativa de modo a ter 98% de confiança de que a 

faixa que escolheu abrange a quantidade real. 

a - A receita bruta por vendas da Ambev em 2006 (em US$ bilhões): 

Estimativa Limite inferior Limite superior ------- ------- ------

b- Receita da Vale do Rio Doce - mineração - em 2006 (em US$ 
milhões): 

Estimativa Limite inferior ------ ------- Limite superior __ _ 

c - Número total de funcionários da Mc Donald's Brasil em 2006: 

Estimativa Limite inferior Limite superior ---- ------- ----

d - Número total de funcionários dos Correios em 2006: 

Estimativa Limite inferior Limite superior ---- ---- -------

e - Lucro do Bradesco no primeiro trimestre de 2007 (em R$ 

bilhões): 

Estimativa Limite inferior Limite superior ------- ------ -------
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f - Classificação da Editora Abril, no quesito venda bruta, na relação 

das 500 maiores e melhores empresas em 2006 da revista Exame, sem 

considerar setor bancário e de seguros. 

Estimativa Limite inferior Limite superior --- ---- ----

g - Classificação da Natura, no quesito venda bruta, na relação das 

500 maiores e melhores empresas em 2006 da revista Exame, sem 

considerar setor bancário e de seguros: 

Estimativa Limite inferior Limite superior --- ---- ----

h - Número total de domicílios pesquisados no Brasil para o Censo de 

2000 segundo dados do IBGE: 

Estimativa ___ Limite inferior ____ Limite superior __ _ 

i - Quantidade de animais extintos nos últimos 400 anos: 

Estimativa Limite inferior Limite superior --- ---- ----

j - Quantidade de lixo em toneladas gerada no Brasil por dia, segundo 

dados de 2000: 

Estimativa ___ Limite inferior ___ Limite superior ___ _ 

Os entrevistados arbitraram valores, com exceção da executiva da indústria de 

alimentos, a executiva do terceiro setor e o executivo de navegação, portanto, duas 

mulheres e um homem. Uma executiva se negando a preencher, a outra preenchendo 

parte, expressando incômodo e o executivo dizendo que "não queria chutar, não seria 

honesto". 
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A executiva do terceiro setor interrogou a assistente sobre alguns dados, no dia-a-dia da 

empresa ela afirmou que a decisão arbitrária não existe, o que pode acontecer é a 

deficiência no tratamento dos dados. 

Esta posição é referendada pelo executivo da construção civil para quem a: "decisão se 

assegura com pesquisa ... já tomei decisão sem confiar no que estava fazendo". 

o executivo de máquinas e equipamentos afirmou que " ... chutou, achou ... " e explicou 

que seu "chute" foi estruturado ao estimar um valor e atribuir como limite máximo e 

mínimo os valores correspondentes a 98% para mais e para menos. Esta preocupação 

com a racionalidade foi também percebida no executivo de serviços que preencheu as 

questões ostensivamente, buscando as informações na memória. As faixas de confiança 

são apresentadas por Tversky e Kahneman (1974, apud Bazerman, 2004) ao argumentar 

que quando se solicita a um indivíduo que estabeleça uma faixa de confiança ao redor de 

uma resposta, a estimativa serve de âncora que resulta em viés em sua estimativa, tanto 

para cima quanto para baixo. 

Bazerman (2004) afirma que ao tentarmos estimar probabilidades, temos a tendência de 

procurar uma âncora inicial que acaba tendo um grau de influência muito grande em 

nossos processos de decisão. Esta característica é resultado da experiência de que 

começar de algum lugar é sempre mais fácil do que começar de lugar nenhum. A questão 

é que, devido a esta característica, confiamos demais nas âncoras e raramente 

questionamos a sua validade, chegando até mesmo a não reconhecer que estas heurísticas 

impactam os julgamentos. 

5.4.4 DOIS VEISES MAIS GERAIS 

12° VIÉS: ARMADILHA DA CONFIRMAÇÃO 

É quando em uma determinada situação a pessoa Imagma uma solução e fica 

elaborando estruturas que confirmem esta posição, o indivíduo não concebe a 

possibilidade desta idéia estar errada, o indivíduo se aplica na busca de confirmações 

para seus pressupostos e deixa de procurar evidências que desqualifiquem suas opções. 

Com pergunta deste viés temos: 
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128 pergunta: 

Um dos fatores mais importantes para a escolha do seu carro novo foi a 

economia de combustível. No dia seguinte ao da compra é publicado no 

jornal uma reportagem sobre as características do carro comprado. 

Qual item você daria mais atenção na leitura? 

A- Segurança 
B- Design 
C- Conforto 
D- Economia de combustível 
E- Desempenho 

Do exemplo apresentado, Bazerman (2004) responde que o comprador do carro 

prestaria mais atenção ao assunto que confirmasse a compra realizada. Esta afirmação 

não se confirmou, pois, dos 11 entrevistados, cinco responderam confirmando a 

existência do viés. 

Os participantes apresentaram justificativas diversas para as respostas. O executivo da 

instituição educacional afirmou que depois de comprar o carro não prestaria atenção a 

nenhuma reportagem. O executivo de navegação respondeu segurança e conforto, pois 

já sabia que o carro era econômico. 

O executivo de máquinas e equipamentos é de mesma opinião: " ... não iria perder tempo 

com a economia, pois se ele comprou por isto, não precisa ver ... ". 

As decisões da empresa são tomadas a partir de pesquisas de mercado, quando lança um 

novo produto, por exemplo, bomba d'água, o executivo de máquinas e equipamentos: 

" ... vê preço na Casa & Vídeo, Lojas Americanas [ ... ]depois que coloca o preço, toda 

semana checa no mercado ... " 

O executivo da construção civil marcou sem hesitar, enquanto o executivo de 

investimentos e o do setor bancário pensaram na questão. 
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A executiva do terceiro setor afirma que na empresa existe este viés. Diz que o 

executivo: 

... toma a decisão e fica arrumando confirmação, o gestor maior deve 

ouvir vários diretores ,mais de um, para que possa balancear a 

decisão e não ser influenciado por um viés. 

o executivo do setor bancário afirmou que: 

... 0 executivo tem a curiosidade de saber se decidiu certo, checar se 

teve cuidado ao decidir, checa as informações, fazfollow-up sobre o 

que decidiu, se decidiu certo. A decisão tem que ser reafirmada. É 

aferido o que foi mostrado, se está ok. O executivo, por princípio, não 

pode se arrepender. 

o executivo da empresa de investimentos informa que na vida pessoal, depois da 

compra analisa o que escolheu, fica chateado se o motivo que lhe fez escolher apresenta 

um índice ruim. É um fator importante checar as informações. Na empresa, a 

informação de confirmação não faz com que seja revista a decisão, pois eles checam as 

informações antes, e não teria dados novos que influenciassem as decisões. O negócio 

de investimentos envolve grande risco, então pode ou não ter a confirmação do que 

imaginaram, mas não mudam a decisão depois de tomada. 

Ele afirma que: 

... antes vasculhamos tudo da empresa, relatórios ambientais etc. Para 

cada tipo de empresa existe uma atenção especial para um fator. Se 

for empresa de petróleo é imperativa a questão ambiental. 

13° VIÉS: PREVISÃO RETROSPECTIVA E A MALDIÇÃO DO CONHECIMENTO 

Previsão retrospectiva (hindsight) e a maldição do conhecimento é o viés que ocorre 

quando as pessoas reexaminam os julgamentos próprios e de outros, com a tendência de 

superestimar o que era do próprio conhecimento antes do julgamento. As pessoas 

tendem a superestimar até que grau tinha previsto o resultado correto. Além do mais, 
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não 19noram informações que tinham, mas que os outros não tinham ao prever o 

acontecimento. O viés é apresentado pela seguinte pergunta: 

138 pergunta: 

Você é fanático por futebol e está assistindo a um jogo decisivo no qual o 

seu time está perdendo de 2 a 1 e o empate vale o campeonato. Faltando 

3 segundos para acabar o jogo, o seu time consegue um escanteio. O 

jogador decide chutar a bola diretamente paro o gol, tentando fazer um 

gol olímpico, em vez de lança na direção de um atacante que está na 

pequena área. Quando a jogada não dá certo você grita: eu sabia que 

esta jogada era ruim. 

Você se reconhece neste comportamento? 

Dos 11 pesquisados, três se reconhecem na situação apresentada pela questão. 

A ocorrência desta situação, pelo menos em termos explícitos, é descartada pelo 

executivo do setor bancário que afirma que o executivo que depois que alguém fez 

alguma coisa diz que: eu sabia que a ação ia subir e não comprou, é demitido, a esta atitude é 

dado o nome de back traking. 

o executivo do setor de máquinas e equipamentos afirma que na empresa este tipo de 

situação não acontece, mas na vida pessoal sim. Caso um subalterno decidir e a 

decisão der errado, se ele antes já achasse que a coisa não daria certo, ele para si 

mesmo diria que já sabia que a coisa ia dar errado, mas não falaria com o funcionário 

para não tirar a iniciativa. 
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5.5 CONSOLIDADO DA PESQUISA 

Para um melhor aproveitamento dos resultados e do material coletado na pesquisa de 

campo, é interessante apresentar alguns dados demográficos da amostra utilizada que foi 

composta por: sócios executivos, presidente, diretores com função estratégica e 

superintendente (Para dados completos ver Quadro Resumo das Respostas dos 

Questionários na página 87). 

• A maioria é do sexo masculino, oito homens. 

• A formação acadêmica na graduação é em administração (5), economia (3), 

engenharia (2) e música (1). 

• A faixa etária que prevalece é a de 30 a 55 anos com oito pessoas. 

• O tempo em função estratégica é em seis pessoas de até 20 anos, quatro de 20 a 

30 anos e uma com mais de 30 anos na função. 

O resultado apresentado foi consolidado em três freqüências: (a) Vieses com freqüência 

alta (maior ou igual a oito), (b) vieses com freqüência média (de quatro até sete) e (c) 

vieses com freqüência baixa (menor ou igual a três). 

Os vieses que foram identificados com maior freqüência, maiS de oito vezes nos 

participantes, foram os relativos a: 

• Facilidade de lembrança. 

• Insensibilidade ao tamanho da amostra. 

• Regressão à média. 

• Falácia da conjunção. 

• Eventos conjuntivos e disjuntivos. 

• Excesso de confiança. 
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E as que identificamos com freqüência entre quatro e sete, foram: 

• Recuperabilidade. 

• Associação pressuposta. 

• Insensibilidade aos índices básicos. 

• Armadilha da confirmação. 

Os vieses que identificamos com freqüência menor ou igual a três pesquisados, foram: 

• Interpretação errada da chance. 

• Ajuste insuficiente da âncora. 

• Previsão retrospectiva e a maldição do conhecimento. 

5.5.1 VIESES COM FREQÜÊNCIA ALTA (maior ou igual a oito) 

Dos VIeses que influenciaram com maIOr freqüência: facilidade de lembrança, 

insensibilidade ao tamanho da amostra, regressão à média, falácia da conjunção e 

eventos conjuntivos e disjuntivos, a base de quatro das questões apresentadas que 

representam os vieses tem como base fundamentos matemáticos, porém ao contrário do 

comumente se poderia supor, até mesmo nos profissionais com formação acadêmica e 

experiência profissional em áreas fundamentada na matemática identificou-se o viés. 

Esta constatação está em conformidade com o que foi apresentado por Tversky e 

Kahneman (1989a) de que diferente de questões objetivas, onde só o conhecimento 

matemático é necessário, quando as questões relativas a probabilidade estão em 

contextos mais amplos outro fatores podem influir e prevalecer sobre os aspectos 

estritamente técnico. 

A ocorrência maior, com nove ocorrências, foi o do viés da falácia da conjunção, cujo 

problema da pesquisa era o de hierarquizar a descrição de Maria. Embora a questão 

contenha elementos de conjuntos, em que o conjunto maior não possa estar contido no 

menor, este problema não tinha de forma aparente estrutura matemática, tratando-se, 

portanto, de escolha de características. 
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Outro viés que se apresentou de manelra acentuada foi o relativo à facilidade de 

lembrança. Oito pesquisados informaram que identificam este viés no dia-a-dia e que as 

empresas precisam ter mecanismos de checagem que neutralizem este viés. 

As questões relacionadas a previsões e arbitragem apresentaram pontos importantes. A 

pergunta sete, que é referente ao viés da regressão à média, somente em dois 

pesquisados não se identificou o viés. O executivo de investimentos definiu que o 

desempenho seria "não-linear" e a executiva do terceiro setor estruturou a resposta em 

três grupos de desempenho e aplicou nestes grupos índices diferenciados de 

desempenho. Estes dois pesquisados foram dissonantes dos demais que aplicaram índice 

linear de desempenho, embora alguns reconhecessem que não era o mais indicado. 

Na questão relacionada ao viés do excesso de confiança, identificado pela pergunta 11, 

na qual o pesquisado é convidado a estabelecer estimativas com limite inferior e 

superior de 10 itens, percebemos em três pesquisados alteração de atitude e 

manifestação de desconforto em responder a questão, chegando a deixar a questão 

incompleta. Entre estes três pesquisados que apresentaram alguma alteração, duas eram 

mulheres. 

Uma das pesquisadas, a executiva da indústria de alimentos, após reler os tópicos da 

questão 11 e responder os quatro últimos das 10 questões, não quis continuar a 

responder o questionário. Alegou que não se sentia bem em estimar sem base, que 

precisava de dados mínimos para responder. 

A outra executiva que destoou do padrão apresentado pelos participantes foi a executiva 

do terceiro setor, que, após ligar para auxiliares em busca de informações para 

responder às questões preencheu, parte delas. Esta executiva entende que no dia-a-dia 

das organizações a incidência deste viés ocorre pela deficiência no levantamento de 

dados. 

O outro que demonstrou alteração quando do preenchimento da questão foi o executivo 

de navegação que não preencheu parte das estimativas, e, ao ser questionado, se limitou 

a dizer que "não se sente confortável em chutar". 
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Posterior à realização da pesquisa, a executiva do setor de bebidas ao ouvir que duas 

mulheres tinham optado por não responder às questões relativas a estimar vendas e 

posição de ranking, (questão 11), disse que achava que as mulheres não tinham 

marcado, pois são mais pés no chão, têm que ter certeza, enquanto o homem tem que 

dizer que sabe, pois a posição não é que as mulheres têm medo e sim que os homens 

têm que responder e dizer que sabem tudo, senhores das questões. 

5.5.2 VIESES COM FREQÜÊNCIA MÉDIA (de quatro até sete) 

Os vieses identificados com freqüência entre quatro e sete, de 11 pesquisados foram: 

recuperabilidade, associação pressuposta e insensibilidade aos índices básicos e a 

armadilha da confirmação. 

O viés da recuperabilidade é relativo às estruturas de memória existentes que afetam na 

tomada de decisão, como o problema apresentado em que o pesquisado relaciona a 

quantidade de palavras de um capítulo de um livro e de um livro. 

A associação pressuposta é representada pela questão de pesquisa número 3. Esta 

pergunta é estruturada em duas questões: a questão A e a questão B, que fala 

respectivamente do envolvimento da maconha com a delinqüência e da relação entre 

idade dos casais e tamanho de família. A totalização dos resultados apresentou um 

maior número de pesquisados que relacionou a maconha com a delinqüência do que a 

idade dos casais com o tamanho das famílias. 

O viés representado pela questão quatro do questionário trata da insensibilidade aos 

índices básicos, e consiste que em detrimento de qualquer informação o indivíduo 

abandone índices básicos da questão apresentada. Neste viés não foi identificado 

qualquer padrão entre as respostas e os pesquisados, porém o executivo de banco não 

foi afetado pelo viés, o que é coerente com o discurso dele ao afirmar que a empresa 

dele "é contratual, tem que ler tudo, estudar. Tudo é formal, o meu tipo de empresa é 

assim". 

A armadilha da confirmação foi representada pela questão 12 e trata da confirmação de 

uma determinada característica de compra do carro novo. Os pesquisados que não foram 
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afetados pelo viés são, em sua maioria, de indústrias em que o dia-a-dia é dinâmico e as 

decisões precisam ser tomadas de maneira rápida e sem tempo de amadurecimento, 

como o varejo e a escola. Nas indústrias onde o trabalho deve ser mais pensado e 

medido, como o setor bancário e financeiro, se identificou o viés. Este padrão é coerente 

com o que afirmou o executivo do setor bancário que diz que no negócio de banco não 

pode ser nada rápido, tem que ter tempo para pensar, e como o que disse o executivo do 

varejo e o de engenharia que afirmaram ser as decisões tomadas às pressas. 

5.5.3 VIESES COM FREQÜÊNCIA BAIXA (menor ou igual a três) 

Os VIeses com menores incidências foram os representados no questionário pelas 

questões de números seis, nove e 13, representando respectivamente os vieses relativos à 

interpretação errada da chance; ajuste insuficiente da âncora; e previsão retrospectiva e a 

maldição do conhecimento. Foi unânime a posição de que as organizações não toleram a 

atitude de alguém que após o assunto estar concluído tecer comentários "do contra" ou 

que teria "feito melhor". Nas questões de número seis, com um pesquisado, e a nove 

com três pesquisados, não foi possível identificar qualquer padrão de comportamento; 

contudo há de se atentar para o fato de que as perguntas foram de nível bem básico. 

O outro que demonstrou alteração quando do preenchimento da questão foi o executivo 

de navegação que não preencheu parte das estimativas. 

Este capítulo apresentou as heurísticas e respectivos vieses, os resultados alcançados 

após a aplicação dos questionários onde se identificam a quantidade de executivos que 

foram influenciados pelo viés e a quantidade de vieses que influenciaram cada executivo. 

Os resultados alcançados nos VIeses foram complementados pelos comentários dos 

pesquisados acerca dos VIeses e das situações identificadas nos ambientes 

organizacionais. As principais características e os resultados alcançados são apresentados 

na página 87 no Quadro-Resumo das Respostas dos Questionários. 
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6. CONCLUSÃO E SUGESTÃO PARA NOVA AGENDA DE PESQUISA 

Este capítulo apresenta as conclusões desta pesquisa, e uma agenda para pesquisas 

futuras. 

6.1 CONCLUSÃO 

Esta dissertação foi estruturada de modo a responder a seguinte pergunta: Que vieses do 

decisor podem influenciar sua tomada de decisão? Os vieses foram baseados em trabalho 

de Bazerman (2004). 

A pesquisa realizada permite concluir que todos os VIeses, em maIor ou menor 

intensidade, influenciam os decisores. 

Não se deve perder a perspectiva de que os executivos que participaram da pesquisa são 

presidentes e diretores executivos, com experiência no ambiente corporativo e em suas 

funções. São pessoas que têm como atribuições participar ou tomar decisões estratégicas 

em suas organizações. Segundo a definição de Simon (1960), eles são os responsáveis 

pela tomada de decisões não-programadas, que são as decisões novas, não estruturadas, 

de conseqüências importantes e de grande risco para as organizações. Estas decisões são 

então passíveis de serem influenciadas por fatores externos ao que se decide. 

A estrutura para responder ao problema apresentado contou com consulta a livros, 

revistas, periódicos e mídia eletrônica, e da confrontação deste acervo com os resultados 

obtidos na pesquisa de campo coletados pela aplicação de questionários, e realização de 

entrevistas semi -estruturadas. 

O Referencial Teórico foi estruturado em três subitens; (a) Teoria das Organizações, (b) 

Função Gerencial e (c) Processo Decisório. 

Em Teoria das Organizações foram apresentadas as diversas teorias das organizações de 

base clássica e racional e as de base comportamentalistas. O aspecto formal e o informal 

foi abordado de modo a oferecer uma visão de como as organizações são percebidas 
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pelos diversos estudiosos e pela perspectiva do tempo. Nas entrevistas foi observado o 

forte apelo da racionalidade, o intuitivo é citado como um elemento a ser evitado e 

negado, conforme constata Geuss (1988, p. 44): "é como se agarrassem a coisas falsas 

para satisfazer convicções profundas". 

o executivo do setor de máquinas e equipamentos afirma que: "na empresa este tipo de 

situação não acontece, mas na vida pessoal sim", separa a vida da empresa, como se 

dois mundos fossem. Identificou-se a necessidade de negar o subjetivo, de negar a 

maneira como as coisas efetivamente acontecem, em detrimento do como as coisas 

deveriam ser, de como os manuais dizem que têm que ser. 

No que conceme à Função Gerencial foram apresentadas as características dos gerentes 

e suas atribuições pela ótica das teorias organizacionais, e por pensadores da 

administração e da gerência, os aspectos relativos a características pessoais como: sexo, 

experiência, idade, cultura foram identificados e expressos nesta pesquisa. 

A pesquisa identificou entre os gestores pesquisados comportamentos diferentes entre 

os gestores conforme especificidade de sexo, de idade, e de tipo de indústria. 

o executivo de navegação disse que a maneira de decidir é uma coisa pessoal, que a 

empresa, a indústria onde ele está influencia pouco, e cita como exemplo o caso de 

outros executivos da empresa que decidem e pensam diferente dele. 

o executivo do setor bancário a respeito de tempo afirmou que uma das principais 

habilidades do executivo é a avaliação do tempo, e que esta capacidade é adquirida 

pela experiência. 

No que diz respeito ao Processo Decisório foram expostas as correntes em que os 

estudos e análises do processo decisório são classificados. As abordagens prescritivas e 

comportamentalistas são a base para os enfoques apresentados. Percebeu-se que os 

entrevistados identificam o emocional e que os aspectos individuais e do ambiente 

afetam a decisão; contudo, estes aspectos são evitados, são tratados como se fossem 

aspectos negativos. O racional é identificado como sinônimo de acerto. 
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o executivo de restaurantes afirmou que: 

o histórico é importante, isto é em grande parte emocional, embora 

não devesse ser, estas questões dificultam as coisas. 

o que dificulta a racionalidade é a pressão do tempo e a pressão 

externa, com isso o risco de se decidir sem ser racional aumenta. 

A questão do tempo certo para a tomada de decisões foi assunto recorrente entre os 

entrevistados. Outro ponto que mereceu destaque foi o fator emocional. O executivo da 

empresa de construção civil afirmou que: "dependendo do dia, do modo como ele está 

consigo mesmo, o emocional pode ser mais forte que o racional". Ele afirma que quando 

percebe que está envolvido emocionalmente não toma a decisão no dia; protela até a 

decisão ter que ser tomada por pressão de prazo. E afirma que o tempo para a tomada da 

decisão é importante; não pode ser antes, nem depois, e este tempo certo é dado pela 

experiência. Esta visão, a jovem executiva do setor de ai imantação já assimilou, e diz 

que embora ansiosa já se comporta de modo a que as decisões não sejam tomadas de 

maneira afobada. 

o executivo do setor bancário afirmou que na empresa iria analisar a amostra, porém 

mesmo assim apresentou o viés no caso do hospital. 

o executivo de máquinas e equipamentos afirmou que a decisão envolve sensibilidade e 

os parâmetros usados para orientar são o desempenho passado, como está o próprio 

emocional e expectativa futura do desempenho do país. Ele continuou afirmando que o 

ambiente influencia as vendas, no caso dele o setor naval influencia hoje 60% das vendas 

e construção civil 40%. Cita o exemplo de ter montado uma loja para resolver questões 

de impostos, abriu uma de ferramentas, pois a ferragem tem alíquota maior. 

Com os questionários e entrevistas foi possível suspeitar que, além dos vieses 

preponderantes, as diferenças e similaridades do comportamento dos indivíduos, sejam 

por aspectos individuais, como a formação acadêmica, ou por influência das indústrias 

em que atuam, sejam pelos aspectos demográficos, como o gênero. 
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Foi identificado quando da aplicação dos questionários e realização das entrevistas 

diferença de atitudes dos pesquisados quanto à familiaridade com o tema da questão. Há 

de se perceber que parte das questões tem como base fundamentos estatísticos e 

conhecimentos, embora primário, de mercados acionários que são atividades afetas aos 

setores bancários e de investimentos. Em tese, os executivos de varejo e de setores onde 

os cenários se alteram constantemente estariam mais habituados a elaborar previsões e 

arbitrar desempenhos. Outro aspecto importante é o de que parte das perguntas dos 

questionários tinha como base aspectos de previsões de vendas e arbitragem de 

desempenhos, o que poderia supor familiaridade dos executivos que atuam no varejo 

com as questões. Também se identificou que parte das questões tem aspectos mais 

gerais onde a formação acadêmica ou a prática profissional não afetariam de maneira 

direta as percepções. 

Para que a análise pudesse identificar possíveis interferências das especificidades do 

gestor e da indústria nas respostas, as questões, representando os vieses, foram 

agrupadas em quatro subgrupos: (a) perguntas com fundamentos estatísticos; (b) 

perguntas com fundamentos do mercado acionários; (c) perguntas relativas a previsões e 

arbitragem futura de desempenho; e (d) perguntas mais gerais onde a formação 

acadêmica e o tipo de ocupação do indivíduo aparentemente não melhoram a 

capacidade de resposta. 

Identificamos que nos VIeses em que a pergunta do questionário era baseada em 

conhecimento estatístico - Insensibilidade ao tamanho da amostra, Falácia da conjunção 

e Eventos conjuntivos e disjuntivos - até os pesquisados que atuavam em áreas onde o 

conhecimento é requerido o viés se manifestou. Deve-se registrar que a condição em que 

a pesquisa foi realizada foi diferente dos ambientes dos bancos e corretoras identificados 

pelos executivos do mercado financeiro, pois o questionário e a presença do pesquisador 

criaram um ambiente em que as respostas tiveram que ser dadas de modo rápido e sem 

pesqUIsas. 

Instáveis e sem tempo para pensar foram como os executivos que atuam no varejo, na 

construção civil e na educação definiram os ambientes das organizações onde atuam. Os 

profissionais destas organizações não se comportaram de modo diverso dos do setor 
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bancário, o que demonstrou que em situações onde a disponibilidade de ferramentas e os 

ambientes sejam idênticos, não se percebe que o tipo de formação, a prática profissional 

ou o gênero sejam determinantes na tomada de decisão. 

Em relação às perguntas relativas aos vieses: Interpretação errada da chance e Ajuste 

insuficiente da âncora tiveram a estrutura baseada em ações, o número de pessoas 

afetadas pelos vieses foi pequeno, menor ou igual a três. Foi concluído que onde as 

questões são claras e, portanto, sem margem para interpretações, a resposta é 

determinada pela formação e tipo de indústria em que o pesquisado atua. 

Diferente dos VIeses até aqui apresentados, que tinham base matemática e com 

resultados que poderiam ser calculados ou estimados pelas informações existentes nas 

próprias questões, este grupo, que é formado por vieses cujas questões estão 

relacionadas a previsões e arbitragens, apresentou pontos importantes. A pergunta 7, que 

é referente ao viés da Regressão à média, somente em dois pesquisados não se 

identificou o viés. O executivo de investimentos definiu que o desempenho seria "não

linear" e a executiva do terceiro setor estruturou a resposta em três grupos aplicando 

índices diferenciados de desempenho. Estes dois pesquisados foram dissonantes dos 

demais que aplicaram índice linear de desempenho, embora alguns reconhecessem que 

não era o mais indicado. 

A questão 11, referente à arbitragem de dados, foi percebido que duas das três mulheres 

participantes da pesquisa se comportaram de maneira diferente dos pesquisados do sexo 

masculino. Somente um dos oito homens pesquisados apresentou comportamento 

diferente dos demais. Este indício pode estar relacionado às particularidades de 

comportamento apontadas nos ambientes acadêmicos e empresarias em que são 

relacionadas a intuição e a subjetividade ao feminino e a racionalidade e objetividade ao 

masculino. 

Não foi possível identificar qualquer tendência de que os executivos de vareJo, da 

instituição educacional e da empresa de engenharia, que conforme definido pelos 

participantes estão acostumados a tomar decisões em situações de pressão e ausência de 

prazos, sejam afetados de modo diferente pelos vieses, porém foi possível identificar 



120 

comportamento diferente em duas das executivas pesquisadas, o que poderia demonstrar 

que a decisão pode ser afetada pelo gênero. 

Nos VIeses mais gerais: Facilidade de lembrança, Recuperabilidade, Associações 

pressupostas, Insensibilidade aos índices básicos, A armadilha da confirmação e 

Previsão retrospectiva e a maldição do conhecimento, que foram assim classificadas 

porque as composições das perguntas possuem questões relacionadas ao ambiente extra 

organização, se identificou resistência dos gestores ao intuitivo e à subjetividade. A todo 

o momento os gestores faziam questão de dizer que eram objetivos e racionais. Nestas 

questões, alguns executivos delimitaram as atitudes que tomariam nos ambientes 

organizacionais e fora deles, dividindo a existência em duas, onde o ambiente 

organizacional é por essência racional e objetivo, e o ambiente externo subjetivo e não

racional. 

De modo geral, a pesquisa permitiu identificar as seguintes percepções e práticas do 

processo decisório pelos executivos participantes desta pesquisa. 

• Decisão: os executivos buscam a racionalidade na tomada de decisão, o subjetivo 

deve ser evitado, e para isto são utilizados processos formais e informais de 

checagem e auxílio para o tomador de decisões. As organizações maiores e mais 

estruturadas possuem sistemas e ferramentas, nas menores os decisores utilizam 

os encontros sociais e familiares. Outro aspecto identificado foi o da checagem 

do acerto na decisão, a aferição do que foi decidido é prática constante e é 

utilizada como fonte de aprendizado e de incentivo dos executivos. 

• Ambiente: os aspectos externos à empresa têm uma forte influência no processo 

decisório afetando o decisor na maneira de perceber o assunto. No caso de três 

dos pesquisados, eles protelam a decisão ou utiliza ferramentas e de conselhos de 

outras pessoas que podem estar no ambiente organizacional ou fora dele. O tipo 

de indústria também influencia o modo pelo qual o processo decisório acontece. 

Nas empresas da pesquisa foi identificado que as instituições bancárias e 

financeiras possuem um ciclo decisório diferente das empresas que operam em 

ambientes em que as alterações de mercado e as regras são elásticas e mutantes. 

Os executivos das organizações financeiras descreveram que as decisões 
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estratégicas são tomadas depois de muito estudo e análise dos cenários, conforme 

expresso pelo executivo de que no negócio dele "não tem essa de ser rápido, tem 

que ter tempo". Os decisores das organizações de ambiente elásticos descrevem 

que a pressão de tempo faz com que "você veja a formiga em vez do elefante, e 

toma a decisão errada", e que muitas das vezes as questões não são planejadas, 

elas simplesmente acontecem. 

• Racionalidade: este ponto é tratado como fundamental na gestão das empresas. O 

ideal racional é perseguido pelos executivos pesquisados. Nas empresas maiores 

e de mercados menos instáveis a busca da racionalidade conta com inúmeras 

ferramentas e sistemas. Nas menores e que operam em ambientes e mercados 

menos estruturados os executivos embora influenciados pelas cartilhas de lógica 

cartesiana, devido ao tipo de mercado e da estrutura das empresas o não-racional 

é identificado e influencia nas decisões. É interessante perceber que nas 

organizações mais formais os executivos pouco falaram na subjetividade, como 

se o racional fosse o único elemento das organizações. 

• Experiência: é elemento preponderante e identificado como fundamental ao 

tomador de decisões. Para o executivo do setor bancário é a experiência que 

assegura a habilidade mais importante do executivo que é o de avaliar o tempo 

certo para tomar a decisão. A executiva de alimentos entende que a experiência 

faz com que se corra menos risco. 

Foram apresentadas as quantidades de executivos que foram influenciados por cada viés, 

ou seja, o objetivo até este momento foi o de totalizar a partir dos vieses o número de 

executivos afetados por eles. Por exemplo: O viés um foi identificado em oito 

executivos, o viés 2 foi identificado em seis executivos, até o viés 13. 

o que iremos identificar a seguir é a quantidade de vieses que afetam cada indivíduo, 

por exemplo: O executivo da construção civil foi afetado por 11 vieses, o do setor 

bancário por oito vieses. Este exercício tem o objetivo de averiguar a possibilidade de se 

agrupar os profissionais e as indústrias onde atuam a partir do número de vieses 

identificados. 
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A análise proposta apresentou as seguintes respostas: 

• O executivo em que identificou o maior numero de vieses, 11 em 13, foi o da 

construção civil. 

• No executivo de navegação, no executivo do setor educacional e na executiva de 

bebidas foram identificados nove vieses em 13. 

• Nos três executivos que atuam no varejo identificaram-se oito vieses, com todos 

sendo influenciados pelos vieses em que as perguntas tinham como base os 

fundamentos estatísticos. 

• Nos executivos do mercado financeiro e bancário, os dois com formação 

acadêmica em economia, foram influenciados cada um por sete vieses, as 

questões onde a base da pergunta era a de conhecimentos em ações os vieses não 

se identificaram, porém nas questões com fundamentos estatísticos foi 

identificado o viés. 

• Na executiva do terceiro setor, com formação acadêmica em economia, foram 

identificados seis vieses e no engenheiro do setor de vendas de copiadores foram 

identificados quatro vieses. 

Não é possível identificar, de maneira clara, padrões de comportamento que possam ser 

influenciados por formação cultural ou acadêmica. A identificação dos vieses não segue 

uma lógica entre os profissionais de uma mesma formação ou setor. O grau de 

dificuldade, sim, pode influir no modo pelo qual a questão é tratada e o resultado 

alcançado, por esta constatação é possível concluir que a formação profissional, o tipo 

de indústria ou qualquer outra característica devida à demografia não explicam a 

influência dos vieses. A influência poderia ser pelo grau de dificuldade e do ineditismo 

da questão ou problema apresentado, afetando o processo decisório pela falta de 

parâmetros de decisão. 
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o que chamou a atenção no estudo dos vieses é o quadro de dicotomia entre o racional e 

o irracional. A todo instante, em qualquer atitude, o executivo reafirma de forma 

consciente ou inconsciente a sua condição de racional. A vida é dividida, fragmentada e 

as organizações são os ambientes que cristalizam as idéias de racionalidade e 

decomposição do todo prescrito pelos teóricos da racionalidade cartesiana. Os 

movimentos, discursos e teorias de valorização do indivíduo são retóricas e nada mais. 

Os gestores responsáveis pelas estratégias permanecem com a visão de que os 

indivíduos são insumos e não cabeças pensantes, e parte deles falam claramente que, na 

vida real, acontece assim, mas na empresa é de outro modo. O executivo vive na 

fronteira, onde dentro da organização é preciso manter uma atitude racional e objetiva, 

onde o não-racional e o subjetivo é rejeitado e considerado como ponto de fraqueza e 

incompetência. 

Não raro, a razão e a intuição são apresentadas nos ambientes acadêmicos e empresariais 

como se fossem duas questões opostas em vez de serem entendidas como 

complementares. A auto-suficiência é expressa pelos pesquisados e é o objetivo a ser 

perseguido, o que está de acordo com Motta (1988) ao afirmar que os dirigentes ao 

serem influenciados pelo modelo racional de administração querem que suas 

organizações sejam mais racionais do que realmente são e que tenham mais poder e 

controle do que realmente têm. 

A racionalidade, entendida como o melhor meio de se alcançar objetivos, é o dogma a 

ser seguido e quando o profissional percebe que não se comportou de acordo com a 

"cartilha" se desconcerta e recorre a artifícios e respostas vagas como a se desculpar por 

não ser tão racional quanto se espera dele. Estes aspectos confirmam o que é apresentado 

por Motta P. (2001), ao revelar que os dirigentes gostariam de ter mais tempo para 

pensar sobre o futuro e para planejar o trabalho, serem racionais. 

A subjetividade é identificada e utilizada nos processos decisórios das empresas 

brasileiras, não como uma fonte fecunda de novas idéias, mas como um estado a ser 

evitado, o que foi exemplificado pelo experiente engenheiro ao constatar que 

dependendo de como esteja o emocional, ele protela e decisão para o momento que se 

sinta racional. 
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Nos ambientes contemporâneos onde os modelos existentes precisam ser recriados a 

todo o momento, a intuição e a subjetividade são caminhos para os desafios que se 

impõem. As regras e os modelos existentes podem estar contaminados com as estruturas 

viciadas. É necessário outro tipo de visão, outro tipo de racionalidade que absorva os 

opostos, que veja o todo como proposto por Vergara (1991). 

6.2 SUGESTÃO PARA UMA NOVA AGENDA DE PESQUISA 

Este estudo identificou quais vieses podem influenciar o decisor na tomada de decisão, 

estudou os resultados tendo como referência o número de vieses identificados e 

identificou que o emocional e o ambiente podem influenciar os decisores, assim como a 

estrutura de pensamento das mulheres pode ser diferente da dos homens. Estudos que 

possam perceber a questão de gênero e a relação da intuição com o feminino será de 

grande valia para as áreas acadêmicas e empresariais. 

Identificou que a fragmentação da vida é fato nas organizações brasileiras onde o 

dualismo entre racional e não-racional, subjetivo e objetivo, intuição e razão é 

conduzido por dogmas onde não há espaço para o indivíduo. Fazem-se necessários 

estudos que identifiquem as interações existentes e que contribuam para o 

desenvolvimento dos elementos organizacionais. 

o objeto de estudo desta pesquisa foi o nível estratégico de empresas brasileiras, com 

gestores brasileiros e situadas no estado do Rio de Janeiro. Para o aprofundamento das 

questões apresentadas é importante que o estudo seja aprofundado em outras unidades 

da federação. 

o resultado apresentou indícios de que o ambiente pode influenciar os decisores de 

maneira categórica. O desenvolvimento de estudos pode esclarecer como as questões de 

prazos, pressões para desempenho e aspectos internos e externos às organizações podem 

afetar o decisor. 



125 

Decisões são tomadas em toda a estrutura das organizações. As decisões são tomadas 

baseadas em informações e em decisões tomadas em outros níveis hierárquicos. O 

entendimento de como os níveis são afetados pelos vieses é importante para o 

entendimento do processo decisório organizacional. 

As organizações e tipos de indústrias em que estão inseridas podem influenciar os 

indivíduos. Será interessante verificar de que modo essa influência é exercida e como 

pode afetar o processo decisório. 

Além dos aspectos cognitivos, base da heurística, e dos vieses, os indivíduos são 

influenciados por outros elementos como o emotivo e a subjetividade. Faria sentido o 

aprofundamento de estudos nestes aspectos para um melhor entendimento dos processos 

de julgamento. 
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8. ANEXOS 

8.1 QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

Este questionário foi elaborado a partir da adaptação das questões apresentadas por 

Bazerman (2004), que correspondem as heurísticas e seus respectivos vieses. 
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Este questionário é o meio para a coleta de dados de campo que será a base 
da dissertação de mestrado sobre processos decisórios. Os dados aqui 
coletados serão mantidos em sigilo e utilizados com fins estritamente 
acadêmicos e na elaboração do trabalho relacionado. 

1a pergunta: 

Segundo os dados do Ministério da Saúde de 2004, qual das seguintes listas 
indica a relação de mortes mais freqüentes no Brasil? 

(A) Doenças do aparelho circulatório e tumores 

(B) Crimes, acidentes e doenças do aparelho respiratório. 

2a pergunta: 

Problema 2 (A): 

Quantas palavras do tipo ____ ndo (palavras de sete letras com 
terminação ndo) você espera encontrar em um romance em língua portuguesa 
(cerca de duas mil palavras)? 

Indique sua melhor estimativa marcando um dos seguintes valores com um 
círculo: 

o 1 - 2 3-4 5-7 8-10 11 -15 16 + 

Problema 2 (B): 

Quantas palavras do tipo _____ d _ (palavras de sete letras 
com o "d" na sexta posição) você espera encontrar em quatro páginas de um 
romance (cerca de duas mil palavras)? 

Indique sua melhor estimativa marcando um dos seguintes valores com um 
círculo: 

o 1 - 2 3-4 5-7 8 -10 11 -15 16 + 



3a pergunta: 

Problema 3 (A): 

A maconha esta relacionada com a delinqüência? 

(A) SIM 

(B) NÃO 

Problema 3 (B): 

Existe maior probabilidade de casais que se casam com menos de 25 anos 

de idade terem famílias maiores? 

(A) SIM 

(B) NÃO 

4a pergunta: 
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João está terminando seu MBA em uma universidade de prestígio. Ele se 

interessa muito por artes e já considerou anteriormente seguir a carreira de 

músico. Ele provavelmente vai preferir trabalhar em: 

(A) direção de arte (B) uma empresa iniciante na internet 
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5a pergunta: 

Uma cidade é atendida por dois hospitais. No hospital maior nascem cerca de 

45 bebês por dia e no menor, cerca de 15 bebês por dia. Como se sabe, 

aproximadamente 50% dos bebês são meninos. Todavia, a porcentagem exata 

varia dia a dia. Às vezes pode ser maior, às vezes pode ser menor do que 

50%. 

Durante o período de 1 ano, cada hospital registrou os dias em que mais de 

60% dos bebês nascidos eram meninos. Qual hospital você acha que registrou 

o maior número desses dias? 

(A) Hospital maior 

(8) Hospital menor 

(C) Aproximadamente o mesmo (isto é, com uma tolerância de 5% entre 

um e outro). 

6a pergunta: 

Você começou a comprar ações pela internet, iniciando com cinco ações 

diferentes. Cada uma delas baixou logo após sua compra. Enquanto se 

prepara para fazer uma sexta compra, você raciocina que dessa vez seria mais 

bem-sucedido, já que nas cinco últimas não foi. Afinal, a probabilidade diz 

haver no mínimo um acerto entre seis decisões. Esse pensamento é: 

(A) correto 

(8) Incorreto 
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78 pergunta: 

Você faz previsão de vendas para uma cadeia de lojas de departamentos com 

nove localizações. A cadeia depende de você para obter projeções de 

qualidade de vendas futuras de modo a tomar decisões sobre contratação de 

pessoal, propaganda, desenvolvimento de sistemas de informação, compras, 

renovação e coisas semelhantes. A principal diferença em vendas ocorre por 

causa da localização e de flutuações aleatórias. As vendas do ano 2000 foram 

as seguintes: 

Loja 2000 ($) 2002 ($) 

10 12.000.000 

11 11.500.000 

12 11.000.000 

13 10.500.000 

14 10.000.000 

15 9.500.000 

16 9.000.000 

17 8.500.000 

18 8.000.000 

Total 90.000.000 99.000.000 

o seu serviço de prevlsoes econômicas o convenceu de que a melhor 

estimativa para o aumento total das vendas entre 2000 e 2002 seria de 10% 

(até $99.000.000). Sua tarefa é prever as vendas de 2002 para cada loja. Uma 

vez que seu gerente acredita no serviço de previsões econômicas, é imperativo 

que o total de suas vendas seja igual a $ 99.000.000. 
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8a pergunta: 

Maria tem 31 anos de idade, é solteira, franca e muito inteligente. Sua matéria 

principal era filosofia. Enquanto era estudante, ela se preocupava 

profundamente com questões de discriminação e justiça social e participava de 

demonstrações antinucleares. 

Classifique as oito descrições seguintes conforme a possibilidade de descrever 

Maria: 

a) Maria é professora da escola elementar. 

b) Maria trabalha em uma livraria e tem aulas de ioga. 

c) Maria participa ativamente do movimento feminista. 

d) Maria trabalha em psiquiatria social. 

e) Maria é membro da Liga de Mulheres Eleitoras. 

f) Maria é caixa de banco. 

g) Maria é vendedora de seguros. 

h) Maria é caixa de banco e participa ativamente de movimento feminista. 

9a pergunta: 

Uma nova empresa que opera na linternet fez recentemente sua oferta pública 

inicial passando a ter ações negociadas em bolsa. Na abertura, as ações foram 

vendidas a $ 20,00 cada uma. O concorrente mais próximo dessa empresa 

tornou-se uma sociedade anônima há um ano também ao preço de $ 20,00 por 

ação. Agora a ação deste concorrente está cotada a $ 100,00 a ação. Quanto 

as ações da nova empresa valerá daqui a um ano? 
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10a pergunta: 

Quais das afirmações seguintes parece mais provável? Qual parece ser a 

segunda mais provável? 

(A) Tirar uma bolinha vermelha de um saco contendo 50% de bolinhas 

vermelhas 

e 50% de bolinhas brancas. 

(8) Tirar uma bolinha vermelha sete vezes seguidas, com reposição (a bolinha 

escolhida volta para o saco antes de ser tirada a bolinha seguinte), de um 

saco contendo 90% de bolinhas vermelhas e 10% de bolinhas brancas. 

(C) Tirar no mínimo uma bolinha vermelha em sete tentativas, com reposição, 

se um saco contendo 10% de bolinhas vermelhas e 90% de bolinhas 

brancas. 
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11 a pergunta: 

Estão listadas a seguir 10 quantidades incertas. Não procure nenhuma 

informação sobre esses itens. Ancore sua melhor estimativa de quantidade 

para cada um. Em seguida, estabeleça um limite inferior e superior para sua 

estimativa de modo a ter 98% de confiança de que a faixa que escolheu 

abrange a quantidade real. 

a - A receita bruta por vendas da Ambev em 2006 (em US$ milhões): 

Estimativa Limite inferior Limite superior ----------- ----------- -----------

b - Receita bruta por vendas da Vale do Rio Doce - mineração - em 2006 (em 
US$ milhões): 

Estimativa ___________ Limite inferior __________ Limite superior ________ _ 

c - Número total de funcionários da Mc Donald' s em 2006: 

Estimativa, ___________ Limite inferior _________ Limite superior __________ _ 

d - Número total de funcionários dos Correios em 2006: 

Estimativa ___________ Limite inferior _________ Limite superior ________ _ 

e - Lucro do Bradesco no primeiro trimestre de 2007: 

Estimativa, _______ Limite inferior ________ Limite superior ______ _ 

f - Classificação da Editora Abril na relação de maiores e melhores de 2006 

da revista Exame, sem considerar setor bancário e de seguros: 

Estimativa _______ Limite inferior ________ Limite superior ______ _ 
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g - Classificação da Natura na relação de maiores e melhores de 2006 da 

Revista Exame, sem considerar setor bancário e de seguros: 

Estimativa Limite inferior Limite superior --------- ----------- ------------

h - Número total de domicílios pesquisados no Brasil para o senso de 2000 

segundo dados do IBGE: 

Estimativa _________ Limite inferior __________ Limite superior ________ __ 

i - Quantidade de animais extintos nos últimos 400 anos: 

Estimativa, _________ Limite inferior ___________ Limite superior ________ _ 

j - Quantidade de lixo em toneladas gerada no Brasil por dia, segundo dados 

de 2000: 

Estimativa ______ Limite inferior _________ Limite superior _______ _ 
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12a pergunta: 

Um dos fatores mais importantes para a escolha do seu carro novo foi a 

economia de combustível. No dia seguinte ao da compra é publicado no jornal 

uma reportagem sobre as características do carro comprado. 

Qual item você daria mais atenção na leitura? 

A -Segurança 
B -Design 
C -Conforto 
D -Economia de combustível 
E -Desempenho 

13a pergunta 

Você é fanático por futebol e está assistindo a um jogo decisivo no qual o seu 

time está perdendo de 2 a 1 e o empate vale o campeonato. Faltando três 

segundos para acabar o jogo o seu time consegue um escanteio. O jogador 

decide chutar a bola diretamente paro o gol, tentando fazer um gol olímpico, 

em vez de lançam na direção de um atacante que estão na pequena área. 

Quando a jogada não dá certo você grita: eu sabia que esta jogada era ruim. 

Você se reconhece neste comportamento? 

Obrigado por ter respondido a este questionário. 
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8.2 RESPOSTAS E FONTES DO QUESTIONÁRIO DE PESQUISAS: 

o questionário da pesquisa, disponível no anexo um desta dissertação, não teve como 
objetivo identificar os acertos dos entrevistados nas questões formuladas, mas o 
comportamento do tomador de decisões. 

Este anexo tem como objetivo complementar e informar ao leitor as respostas possíveis 
às questões formuladas. 

Serão apresentadas as perguntas seguindo a seqüência do formulário juntamente com as 
respostas e as fontes. 

1 a pergunta: 

Segundo os dados do Ministério da Saúde de 2004, qual das seguintes listas indica a 
relação de mortes mais freqüentes no Brasil? 

(A) Doenças do aparelho circulatório e tumores 

(B) Crimes, acidentes e doenças do aparelho respiratório. 

Segundo os dados referentes ao ano de 2004, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 
os óbitos que tiveram como causa as doenças do aparelho circulatório (285.543) e 
neoplasias ou tumores (102.168), que somam 426.344. 

Os dados também demonstram que o somatório de causas externas, que são os crimes 
(127.470), de doenças do aparelho respiratório (102.168) somam 229.638. 

Portanto os dados apontam para um total de óbitos de 426.344 para a opção (A) -
Doença do aparelho respiratório e tumores e de 229.638 para a resposta para a opção 
(B). 

Resposta correta letra A. 

Dados disponíveis em: 

http://portal. saude. gov. briSA UD E/visualizar texto .cfm ?idtxt=244 21, acesso em 

11/11/2007. 
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28 pergunta: 

Problema 2 (A): 

Quantas palavras do tipo ____ ndo (palavras de sete letras com terminação 
ndo) você espera encontrar em um romance em língua portuguesa (cerca de duas mil 
palavras)? 

Indique sua melhor estimativa marcando um dos seguintes valores com um círculo: 

o 1 - 2 3-4 5-7 8 - 10 11 - 15 16+ 

Problema 2 (B): 

Quantas palavras do tipo _____ d _ (palavras de sete letras com o "d" 
na sexta posição) você espera encontrar em quatro páginas de um romance (cerca de 
duas mil palavras)? 

Indique sua melhor estimativa marcando um dos seguintes valores com um círculo: 

O 1-2 3-4 5-7 8 -10 11 - 15 16 + 

Toda palavra com terminação em "ndo" tem obrigatoriamente a letra "d" na sexta 

posição, portanto, a resposta correta é a mesma quantidade de palavras para as questões 

2(A) e 2 (B). 



38 pergunta: 

Problema 3 (A): 

A maconha esta relacionada com a delinqüência? 

(A) SIM 

(C) NÃO 

Problema 3 (B): 

Existe maior probabilidade de casais que se casam com menos de 25 anos de idade 

terem famílias maiores? 

(A) SIM 

(B)NÃO 
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Bazerman (2004) afirma que quando se questiona sobre a relação que existe entre o uso 

da maconha e delinqüência, é usual que os indivíduos tentem se lembrar de casos em que 

o usuário de maconha é delinqüente e não analisa todas as possibilidades, visto que toda 

vez que se associa dois eventos dicotômicos há no mínimo quatro situações diferentes a 

serem consideradas: (a) usuários de maconha que são delinqüentes, (b) usuários de 

maconha que não são delinqüentes, (c) delinqüentes que não usam maconha e não 

delinqüentes e (d) não usuários de maconha, este mesmo enfoque pode ser observado no 

caso do casamento, onde no mínimo quatro grupos devem ser considerados: (a) casais 

que se casam jovens e têm famílias grandes, (b) casais que se casam jovens e tem 

famílias pequenas, (c) casais que se casam com mais idade e têm muitos filhos e (d) 

casais que se casam com mais idade e têm poucos filhos. 

A resposta para as questões 3(A) e 3(B) é não. 
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48 pergunta: 

João está terminando seu MBA em uma universidade de prestígio. Ele se interessa 

muito por artes e já considerou anteriormente seguir a carreira de músico. Ele 

provavelmente vai preferir trabalhar em: 

(A) direção de arte (B) uma empresa iniciante na internet 

É fato que há um maior número de pessoas com MBA trabalhando em empresas de 

internet do que em direção de arte, é muito maior a probabilidade de pessoas com a 

descrição apresentada trabalhar em empresas de internet do que como diretores de 

arte. 

A resposta é a letra (B). 

58 pergunta: 

Uma cidade é atendida por dois hospitais. No hospital maior nascem cerca de 45 bebês 

por dia e no menor, cerca de 15 bebês por dia. Como se sabe, aproximadamente 50% 

dos bebês são meninos. Todavia, a porcentagem exata varia dia a dia. Às vezes pode ser 

maior, às vezes pode ser menor do que 50%. 

Durante o período de 1 ano, cada hospital registrou os dias em que mais de 60% dos 

bebês nascidos eram meninos. Qual hospital você acha que registrou o maior número 

desses dias? 

(A) Hospital maior 

(C) Hospital menor 

(C) Aproximadamente o mesmo (isto é, com uma tolerância de 5% entre um e 

outro). 

É apresentado que estatisticamente 50% dos nascidos são meninos e 50% são 

meninas, sabe-se que quanto maior a quantidade de indivíduos da amostra, maior a 

probabilidade do resultado apresentar o resultado da estatística. 



No sentido inverso quanto menor o universo de pesquisa maior a probabilidade de 

o resultado apresentar distorções. No caso a resposta certa é que o menor hospital 

apresente em um ano 60% de nascidos do sexo masculino. 

Resposta é a letra (B). 

68 pergunta: 
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Você começou a comprar ações pela internet, iniciando com cinco ações diferentes. 

Cada uma delas baixou logo após sua compra. Enquanto se prepara para fazer uma sexta 

compra, você raciocina que dessa vez seria mais bem-sucedido, já que nas cinco últimas 

não foi. Afinal, a probabilidade diz haver no mínimo um acerto entre seis decisões. 

Esse pensamento é: 

(A) correto 

(C) Incorreto 

Os desempenhos das ações são independentes entre si, portanto o resultado de uma 

compra é independente de outra. A resposta correta é a letra B. 
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78 pergunta: 

Você faz previsão de vendas para uma cadeia de lojas de departamentos com nove 

localizações. A cadeia depende de você para obter projeções de qualidade de vendas 

futuras de modo a tomar decisões sobre contratação de pessoal, propaganda, 

desenvolvimento de sistemas de informação, compras, renovação e coisas semelhantes. 

A principal diferença em vendas ocorre por causa da localização e de flutuações 

aleatórias. As vendas do ano 2000 foram as seguintes: 

Loja 2000 ($) 2002 ($) 

19 12.000.000 

20 11.500.000 

21 11.000.000 

22 10.500.000 

23 10.000.000 

24 9.500.000 

25 9.000.000 

26 8.500.000 

27 8.000.000 

Total 90.000.000 99.000.000 

o seu serviço de previsões econômicas o convenceu de que a melhor estimativa para o 

aumento total das vendas entre 2000 e 2002 seria de 10% (até $99.000.000). Sua tarefa 

é prever as vendas de 2002 para cada loja. Uma vez que seu gerente acredita no serviço 

de previsões econômicas, é imperativo que o total de suas vendas seja igual a $ 

99.000.000. 

Esta questão tem como objetivo identificar o comportamento do entrevistado, e como 

ele é afetado pelas informações fornecidas nos enunciados. É hipotética e sem respostas 

corretas. 
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88 pergunta: 

Maria tem 31 anos de idade, é solteira, franca e muito inteligente. Sua matéria principal 

era filosofia. Enquanto era estudante, ela se preocupava profundamente com questões de 

discriminação e justiça social e participava de demonstrações antinucleares. 

Classifique as oito descrições seguintes conforme a possibilidade de descrever Maria: 

i) Maria é professora da escola elementar. 

j) Maria trabalha em uma livraria e tem aulas de ioga. 

k) Maria participa ativamente do movimento feminista. 

1) Maria trabalha em psiquiatria social. 

m) Maria é membro da Liga de Mulheres Eleitoras. 

n) Maria é caixa de banco. 

o) Maria é vendedora de seguros. 

p) Maria é caixa de banco e participa ativamente de movimento feminista. 

É uma pergunta hipotética. Sabemos que estatisticamente conjuntos com um elemento 

tem no mínimo a mesma probabilidade de ocorrência do que os com mais de um 

elemento. A resposta correta deve levar em consideração que as descrições onde 

aparecem somente uma característica de Maria sejam ordenadas primeiro do que as que 

possuam mais de uma característica. 

98 pergunta: 

Uma nova empresa que opera na lintemet fez recentemente sua oferta pública inicial 

passando a ter ações negociadas em bolsa. Na abertura, as ações foram vendidas a $ 

20,00 cada uma. O concorrente mais próximo dessa empresa tomou-se uma sociedade 

anônima há um ano também ao preço de $ 20,00 por ação. Agora a ação deste 

concorrente está cotada a $ 100,00 a ação. Quanto as ações da nova empresa valerá 

daqui a um ano? 

Não é possível determinar o preço das ações com os dados apresentados no problema. O 

desempenho de uma empresa não tem a priori nenhuma relação com o desempenho de 

outra. 
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lOa pergunta: 

Quais das afinnações seguintes parece mais provável? Qual parece ser a segunda mais 

provável? 

(A) Tirar uma bolinha vennelha de um saco contendo 50% de bolinhas vermelhas 

e 50% de bolinhas brancas. 

(D)Tirar uma bolinha vennelha sete vezes seguidas, com reposição (a bolinha escolhida 

volta para o saco antes de ser tirada a bolinha seguinte), de um 

90% de bolinhas vennelhas e 10% de bolinhas brancas. 

saco contendo 

(E) Tirar no mínimo uma bolinha vennelha em sete tentativas, com reposição, se um 

saco contendo 10% de bolinhas vennelhas e 90% de bolinhas brancas. 

As probabilidades de ocorrência das afinnações são para a letra C de 52%, para a letra 

A de 50% e para a letra B de 48%. 

11 a pergunta: 

Estão listadas a seguir 10 quantidades incertas. Não procure nenhuma infonnação sobre 

esses itens. Ancore sua melhor estimativa de quantidade para cada um. Em seguida, 

estabeleça um limite inferior e superior para sua estimativa de modo a ter 98% de 

confiança de que a faixa que escolheu abrange a quantidade real. 

a - A receita bruta por vendas da Ambev em 2006 (em US$ milhões): 

A receita bruta de vendas da Ambev para o ano de 2006, foi de US$ 10.735,70 

b - Receita bruta por vendas da Vale do Rio Doce - mineração - em 2006 (em US$ 

milhões): 

O valor foi de US$ 9.533,70 no ano de 2006. 

c - Número total de funcionários da Mc Donald' sem 2006: 

O número de funcionários do Mc Donald's foi de 29.687 no ano de 2006. 
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d - Número total de funcionários dos Correios em 2006: 

Em 2006 trabalharam nos Correios 107.496 funcionários. 

e - Lucro do Bradesco no primeiro trimestre de 2007: 

o lucro do Bradesco foi de 1,7 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2007. 

Dados coletados em 11/1112007 e disponíveis em: 

www.gl.globo.comINoticias/Economi_Negocios/0 .. MUL32488-9356.00-

LUCRO+DO+BRADESCO+NO+TRIMESTRE+E+O+MAIOR+EM+ANOS.html 

f - Classificação da Editora Abril na relação de maiores e melhores de 2006 da 

revista Exame, sem considerar setor bancário e de seguros: 

A classificação foi a de 2020 lugar. 

g - Classificação da Natura na relação de maiores e melhores de 2006 da Revista 

Exame, sem considerar setor bancário e de seguros: 

A Natura ficou em 820 lugar. 

h - Número total de domicílios pesquisados no Brasil para o senso de 2000 segundo 

dados do IBGE: 

No censo de 2000 foram pesquisados 44.795.101 domicílios. 

i - Quantidade de animais extintos nos últimos 400 anos: 

Foram extintas 611 espécies de animais nos últimos 400 anos. Dados acessados em 

15/01/2008 e disponíveis em: 

www.cnpma.embrapa.br/informativo/mostra informativo.php3 ?id= 113 
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j - Quantidade de lixo em toneladas gerada no Brasil por dia, segundo dados de 2000: 

São produzidas no Brasil, segundo dados do IBGE, 125.281 toneladas de lixo por dia. 

Dados acessados em 07/11/2007 em: 

www.ibge.gov.brlhome/presidencialnoticias/2 7032002. 

As respostas as questões a, b, c, d, f, g estão disponíveis na Revista Exame - Melhores 

& Maiores - As 500 maiores empresas do país de agosto de 2007. 

128 pergunta: 

Um dos fatores mais importantes para a escolha do seu carro novo foi a economia de 

combustível. No dia seguinte ao da compra é publicado no jornal uma reportagem sobre 

as características do carro comprado. 

Qual item você daria mais atenção na leitura? 

A -Segurança 
B -Design 
C -Conforto 
D -Economia de combustível 
E -Desempenho 

A questão parte da premissa de que as pessoas tendem a buscar argumentos que 

confirmem suas escolhas e decisões. Embora não exista uma resposta certa se espera 

que a opções escolhida seja a letra D. Esta resposta confirmaria a escolha da compra do 

carro. 
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138 pergunta 

Você é fanático por futebol e está assistindo a um jogo decisivo no qual o seu time está 

perdendo de 2 a 1 e o empate vale o campeonato. Faltando três segundos para acabar o 

jogo o seu time consegue um escanteio. O jogador decide chutar a bola diretamente paro 

o gol, tentando fazer um gol olímpico, em vez de lançam na direção de um atacante que 

estão na pequena área. Quando a jogada não dá certo você grita: eu sabia que esta 

jogada era ruim. 

V ocê se reconhece neste comportamento? 

Esta pergunta tem o objetivo de identificar a existência do fenômeno em que as pessoas 

reexaminam os julgamentos próprios e de outros, com a tendência de superestimar o que 

era de seu próprio conhecimento antes do julgamento. 


