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Estudo baseado em pesquisa bibliogrâ 
fica sobre o processo decisório a~ 
nistrativo? Analisa os elementos da 
decisão, seus condicionantes e fato 
res psicossociais. Expl~ca a raci~ 
nalidade administrativa a luz de mo 
delos teóricos provenientes da soci~ 
logia e da Teoria bdministrativa. 

1. INTR ODUÇZ O 

Um dos problemas mais complexos com que o indivi 
duo se depara é o da tomada de decisão. No entanto, não se 
pode eliminá-lo totalmente do campo de ação, uma vez que os 
processos de escolha aparecem em numerosas situações. 

Como afirma BRESSON, lia escolha, porém, é claro, - ~ , nao tem a mesma importancia em todas as condutas e e onde o 
homem hesita, pensa e avalia, que se falará, normalmente, 
de condutas de decisão". 1 

Nas organizações, são os dirigentes que enfrentam 
a maior parte destes problemas. 2 

1 BRESSON, François. ~is decisões. In: FrlbISSE, P. & PIAGET, 
J. Trata~o de P~iColOgia e~rim~ntªl. são Paulo, Ed. F~ 
rense, 19 8. v. ,cap. 29, p. 22 • 

2 FLORI.AN ZNANIECKI conceitua organiza~ão social ou simple~ 
mente organização, como um sist~ma dinamico de ações h uma 
nas que requer sempre a interaçao soci~l qos agentes que 
cooperam na mesma obra. Esta cooperaçao e duradoura e as 
atividades são ordenadas. 

Para el~ na organização social implica evidentj! 
mente interdependencia entre as realizações efetivas dos 
agentes ~articipantes: a contribuiçao de cada um del~s na 
realizaçao do propósito comum depende das contribuiçoes dos 
demais lt • ZNANIECKI, Florian. Organización social e insti 
t~ción. I~: GURVITCH, George & WILBE~T, E. Moore. 80SiOlO 
gl.a deI sl.glo XX. Barcelona, Ed. El .i~teneo, 1965. p. 1 1-3. 

. -, 
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A dificuldade em se tomar decisões reside no fato 
existir método ou princípio aplicável indiscrimina~ 

mente a qualquer situação decis6ria. Deste modo, ao tomar 
uma decisão, o indivíduo terá que empenhar sua inteligência 
e imaginação na solução do que se lhe apresenta. 

O estudo da decisão não é tão recente quanto oseu 
crescente interesse na Teoria das Organizações. 

Como observa BHESSON, ué a propósito das decisões 
'. A, , . que se elaborou, ha ma1S de tres seculos, uma matemat1ca s~ 

cial que procura fornecer regras de conduta em determinadas 
circunstâncias da vida humana: é a regra dos partidos, de 
P~SC~L (1654) e de FEill~T, depois as pesquisas dos probabi 
listas do século XVIII: de BERNOUILLI a CONDoaCET". 3 

Os estudos sobre decisão foram desenvolvidos pri 
meiramente no âmbito da Psicologia e da Economi~. 4 

Em Psicologia este estudo é bem antigo, pois está 
ligado aos trabalhos sobre a vontade, o tempo de reação, os 
conflitos, estudados por WUNDT (1914), ~CH (1910), DEMICHOT 
TE e PiWM (1911 e 1912), CliTTELL (1902) e LEWIN 0.929, 1935). 

Por volta de 1950 os psicólogos renovaram e rein 
terpretaram esses estudos, seg~in~o os trabalhos dos matemi 
ticos; especialmente os de VON NEm~NN (1944), WhLD (1939) 
e ShV.tâGE (1954). 

~ Economia, por outro lado, tem-se preocupado com 
este problema desde longa data. A teoria das pubabilidades 
despertou nela grande interesse devido a sua aplicação no 
campo dos seguros, loterias e jogos. 

No século XIX, os economistas introd uziram a noção 
de utilidade, com os trabalhos de JEVÔNS (1871), MILL (1861) 
e outros, para explicar as escolhas econômicas, postulando 

" a preferencia dos homens pelO que maximiza seu prazer e mi 
nimiza seu sofrimento. 

E, em nosso séculO, a teoria dos jogos de VON NE~ 
MANN e 1'10RGENS'I'ERN (1944), que provocou uma reinterpretação 
e renovação dos estudos de decisão, foi desenvolvida primei 

3 BRESSON. lis decisões. op. cit. p. 226. 
4 Id. ibid. p. 226-303. 
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ramente numa perspectiva econômica. 5 
O estudo das decisões somente há algumas décadas 

recebeu lugar de destaque na Teoria das Organizações. Foi a 
Escola Comportamentalista, também conhecida por behaviori~ 
ta, que conseguiu voltar as atenções desta Teoria para o 
processo de tomada de decisões. 

Como afirma PRESTES MOTTh, antes dos autores com 
,., 

portamentalistas "pouca importancia havia sido dada ao pr.Q 

cesso de tomada de decisão. Assim~ embora toda a organiz~ 

ção seja permeada por decisões e aç5es, quase toda a ateD 
ção era dada às Últimas e muito pouca às primeiras. O beha 
viorismo veio preencher essa lacuna te0rica, dando grande 
ênfase ao processo de tomada de decisão que considera cen 
traI, na administração". 6 

O mais notável representante desta Escola é ~ 
BERT SIMON, do Instituto de Tecnologia Carnegie. Em suas 
obras, dá destaque especial aos limites da racionalidade e 
da capacidade humana de conhecer, descobrir e resolver pr~ 

blemas.7 

5 Id. ibid. p. 228-40. 
6 PREST~S MOTTA, Fernando C. O beh~viorismo na teoria dasor 
ganizaçoes. Revi~ta de Administratao de Empresas, Rio de J~ 
neiro, FGV, lQ(3 :97-113, jul./se • 1970. 
7 O primeiro trabalho importante de SIMON sobre decisão foi: 
Measuring municipal activities, publicado em 1937, em co-a~ 
toria com CLARENCE E. HIDLEY e destinado a orientar a mmada 
de decisões na municipalidade (Measuring municipal activi 
~. A survey of suggested criteria for appraising adminis 
tration.2. ed. Chicago, The International Ci ty Managers i.~ 
sociation, 1943. 75 p. Em 1945, publicou sua obra mais ~ 
portante: Cgmportamento administrativo (Comportamento ~m1 
nistrativo. Rio de Janeiro, Usaid, FGV, 196~ Em 1958, em 
co-autoria com JÁMES G. MhªCH, publicou Teoria das organiz~ 
~ (Teoria das organizaçoes. Rio de Janeiro, FGV, 1970). 
Em 1960, lançou M c~pacidade de decisão e de lideran~a (k 
capacidade de ~ecisao e de lideran~a. sâo Paulo, Ed. Fundo 
de Cultura, 19 3). Publicou ainda outras obras e diXulgou 
trabalhos em revistas, congressos, simp0sios e conferencia~ 

THOMAS L. NORTON, apresentando uma de suas obras 
~i capacidade de decisão e de liderança, afirma que ele é a~ 
tor de aproximadamente 200 livros e gocumentos de pesquisa, 
nO,.,campo da teoria da organização e areas correlatas das 
ciencias do comportaillento. (Id. ibid. p. 10) 



Para SIMON, o indivíduo que decide é dotado não 
só de raciocínio, mas também de afetividade, o que confere 
maior complexidade a suas ações e maior imprevisibilidade 
ao seu comportamento. Sua teoria é hoje amplamente conheci 
da e aceita, constituindo orientação importante na atual T~ 
oria das Organizações. Ao mesmo tempo, entretanto, que se 
divulgava sua teoria das decisões administrativas, distanci 
ada radicalmente do modelo de racionalidade clássica, con~ 

truído pelos economistas, eram divulgadas duas outras teor! 
as de decisão: a Teoria dos Jogos e a Teoria Estatística de 

" .... DeClsao. 
Estas Últimas despertaram grande interesse nos e~ 

tudos sobre decisão e provocaram um renascimento do "homem 
econômico", substituído por SIMON 8 pelo "homem administr-ª 
tivo". 

Várias tentativas têm sido feitas procurando con~ 
truir uma teoria unificadora que possa integrar'o alto grau 
de virtuosidade intelectual e possibilidade de aplicação da 
Teoria dos Jogos e da Teoria Estatística de Decisão, e a CO!! 
cepção da racionalidade limitada de SIMON, mais próxima da 
realidade e mais de acordo com as conclusões da Psicologia 

'" e da SociOlogia. Os resultados, contudo, tem-se mostrado 
pouco animadores. Em vez de uma teoria integrada, harmoniQ 
sa, aparece uma superposição de modelos que peca pela cont:@ 
dição interna, causando maior embaraço aos interessados em 
sua aplicação. 

A possibilidade desta integração foi examinada por 
SIMON 9 e considerada quase que inteiramente impossível, 
vez que aqueles modelos se aplicam a uma realidade mais sim 

, 
pIes e controlavel do que a vivida pelo administrador, em 
situação de decisão8 

Por outro lado, partem de uma concepção de homem 
(expressa também na teoria econômica), fundamentalmente di 
ferente da concepção de homem racional de BARNbRD e SIMONe 

Outra figura importante do behaviorismo é CHESTER 

8 SIMON. C t t d"" t t" it V~-. ompor amen o a mlnlS ra lVO II op. c. p .. J\..J'>.A 

9 Ido. ibid. p. XXXII. 
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B.iiliNbRD que, embora mais ligado à teoria clássica, exerceu 
,., 

profunda influencia na maneira de SIMON conceber a adminis 
tração, graças especialmente ao seu livro ás funQóes do e~ 
cutivo, 10 publicado em 1938. Esta influência foi afirmada 
pelo próprio SIMON nos agradecimentos de sua obra çomport~ 

menta administrativo. 11 
B~RNbRD considera a tomada de decisão como centro 

da administração. Destaca-se também em suas obras seu con 
ceito amplo e inovador de autoridade. 12 

Outros teóricos como CHRIS ~RGYdIS, RENSIS LlKERT 
e DOUGLAS McGREGOR são também arrolados por PRESTES MOT 
TA, 13 entre os behavioristas, pois trataram de problemas~ 

.... ,., 
lacionados com a tomada de decisao como: eficiencia, motiv~ 
ção, tensão e conflito entre indivíduo e organização. 

"', .... Todos estes tem contrib~do para a formulaçao da 
Teoria da Decisão. ~ SIMCN, contudo, o verdadeiro teórica 
da decisão administrativa. 

A obra da Escola Comportamentalista não foi ainda 
conclu!da. nlém do trabalho dos seus principais represen 
tantes, estudos teóricos e práticos têm sido empreendidos, 
procurando desenvolver a teoria das decis0es administrati 
vas e aproximá-la ainda mais da realidade. 

~ presente pesquisa representa um esforço de in 
terpretação e síntese da teoria de decisão administrativa, 
no sentido entendido por SIMON, e uma tentativa de análise 
pormenorizada dos fatores psicossociais que nela atuam. PrQ 

.... ,., 
cura integrar ao estudo da decisao, realizado no ambito da 
Teoria das Organizações, conhecimentos de Sociologia efuicQ 
logia, trabalho há muito empreendido pelOS behavioristasmas 
longe.de ser conclu!do. 

Pretend~ com isto dar uma parcela de colaboração 

10 BARNkRD, Chester I. bs funQões do executivo. são Paulo, 
Ed. btlas, 1971. 
11 SIMON. Comportamento administrativo. op. cito p. LII. 

l~ PrlESTES MOTTh. O behaviorismo na teoria das 
~. op. cit. p. 100. 
13 Id. ibid. p. 101. 

organiz,ã 
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à explicação, síntese e desenvolvimento da teoria das deci 
sões administrativas. 

Não tenciona trazer para ela os conceitos e ensi 
namentos das teorias de HhLD e de VON NEill'UNN e MORGENSTERN, 
embora não s e desconheça o seu valor e o interesse que 
despertado não S0 na Economia, mas também na área da 
nistração. 

tem 
J.dml 

Não objetiva igualmente o estudo das decisões in 
dividuais, uma vez que parte da organização como um todo,~ 
ra enfocar o problema das decisões administrativas que nela 
são tomadas por pessoas e grupos, na qualidade de membros 
ou parte dessa mesma organizaçãoo 

,.. ... 
A preferencia pelas decisoes administrativas e pe 

la teoria de SIMON explica-se pelo fato desta monografia 
ter sido suscitada por estudos de Teoria Administrativa, r~ 
alizados na Escola Brasileira de Administração Pública -
EBAP, por ocasião do I Curso do Programa Nacional de Ape~ 

feiçoamento de Professores de Administração - PRONAPA o 
,.. 

A enfase dada aos aspectos psicossociais do prQ 
cesso decisório deve-se ao fato de a literatura pesquisada 
dar especial atenção a eles, sem contudo analisá-los deti~ 
mente. 

.Além disso., o tema escolhido relaciona-se diret-ª. 
mente com as áreas de formação e interesse da autora, dando 

, ... 
margem a integraçao de estudos feitos paralela e independen 
temente 'da pesquisa sobre decisão o 

A orientação teórica aqui seguida é, portanto, oo~ 
portamentalista, e o enfoque dado ao tema é explicativo. 
Neste sentido, procura estudar o processo decisório não com 
o objetivo. de fazer recomendações e proporptincípios e m.Q 
delos universais, mas tentando dar uma explicação para as 

,.. 
~iversas faces do problema, apoiando-se nas Ciencias Sociais 
e nos estudos empíriCOS realizados. 

Deste modo distancia-se consideravelmente dos tr~ 
balhos prescritivos da Administração Científica, das Rela 
ções Humanas e dos modernos modelos normativos de decisão. 
~ um estudo teórico sobre decisão administrativa, baseado 
em pesquisa bibliográfica referente a decisão e, especial 
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mente, aos fatores psicossociais que atuam no processo de 
escolha. 

Envolve a análise das principais obras sobre o t~ 
ma, e dos trabalhos divulgados recentemente em pcri:~icos 
brasileiros especializados, principalmente em administração 
de empresas~ 

A fim de melhor desenvolver os temas selecionado~ 
a partir do exame do material anteriormente mencionado, foi 
realizada também pesquisa bibliográfica nas áreas de Soci~ 

logia, Psicologia, Comunicação e Chefia. 
~pós a análise da literatura considerada pertinen 

te, foram colocadas as seguintes questões: 
1. Quais os elementos básicos do processo decis~ 

rio administrativo? 
2& h situação decisória do administrador apresen 

ta as mesmas caracteristicas das que são vividas por en~ 

nheiros, economistas, cientistas? 
3. Até que ponto as decisões administrativas p~ 

dem ser consideradas racionais? 
4. Quais as variáveis do processo decisório que 

fogem, em geral, ao controle do decisor na administração? 
5. Quais os fatores psicossociais que mais inte~ 

ferem na tomada de decisões na organização? 
6. Qual a validade e aceitação da teoria de SIMON 

na literatura sobre processo decisório administrativo? 
Estas indagações nortearam a realização deste tr~ 

balho, constituindo seus problemas principais. 
No item 2 - Elementos da decisão - são estudados 

os elementos básicos do processo decisório, procurando-se 
mostrar a complexidade da situação decisória do administr~ 

dor e os fatores que interferem na tomada de decisões or~ 

nizacionais. 
O tema é desenvolvido respondendo-se às seguintes 

questões: quem decide? sobre o que e onde se decide? por 
que e para que se decide? quando se decide? como se decide? 
e quais as etapas do processo decisório do administrador? 

O item 3 - Condicionantes psicossociais da dec~ 
~ 

sao - examina os fatores psicossociais que atuam no~esso 
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decisório administrativo, analisa o problema da diferGnçade 
capacidade dos indivíduos para tomar decisões e a possibili 

,., 
dade de desenvolve-la pelo treinamento. 

N ,., 

Sao abordadas as influencias do sistema formal e 
informal~das organizações no comportamento decisório, bem 
como o impacto causado pelos grupos de pressão existentes 
fora dela. Analisa também a ação recíproca entre indiví 
duo-organização" procurando identificar os principais aspe.Ç 
tos do comportamento humano influenciados pela organização, 
e os fatores de personalidade que exerce0 maior· condicion~ 
mento na tomada de decisões organizacionais. 

O item 4 - Decisão administrativa e racionali~ 

de - versa sobre a questão de racionalidade no processo de 
decisão administrativa. são apresentados e analisados os 
conceitos de racionalidade de WEBER, MkNNIL IM , GUERREIRO R! 
MOS, B.bRN .. ~D, SIMON e PFIFFNER. 

Na conclusão são apresentados os principais resul 
tados a que se chegou COQ o presente estudo. 

Na bibliografia foram incluídas apenas as obras 
que contribuíram substancialmente para a organização e ~ 

senvolvimentu desta monografia. Não foram relacionadas, 
deste modo, as obras consultadas e consillteradas, neste caso, 
de pequeno interesse. , ,., 

No rOdape foram apresentadas referencias bibli~ 

gráficas de cinco obras não consultadas por não terem sido 
localizadas pelo Instituto Brasileiro de Bibliografia e Do 

cumentação (IBBD),nem encontradas nas bibliotecas da Uni 
versidade do Maranhão, da Escola de Administração do Estado 
do Maranhão, da Fundação Getulio Vargas e do Centro Latlno-

,., 
Americano de Ciencias Sociais. 



2~ ELEMENTOS DA DECISÃO 

Decidir é escolher um, entre diferentes cursos de 
ação. É optar por uma entre várias alternativas ou formas 
poss{veis de resposta a uma determinada situação. 

BRESSON 1 diz que decidir é apostar no futuro. 
Quando se faz a escolha de uma alternativa, tem-se em mente 
que ela trará determinados resultados, de acordo com crité 

A 

rios de preferencia e de utilidade, previamente estabeleci 
dos. Mas não se tem, na maioria dos casos, certeza absoluta 
de que as coisas ocorrerão como se espera, se elas ainda peI. 
tencem ao futuro. Uma reviravolta na situação é, portanto, 
o suficiente para invalidar as previsões feitas com base no 
conhecimento do seu comportamento no passadon 

O futuro nem sempre pode ser controlado por quem 
decide. Há fatores que contribuem para sua determinação. AI 
guns, denominados fatores da natureza, atuam ao lado de o~ 

tros determinados pela ação bum~Da e quase que inteiramente 
fora do controle do decisor. Contudo, o conhecimento dos fa 
tos dá sempre lugar a certa margem de confiança nas previ 
sões, fazendo com que as decisões possam ser comparadas a 
uma aposta no futuro. Quem decide, o faz na esperançade que 
o futuro corresponda às suas expectativas e que seja de ac0I. 
do com o prev~sto. 

Não é tarEfa das mais simples enumerar os elemen 
tos da decisão. kqui eles serão analisados respondendo-se às 
seguintes questões: 

1 BRESSON. ~s decisões. Opa cito p. 225-313. 
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a) qllem decide? 
b) sobre o qlle e onde se decide? 

c) por qlle e para qlle se decide? 
d) qllando se decide? 
e) como se decide? 

2.1 Qllem decide? 

Esta pergunta seria suficiente para levantar a 

mai~ria dos problemas relacionados com a decisão. 
Todas as pessoas tomam decisões. Umas com maior ,. ,... 

facilidade e independencia; olltras, com vacilaçoes e insegg 
rança; mas todos decidem. ~ decisão em determinados casos 
consiste em não decidir, em adiar a solllção de problemas pa 
ra um momento mais oportuno. 

Alg uns deliberam sobre um número maior de qllestõ es 
pessoais e sociais. Olltros, apenas acerca de problemas de 
natureza intima. Existem ainda os qlle não dirigem nem mesmo 
o sell próprio destino, pois necessitam dos olltrospara ditar 
as decisões qlle eles devem tomar, relativas a0S sellS proble 
mas pessoais. 

Numa organização, as decisões são tomadas por pe~ 
r>I • ~ "'.' • soas qlle exercem funçao de dlreçao, nos varlOS nlvels,e por 

grllpos de discllssão e decisão por ela organizados formalmen 
te. 

No período da Escola Clássica o processo decisó 
rio era prerrogativa de llilla peqllena eliteg os administrado 

res de cúpllla, vistos como os únicos dotados de discernimen 
to e capacidade de perceber e agrllpar os fatos. 

Com o aumento da complexidade tecnológica e 
dimensões das empresas, a descentralização e a divisão 

,. 
poder vieram a ser uma exigencia. 

das 
do 

Por olltro lado, a cúpllla não podia mais monop~ 
as infor-mações necessárias para nortear as decisões, e já 

#'OJ " ~ #".J nao era constitlllda das unicas pessoas com nlvel defarmaçao 
indispensável para tomar decisões organizacion~is. 

bnalisando a qllestão, BERTERO afirma: "da maneira 
pela qllal se col~ca o processo decisório na moderna empresa 
podemos afirmar, com grande margem de segurança, qlle se apr~ 
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senta como uma atividade que exige o concurso de todos os 
membros da organização. O que caracteriza a etapa atual (no 
processo de tomada de decisões) é a impossibilidade de um , , 
pequeno numero de pessoas, colocadas na cupula 
sa, vir a conduzi-la, pelo simples fato de a 
organizaci0nal impedir que tal ocorra." 2 

de uma empr~ 
complexidade 

Os que estão em nível hierárquico mais alto tomam 
decisões com implicações mais amplas e que afetam 0S que se 
encontram em níveis inferi0res. Contudo, sua liberdade é 
condicionada, e sua escolha é influenciada pelas deliber~ 

ções dos sub0rdinados, porque a cúpula não pode ignorar ou 
anular c0nstantemente 0S atos dos que a ela se sub0rdinam. 

Segundo SIMON, tia organização retira de seus mem 
bros a faculdade de decidir independentemente e a substitui 
por um processo decisório próprio. As decisões que a organi 
zação toma pelo individuo consistem ordinariamente: 1. na 
especificação de suas funções, fixando o ~bito e a natur~ 
za de seus deveres; 2. na distribuição da autoridade, isto 
é, na determinação de quem terá p0der para tomar novas deci 
sões que afetam 0 indivíduo; e 3. n0 estabeleciment0 de t~ 
tos limites à sua faculdade de agir quanto sejam ncccssâ 
rios para coordenar as atividades de numerosos individuos 
na organização. 11 3 

Decidir é, no entanto, uma responsabilidade das 
chefias, nos vários níveis hierárquicos. Contudo, numa orgs 
nizaçã0 complexa, é muitas vezes impossível saber quem toma 
as decisões, por se assemelharem estas a uma grande torren 
te que recebe águas de diversas fontes tributárias. 

Estudando o problema decisório, Bll.rlNJ~RD 4 concluiu 
que, de acord0 com a posição ocupada, o executivo está sob 
a obrigação de tomar decisões que deverão atender, no ent~ 
to, a limites que geral~ente estão definidos pela organiz~ 

ção e aos limites de sua própria capacidade. 

2~BEfiT~RO, Carlos Osmar. k ~volução do poder nas organiz~ 
çoes. Revista de bdministr~ªao de Empresas, Rio de Janeiro, 
FGV, ~{29) : 32-3, dez. 19 • 
3 SIMON. Comportamento administrativo. Opa cite p. 10. 

4 BkrtNbRD. ks fun~ões do executivo. op. cit. p. 191. 
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o eX8cutivo precisa reconhecer as ocasiões de de 

cisão, relaciol'lr':ldas com sua posição, sem se deixar sobrecaE, 
regar por decisões que podem ser delegadas. 

Para BARNAF~,5 "a natural relutância dos subor 

dinados para decidir, sua persistente disposição para evi 
tar responsabilidade e o seu receio a críticas, tudo os lQ 
va a sobrecarregar o executivo que n.q:o se protege". 

Segundo o mesmo autor, as ocasiões de decisão se 
originam de três campos distintos: 

a) de comunicação de superiores, com cunho de au 
toridade, exigindo primeira prioridade; 

b) de casos remetidos pelos subordinados, devido 
à incapacidade dos mesmos para decidir, a incertezas sobre 
.orma. e instruções, a situações novas ou cOl~litivas,etc. 

c) de casos originados da iniciativa do pr-óPrio 
executivo, constituindo verdadeiro teste de sua capacidade 
para compreender a situação. 

Estes últimos dependem da aptidão e :~_ inioiativa 

do executivo para decidir, e do sistema de comunicação exi~ 
tente na organização. n indispensável que sua autoridade p~ 
ra decidir aquelas questões seja reconhecida por subordina_ 
dos e superiores. 

Decisões desta natureza, quando negligenciadas , 
n.~o são, em gerâl, objeto de ataques. Por esta razão, e de_ 
vido ao acúmulo de trabalhos solicitados ao executivo, há 
menos incentivos para toma_las. 

o conhecimento do tipo de liderança exercida p~ 

lo executivo em determinada situação é de fundamental impo!: 
tância para todos aqueles que estão interessados em determi 
nar " quem decide li. 

o líder, "aquele que em dada situação 
fluencia por suas idéias e ações o pensamento e 
des dos outros,6 orienta o processo decisório, 

5 Id. ibid. p. 191-3 

social, in 
as ativida 

obtendo 

6 PIGORS, Paul. Leadership or domination. New York, Hough 
ton Miffling Co., The Riverside Press Cambridge, 1935.Apud: 
BEAL, George M. Liderança e dinâmica de grupo. Rio de Janei 
ro, Zahar, 1963. p. 29 
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maior ou menor participação do grupoe 
Quando a liderança exercida pelo executivo é demQ 

crática, as decis3es são tomadas com a participação dos s~ 
... 

bordinados; as responsabilidades sobre as suas conseqftenci 
as são divididas, e há maior apoio deles na fase de exec~ 

... 
çao. 

COIDO lembra P~STES MOTT~, 7 os trabalhos de ETZl 
ONI têm mostrado que, embora tal participação possa atrasar 
o processo decisório, a rapidez e a melhor qualidade que 
possibilita na implantação da decisão, compensam sua utili 

,... 
zaçao. • 

Quando se exerce liderança autocrata, as decisões 
são tomadas pelo executivo sem se preocupar em consultar o 
grupo, embora posteriormente seja necessário um esforço no 
sentido de obter seu apoio, a fim de transformar a decisão 

.... 
em açao. 

, 
O estilo de liderança empregado pelo executivo e 

escolhido de acordo com sua própria personalidade, caracte 
r!sticas da organização e em função da situação apresentada 
e das pessoas que deverá influenciar. Um mesmo executivo po 

derá, portanto, usar os três estilos clássicos (autocrata, 
democrata e liberal). Neste caso a liderança receberá a de 
nominação correspondente ao estilo ou método predominante.~ 

Mas quando se fala em liderança democrata ou autQ 
crata deve~se ter em mente que as mesmas não se encontram 

, . 
em seu estado puro e que, na realidade, admitem varlOS 
graus. bssim, é mais democrata o ~íder que permite ao grupo 
identificar o problema e decidir livr6~onte do que aquele 
que apresenta o problema ao grupo, recolhe sugestões e toma 
posteriormente a decisão que lhe parecer mais acertada. 9 

7 PRESTES MOTTA, Fernando C. O estruturalismo na teoria 
das organizações. Rftvista de bdministraQão de Empresas,Rio 
de Janeiro, FGV, jQ( ) : 26, out./dez. 1970. 

re~ 8 ªONNEW§ND" Paulo. i er h ia 
nioes. Sao PaUlO, Distribuidora Record, 
9 T~NN~NBàUM, R. & SCHMIDT, W. H. Como escolher um padrão 
de liderança. In: B~L~10, Yolanda Ferreira. O comportamen 
to humano na empresa. Rio de Janeiro, FGV, 1967. p. 176-9. 



~ preciso lembrar, porém, que nem sempre que o e~ 
, N • ~ 

cutiva submete um problema a discussao e dec1sao do grupo, 
pode-se dizer que esta foi tomada democraticamente. Não r~ 

ro, pessoas dotadas de grande habilidade conseguem fazer 
com que o grupo chegue à conclusão que elas já trouxeram 
pronta para a reunião, sem que o mesmo perceba a imposição 
sutil e delicada. 

P3ESTES MOTTA, explicando as críticas que os E~ 

truturalistas fazem aos te0ricos das Relações Humanas e a 
manipulação dos empregados, afirma que na tão decantada PaI. 
ticipação nas decisões, teoricamente atingível através de 
discussões democráticas, é, na verdade, uma forma de fazer 
com que os subordinados acatem decisões previamente tomada~ 
em função de uma ilusão de participação e de poder, geral 
mente criada pela delegação de autoridade para decidir em 
assuntos absolutamente indiferentes para a alta cúpula admi 
nistrativa". 10 

No entanto, quando o executivo toma sozinho a de 
cisão, pode ter sido consciente ou inconscientemente orien 
tado p0r pessoas, ou pressionado p0r grupos. Dentro da or~ 
. ,.. , 

n1zaçao ha pessoas que, embora nem sempre ocupem lugar de 
.... 

destaque, exercem grande influencia sobre ele. um conselho 
seu representa quase a decisão final~ 

FreqUentEmente as decisões são orientadas pelos 
"assessores técnicos", que analisam o problema, apontam as 
alternativas e sugerem as que lhes parecem mais convenien 
tese O executivo que confia em seus assessores e 
dispõe de tempo e conhecimentos necessários para 
los, apóia-se neles e toma a decisão sugerida. 

IV 

que nao 
contestá-

Outras pessoas na organização podem influenciar a 
tomada de decisões, em virtude de tomarem parte na rede de 
informação € comunicação aí existente. Entre elas podem ser 
citadas: lideres de grupos informais e outros membros sem 
responsabilidade direta pelo trabalho mas que entram em con 
tato com quem deve decidir prestandO, na maioria das vezes, 

10 PRESTES MOTTA. O estruturalismo na teoria das organiz~ 
çôes. op. cit. p. 26. 
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informações que não poderiam ser transmitidas pelos canais 
ccmpete:c.tse. 11 

~ preciso 
,.., 

nao esquecer que decisões tomadas ho 
je são influenciadas e, até mesmo, determinadas por outras, 
tomadas no passado. Nesta esfera encontram-se os compromi~ 

sos assumidos com o pessoal, que dificilmente podem serignQ 
rados sem provocar animosidade no grupo. Estas decisões do 
passado, às vezes, são tão importantes que as tomadas poste 

,., 
riormente podem ser analisadas como meras decorrencias das 
primeiras. 

,.. 
~ssim, um novo governo nao pode esquecer, em seu 

plano de governo, as obras iniciadas por seu antecessor e 
tornadas irreversiveis por seu valor ou pelo apoio recebido 
por parte da opinião pública. Não p~derá ignorar, por outro 
lado, os financiamentos solicitados ou obtidos pelo governo 
anterior. 

~s decisões do prEsente são influenciadas pelas 
do passado e condicionam, em gr.tlU variável, a linha que de 
ve ser tomada no futuro. 12 

Não se pode esquecer, também, a influência~ pre~ 
sões externas na tomada de decisões. Certas decisões int§. 
ressam a forças existentes na sociedade mais ampla,as quais 
usam dlJsde & persuasão até a coação para conseguir realizar 
seus objetivos. 

Para se analisar uma decisão é preciso levar em 
consideração o contexto global em que foi tomada. Fatores 
imptevisíveis, independentes da personalidade do executivo 

,., ~ 

e da dinamica dos grupos existentes na organizaçao, cons~ 

guem mudar considEi'avelmente o curso d e uma decisão. Em ou 
tras circunst~cias, tais decisões tomadas pela organização 

,., 
nao poderiam ser nem mesmo explicadas. 

2.2 Sobre o que e onde se decide? 

11 PFIFFNER, -Iohn M. & SHERvWOD, Frank. Organiza~ão admi 
nistrativa. Sao Paulo, Ed. Bestseller, 1965. p. 1 -28. 
12 DIMOCK, Marchall E. Filosofia da administração. Rio de 
Janeiro, Fundo de Cultura, 1967. 
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Esta pergunta relaciona-se particularmante com o 

problema da centralização e descentralização administrat1 
vas, e com o nivel e grau ,de complexidade da organização em 
que a decisão está sendo tomada. 

Empresas pequenas costumam ter a administração 
centralizada na pessoa do proprietário, que na maioria das 
vezes é também o chefe. Ele é quem toma todas as decisões 
relativas aos diversos problemas da mesma. ks maiores, mais 
complexas, exigem que certas decisões caibam a elementos ou 
setores especializados. Há, porém, algumas, onde elas aão 
centralizadas e sua eXEcução é setorial. 13 

. ,., 
Deste modo, a natureza do problema da dec1sao e~ 

tá sempre condicionada à compet~ncia e ao nível hierárquico 
da unidade organizacional em que a mesma é tomada. O setor 
de compras, por exemplo, não decide sobre vendas, embora ha 
ja necessidade de comunicação entre ele e o de vendas, para 
que o trabalho seja bem coordenado. 

Os escalões mais altos da organização decidem s~ 
bre aspectos mais gerais do trabalho, como: políticas, obj~ , 
tivos e metas" " medida que se desce, vai-se deparando com 
decisões mais específicas e mais condicionadas a outras. Nos 
níveis inferiores, elas giram apenas sobre pequenos deta 
lhes de execução. 

Segundo BhRNARD, 14 as dEcisões.estão bastante r~ 
lacionadas à posição exercida pelo executivo, no queiliz re~ 
peito ao tipo e às condições da decisão. Nos escalões sup~ 

riores, as decisões relativas aos fins a serem buscados exl 
gem geralmente mais atenção do que as que se relacionam com 
os meios. Nos intermediários, destacam-se as finalidades~ 
específicas e os problemas de ação. Nos niveis baixos, elas 
se relacionam com a conduta tecnicamente correta. Aqui, a 
decisão pessoal de contribuir, ou não, para os propósitos 

13 F.iiYOL (bdministración industrial y general. Buenos 
Aires,. Ed • .brgentina de Finanzas e bdministración, 1942) 
analisa as funções de chefi~ nas empresas grandes e pequ~ 
nas, mostrando que a dimensao e complexidade das mesmas in 
flui consideravelmente no estabelecimento daquelas funções. 
14 BbRNhRD. As fun~ões do executivo. op. cit. p. 193_ 



17 

A 

da organização torna-se de uma imp0rtancis capital, por ser 
o nível de execução. 

Os pr0blemas mais complexos e não r0tineiros, em 
geral, são encaminhados pelos subordinados ao escalão sup~ 

rior. Há executivos que preferem decidir apenas sobre as 
questões que não podem ser resolvidas em outros pontos da 
0rganização, e delegar as demais, já que as diretrizes g~ 
rais foram por eles traçadas no planejamento e há contro le 

" s0bre a 0bservancia das mesmas. 
Num sistema administrativo centralizado, como as 

universidades brasileiras, 0nde não foi ainda implantado o 
sistema departamental, a mai0ria das decisões tomadas pelo 
escalão superior são originadas de problemas encaminhados p~ 
los subordinados. Â participação deste~no processo decisg 
rio, consiste em encaminhar problemas, transmitir infor'ID.ã 
ções para "onde se tomam as decis0es" e executar, posterio!, 
mente, o que foi decidido. 

Numa administração descentralizada, a margem de 
decisão é maior. A cada nível cabe uma certa margem de li 
berdade de decisão sobre os problemas relacionados com sua 
atividade específica e sua posição na estrutura forma~. Tal 
liberdade não implica necessariamente anarquia. Cabe aos e~ 
calões inferiores uma constante comunicação com o superior, 
num fluxo ascendente e descendente, garantind0, assim, a 
harmonia do trabalho e a realização dos objetivos organiz~ 

cionais. 
A centralização apresenta sérios inconvenientes ao 

processo decisório, tais como: 
1. sobrecarrega as chefias, nem sempre capacit~ 

das para tratar de todos os problemas; 
2. desestimula os subordinados, subestimando em 

geral sua capaCidade; 
3. aumenta os custos, uma vez que indivíduos alt~ 

mente remunerados "perdem tempoU com problemas que poderiam 
ser resolvidos por outros; 

4. exige um sistema de comunicação bem montado a 
fim de proporcionar à cúpula informações disponíveis nos ní 



veis inferiores" 
A descentralização das decisões é, contudo, 

demais complexa e exige uma série de condições para 
ser adotada. Entre elas podem ser apontadas: 

18 

por 
p()der 

a) estrutura formal compatível, admitindo poucos 
níveis hierárquicos e exigindo apoio especializado 
veis ie operação; 

b) comportamento especial da chefia, 
compet~ncias aos níveis mais baixos e dedicando-se 
palmente ao planejamento e avaliação; 

dos ní 

delegando 
princ,i 

,.. 
c) estabelecimento de diretrizes e programaçao, Q 

rientando as decisões a serem tomadas; 
d) clima social livre de tensão, propiciando segy 

rança aos decisores; 
e) volume considerável de informação dispon!vel 

nos novos centros decisórioso 
Esta Última condição tem-se constituído em poderQ 

so obstáculo à descentralização da decisão, principalmente 
,.. A 

nas organizaçoes que empregam o processo eletronico dedados 
,.. ,,. 

e onde sao instalados atualmente grandes cerebros eletroni 
cos nos escritórios centrais, fazendo com que decisões que 
já eram tomadas anteriormente nos níveis inferiores tornem
se rotineiras e sejam tomadas na administração central. 

Contudo, como afirmam PFIFFNER e SHERWOOD, "50 a 
descentralização apresentar outras vantagens duradouras 
adaptar-se-á o sistema de comunicação, para facilitar o seu 
exercício". 15 

2.3 Por Que e para Que se decide? 

Não pode haver direção sem decisão. É indispensá 
vel ao andamento de todo trabalho e, sem ela, chegar-se-ia 
à paralisia total das atividades da organização. 

No plano pessoal, as decisões são necessárias pu-a 
garantir a saúde psíquica dos indivíduos. Os conflitos e he 

15 PFIFFNER & SHERWOOD. Qrganizacão administrativa. 
cit. P. 204. 
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sitações prolongadas provocam freqUentemente um acréscimo 
de tensão e um desgaste emocional ins~portáveis. 

Os executivos preocupados com a perfeição ou com 
as conseqUências das decisões evitam tomá-las ou atrasampF 
demais o seu processo. O medo de decidir é um dos mai~s pe 
rigos para a administração. Não decidir é entregar-se ao d~ 
mínio dos outros, ou da situação. ~ também, embora inconsci 
ente, involuntária, ou deliberadamente por questão de conv~ 
niência, uma decisão, a de não intervir no processo. 

Mas, por que tomar tal decis~o e não outra? Por 
que escolher determinadas alternativas? 

h razão que determina a escolha da alternativa 
tem sido muito discutida. Para alguns autores, a motivação 
da escolha é a utilidade. Outros acreditam que seja a mini 
mização dos riscos e fracassos. Segundo BRESSON, a motiv~ 

ção para a decisão relaciona-se com os níveis de aspiração, 
ansiedade, insegurança e de outras variáveis da personali 
dada. 

Quando os objetivos organizacionais são fixados 
previamente e orientam todas as decisões posteriores, o grau 
de racionalidade e coordenação existente na organização é 
alto. Contudo, a racionalidade absoluta é mais utopia do 
que realidade. Na prática, o "porquê tt de uma decisão 
ter sido nA" em vez de "B" ou "Clt e de ter sido tomada hoje, 
em vez de ontem ou amanhã, é fruto de um jogo de forças, 
não muito racionais, que atuam no processo, isto é, objeti 
vos e interesses de pessoas e grupos poderosos que atuam 
dentro ou fora da organização. 

Quem decide é quem influencia, dirige e orienta a 
escolha das alternativas e não apenas quem toma a decisão.~ 
quase impossível eliminar esta situaçãd. Os objetivos orga 
nizacionais nem sempre conseguirão sobrepor-se e dominar os 
objetivos pessoais. Para isso seria necessário um alto grau 
de identificação das pessoas com a organização e inexistên 
cia de conflitos entre os objetivos organizacionais e os 
das pessoas que nela atuam como membros. 

~lém do mais, cada membro da organização faz pqr 
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te de outras instituições soclals, como: partido pol{tico, 
igreja, familia, associações de classe, que têm valores di~ 
tintos e influenciam seu comportament~. Dificilmente pode-,.. 
se garantir que, em todas as circunstancias, o seu gtau de 
°d tOfO N t o d 1 16 1 en 1 lcaçao com es as seJa menor o que com aque a e 

Em decorrência do que foi levantado, pode-se di 
zer que o "porquê" da decisão é algo dinâmico. e variável. 
E, como tal, muda constantemente ao sabor das forças que 
atuam no processo decisório. 

2.4 Quando se decide? 

As decisões são tomadas quando surgem problemas 
que exigem soluções imediatas, ou quando o executivo, info~ 
mando-se sobre a organização, percebe-os antes de sua ecl~ 

N 

sao. 
"Quando se decide tl depende também da atuação de 

forças politicas e sociais, que interferem no processo, pod®, 
do precipitar ou retardar a deliberaçãq, Não raro, a deci 
são é tomada quando as pressões se tornam muito fortes e a 
organização está sendo administrada por pessoas frágeis. 

O tempo pode ser fundamental na tomada de decisão. , 
Ha escolhas que devem ser feitas imediatamente, mesmo que o 
bom senso aconselhe reflexão, cautela e calma. Nem sempre, , ,.. 
porem, os problemas se apresentam com a antecedencia que se 
deseja, e dão tempo para amadurecer idéias, buscar informa 
çôes precisas, antes de se tomar t.al ou qual pCisição disn 
te deles. O tempo dispon{vel daqueles que decidem limita o 

, o ,.. 

numero de declsoes a serem tomadas o Deste modo, o executivo 

16 J. KLEIN diz a esse respeito: "as idéias que os . LCLbros 
levam para o grupo, foram habitualmente adquiridas em outr-o s 
gru~os. Estes proporcion~ o ambiente formal para as delib~ 
raçoes em comis s5es". •• "De ssa forma, qualquer grupo pode 
ser considerado como o local onde vários grupos estão em 
contato entre si" ••• no conhecimento da filiação de um mem 
bro a outros grupos nos permite prever com alguma confiança 
quais os valores e informações que ele transmitirá o " KLEIN, 
Jose~hine. O trabalho de grupo; psicologia social da di~ 
cussao e decisão. Rio de Janeiro, Zahar" 1965. p. 73-7. 

I 
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vê-se obrigado a fazer uma triagem dos problemas, levando 
em consideração apenas os mais importantes e urgentes, den 
tro de sua escala de valores. 

O tempo é condicionante, também, sob a forma de 
momento oportuno ou inoportuno. Às vezes é melhor demorar a 
tomar uma decisão, do que decidir em circunstâncias desfav2 
ráveis, que podem frustrá-la. Como diz SORENSEN, "há tempo 
de agir e teillpo de esperar". 17 

Saber a hora em que deve decidir é uma das habili 
dades indispensáveis a todos aqueles que dirigem uma organi 
zação, pois as decisões prematuras são tão prejudiciais qu2P 
to as tardias. O executivo habilidoso não é precipitado nem 
lento nas decisões. Sabe o momento em que dev;e decidir. E, 
após a decisno tomada, embora possa reformulá-la, tem confl , ,.. 
ança em sua escolha e energia para transforma-la, em açao e 
em realizações. 

O momento ideal para a tomada de decisão é aquelel 
em que se dispõe de tOdas as informações possíveis e nece~1 
sárias à avaliação das alternativas, e se pode escolher uma 
delas, com certa margem de segurança. Para escolher é precl 
so conhecer. O executivo precisa saber quais as informações 
que necessita na tomada de certas decisões, onde buscá-las\ 
e como utilizá-las. 18 ~ 

17 SORENSEN Theodore C. Como se tom ecisõ 
ca. Rio de Janeiro, Distribuidora Record, 19 
IS Pesquisa realizada por NICHOLAS NICOLAIDIS 
"as decis§es admini~trativa~, geralmente, não se baseiam na 
comunic~çao de uma 1nformaçao ~ompleta. Comumente quem toma 
a decisao,..depende das informaçoes fornecidas por outros. E~ 
tas poderao ser incompletas ou mesmo inexatas, tanto quanto 
pode saber o adm~nistrador, uma vez,..que dispõe de poucos r~ 
cursos para testa-las. AS "informaçoes, por serem quase sem 
pre de,..natureza comple~a, estao sujeitas a mais de uma :inte.r 
pretaçao. P2r essa razao~ quem decide geralmente selecio na 
as informaçoes que lhe sao transmitidas, através de conside 
rações contraditórias, ou através de uma inv~stigação pesso 
aI, recorrendo a seus conhecimentos e experiencia profissi2 
naln • NICOLbIDIS, Nicholas G. Policy-decision and organiz~ 
tion theorx. University of Southern California Bookstore, 
John W. Donner Memorial Fund, 1960 (Publication n.ll) •• pud: 
PFIFFNER, John M. Administrative rationality. Public ~dmi 
nistration Review, Chicago, 3(20) : 125-32, 1960./Trad. por 
alunos do PRON~Pb-1969/ 



ks infarmações constituem as premissas das deci 
sOes. Podem vir da própria organização, sob a forma de d.s 
dos internos, contidos em relatórios, boletins, entrevistas 
com o pessoal, ou de fontes externas 8 

As fontes externas preenchem as lacunas existen 
tes nas informações internas. são constituídas pela documen 
tação existente em outras instituições, e por livros, peri~ 
dicos e outras publicações. n16m de documentos, elas podem 
entrar sob a forma de opinião de especialistas, consultados 
a fim de que se levante as alternativas e se analise, tam 
bém, as conseqüências conhecidas ou previs{veis. 

Para que a informação seja positiva para a tomada 
de decisão, 6 preciso que venha de fontes seguras, seja atu 
alizada, completa, clara e chegue no momento exato em que 
sua presença se faz necessária. 

Segundo NOGUEIRá DE F'ARlk, 19 a maioria dos dir~ 
tores decide mal por falta de informações e por não perc~ 

ber que elas deveriam resultar de rotinas e formulários teQ 
nicamente projetados, que coletem, registrem, classifiquem 
e tabulem os informes, transformando-os em informações im 
prescindíveis à orientação do processofficisório. 

Como o valor de um documento não decorre totalmen 
te de suas qualidades intrínsecas, mas da possibilidade de 
ser usado no momento adequado, como diz o referido autor, é 
preciso também criar illfi bom sistema de arquivo que armazene 
as informações, como uma memória, e que possa guardar os 
relatórios e informes para serem utilizados oportunamente. 

Estes informes, qu~do armazenados em estado br~ 

to, tornam-se estéreis e de nada ajudam ao executivo, no mQ 
mento em que a eles recorre. O excesso de dados, muitas v~ 

zes desordenados, só serve para confundir e roubar o tempo 
preciosa de quem procura a informação. Não se deve, no en 

A 

tanto, confundir excesso de dados com uma certa redundancia 
necessária na transmissão de mensagens importantes. Ela 

19 N?Gg..;;I~, .. u D~ F.hRI.h. 11. direção e suas funções; o processo 
dec2sorio. R20 de Janeiro, Ed. Próspera, 1970. p. 19-23. 

r 
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existe para compensar as perdas que normalmente ocorrem no 
processo de transmissão e recepção. 

Deste modo, expli.ca-se o fato de se incluir, nos 
informes~ dados aparentemente desnecessários ou repetidos, 
principalmente quando se trata de informações importantes 
que necessitam ser transmitidas. Neste caso, a calma, a pr~ 
cisão e a fidedignidade são mais importantes que a rapidez. 

2.5 Como se decide? 

A moderna Teoria das Decisões, como também a TeQ 
ria clássica de ~dministração, é em grande parte prescritiv~ 
Preocupa-se mais em estabelecer regras e modelos normativos 
que deverão ser considerados na tomada de decisões, do que 
em descrever ou explicar o processo pelo qual o administ~a 
dor toma suas decisões. 20 

O enfoque prescritivo é fruto do desejo de substi 
tuir as regras práticas do administrador, oriundas de sua 

'" ,. experiencia, por metodos mais rigorosos, capazes de faze-lo 
tomar decisões mais racionais e alcançar os objetivos vis~ 

dos. 
Nos últimos anos, os modelos prescritivos de dec,i 

são atingiram alto grau de sofisticação devido ao emprego 
de técnicas matemático-estatísticas. 

O interesse por estes modelos é maior entre os ~ 

conomistas, engenheiros e militares, devido ao alto grau de 
racionalidade que imprimem às decisões. Contudo, muitos psi 
cólogos e administradores estão atualmente empenhados em 
sua utilização. 

,. 
bpesar desses esforços, estes modelos tem sidopqg 

co utilizados na tomada de decisões administrativas e seu 
emprego tem sido restrito a um número pequeno de situações 

. , 
decisorias enfrentadas pelo administrador. ~ maioria das d~ 
cisões dos administradores é tomada independentemente dos 

20 Veja ETZIONI, Amitai. OrganizaQões complexas. são Paulo, 
Ed • .titIas, p. 55; e H OliJ.nRD , John il. Mercadologia; comporta 
mento do administrador e do comprador.Rio de Janeiro, Zahar, 
1969. p. 13. 



modelos quantitativos e dos princípios normativos de deci 
sões, uma vez que os mesmos, no desejo de tornar as decisões 
mais científicas e racionais, nem sempre reconhecem as limi 

'" -, taçoes impostas a quem decide, pela situaçao e por suas prQ 
. t' t· . 1" 21 pr1as carac er1S 1cas pS1CO og1cas o 

Como diz ETZIONI, ••• "como a Teoria clássica, a 
Teoria da Decisão é em grande parte prescritiva, isto é, in 
dica - fundrunentada na análise matemática e no raciocínio 19 , , 
gico e as vezes no ft>om senso destilado' - ;s passos necesslà 
rios para wwa decisão raci~nal. Todavia, nos últimos anos 

21 Um dos problemas do emprego dos métodos quantit~tivos em 
administração, como diz NOBUEIRJi DE F~~RlJi (A direç;ao e suas 
funç;ões; o processo decisório. op, cito p. 36) é que grande 
parte dos acontecimentos que devem ser previstos por um ~ 
mem de negócios é bastante diferente dos eventos que ocor~ 
ram no passado, não havendo conseqüentemente uma experien 
cia utilizável. O administrador deverá preencher a lacuna 
com sua imaginação e cri~tividadeo ~ 

Quando_a ocorrencia de alguns fenomenos é regular, 
permite a previsao com elevad~ grau de segurança. Neste ca 
so, a teoria das probabilidades, desenvolvida. pelos esta~ 
ticos torna~se útil, desde que haja possibilidade de trata 
mento matematico para os dados. _ 

Para SIMON (~ capacidade de decisao e de lider~ 
~. Opa cito po 40), a maior parte dos problemas que dev~m 
ser resolvidos nos níveis médio e superior da administraçao 
não foram tornados acessíveis ao tratamento matemático, e 
provavelmente jamais o serão~ 

O emprego dos métodos matemáticos não pode ser g~ 
neralizado. a todas as situações. No estado atual das Cien 
cias Sociais, muitos problemas de decisão teriam que ser ã 
fastados ou simplificados, a fim de possibilitar a sua uti 
lização. 

DURVnL MnRCONDE~ em interessante trab~lho sobre 
a nposição da psicanálise na psicologia e_na ciencia em ~ 
ral" (R vis a Br i ir e P icanálise Sao Paulo, Socieda 
de Brasileira de Psicanalise, (2): 141-6, 1970),~ afirma 
que a Psicologia, no desejo de se aproximar das Ciencias Fí 
sica~, teve muitas vezes que aQaptar o seu próprio objeko 
ao metodo usado por aquelas ciencias. No entanto, as Cien 
cias F{sicas",criaram os métodos quantitativos e experimen 
tais em funçao do seu objeto o 

Outros fatores contribuem para a pouca utilização 
dos mode~os quantitativos. A falta de divulgação é um deles. 
Esta, associada ao despreparo em Matemática, que normalmen 
te se verifica na maioria dos executivos e assessores, sãõ 
os grandes responsáveis. 
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tem aumentado o interesse por uma teoria descritiva da dec1 
são, que registra e analisa como as pessoas, realmente, to 
mam decisões, o que as impede de tomar decisões racionais, e 
em que condições tomarão decisões comparativamente raci~ 

nais. ~ forma descritiva de estudo ainda exige muito desen 
volvimento c precisa passar do n{vcl individual para a or&ã 
nização." 22 

Os trabalhos descritivos, como os de SIMON, em vez 
de apresentar modGlos E: orientações para as decisões, procjd. 
ram explicar como as mesmas são tomadas. 

Infelizmente são poucos, ainda, os estudos emp{ri 
cos na área da tomada de decisões e a sua divulgação tem si 
dO deficiente. De acordo com PFIFFNER,"há uma. ncçc. . .ssi~~.de 
premente de estudos descritivos sobre o que realmente oco!:, 
re no universo administrativou • 23 O estudo de casos poderá 
trazer relevantes contribuições neste sentidoo Contudo, o 
estudo de um único caso não permite generalizações em torno 
do tema tlcomo se decide". Seria preciso o conhecimento de 
muitos deles para que se pudesse fazer uma descrição do prg 
cesso decisório tal como ocorre na realidade do administr~ 

dor. 24 

22 ETZIONI
1 

Amitai. Organizações modernas. são Paulo, Ed. 
Pioneira, 967. p. 51. 
23 PFIFFNER, bdministrative rationality. Opa cit.125 
24 Entre as pesquisas realizadas sobre como são tomadas as 
decisões nas .Jrganizações e arroladas por PFIFFNER (Id. 
ibid. p. 125) podem ser citadas as de: 

a) HERBERT SIMON e outros (1954), divulgadas em 
Centralization Vs. decentralization in organizing the con 
trOtler's Departamento New York, Controllership Foundation, 
195 • 

~ b) WILLIAM GORE (1956), analisando 33 casos de d~ 
cisao entre 18 departamentos federais do estado de Washin~ 
tono (GORE, VJilliam J. Administrative decision-making in Fe 
deral Offices, 16. Public ildministrative Review, 281-91, 
~utumn 1956.) 

c)~NICHO~S NICOLAIDIS (1960), baseado no estudo 
de 332 decisoes administrativas coletadas em Los Angeles. 
(NICOLAIDIS, Policy-decision and organizing theory. op. 
cit.) 
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2.6 Etapas do processo decisório 
,.., . . ~ Toda decisao tomada por lndlvlduo ou grupo, den 

tro da organização, deveria procurar alcançar objetivos por 
ela anteriormente definidos. Conforme LUIZ W. M. FONSECA, 
"as decisões serão tomadas tendo em vista a otimização dos 
objetivos". 25 

Quando há racionalidade no processo decisório, e~ 
tes objetivos influenciam a totalidade das etapas da deci 
são. A organização formal dispõe de meios para conseguir que 
eles sejam conhecidos e respeitados por todos os seus mem 
bros. Nem sempre, porém, os objetivos são suficientemente 
definidos ou estão bastante claros para serem compreendidos 
pelo grupo. 

Outras vezes, devido a falhas no sistema de com~ 

nicação, embora definidos com clareza, não são conhecidos 
por todos aqueles que atuam no processo decisório. Tal fato 
pode acarretar discórdias entre membros do grupo e hesit~ 

ções no executivo. 
,. 

Com certa freqftencia, um mesmo problema de deci 
são relaciona-se com mais de um objetivo organizacional. A 
,.". • IV ". , • nao-hlerarqulzaçao dos mesmos e responsavel tambem por dl~ 

córdias entre os participantes do processo defisório e hes1 
tações do decisor. A falta de definição dos objetivos priQ 
ritários tem levado a organização a verdadeiras inversões de 
valores, transformando objetivos secundários em principais 
ou essenciais. 

Diante de uma decisão, é comum instalar-se o con 
flito entre objetivos organizacionais e objetivos de cada ,. 
um de seus membros. A existencia de tal conflito tem levado 

... 
a muitas incoerencias no comportamento organizacional, pois 
as decisões passarão a ser orientadas, ora por objetivos in 
dividuais, ora por objetivos organizacionais, dependendo do 
grau de identificação do decisor com a organização e da v~ 

25 FONSEC~, Luiz Washington M. Teoria da decisão 
otimização. Engenheiro ModernQ, são Paulo, s.ed. 
22-4, mar. 1967. 

facilita 
.3 (6) : 
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" lencia maior ou menor desses objetivos. 
Em termos ideais, o processo decisório deveria Q 

bedecer a uma seqUência lógica e se desenvolver de acordo 
com as seguintes etapas: 

a) identificação e definição do problema; 
b) levantamento das alternativas; 
c) julgamento das alternativas; 
d) escolha de uma alternativa; 
e) plano de execução e comunicação da decisão; 
f) avaliação da decisão. 

, . 
Cada uma das etapas envolve uma serle de outras, 

e dá lugar ao surgimento de problemas que serão analisados 
. 26 a segulr. 

a) Identificação e definição do problema 
O problema pode surgir espontaneamente, ou SEr pr~ 

visto pelo executivo ou por qualquer outro membro da organi 
,.. 

zaçao~ 

De qualquer modo, é percebido por alguém e levado 
para ser objeto de discussão em reuniões e contatos pessQ 
ais, organizados pela estrutura formal ou estabelecidos pe 

los grupos informais. 
Dá-se, nesta op~rtunidade, a grande troca de in 

formação e opinião .. O ideal seria que, antes de ser tom a da 
uma decisão, a organização dispusesse da mais completa in 
formação, e que o maior nUmero poss{vel de seus membros se 
tivesse manifestado em torno do problema. Contudo, nem sem 
pre que o grupo expressa suas opiniões e presta informações 
contribui de forma positiva para a análise do problema. Qusp 
do não são pertinentes, em nada concorrem para o bom encami 
nhamento do processo. 

26 Os processos~ como Qcorrem na realidade, nunca obedecem 
totalmente a esta seqttencia. As etapas do processo decisó 
.'" -rlO nem sempre sao as mesmas, e a ordem em que se swcedem e 

extremamente variável. 
Pesquisa realizada por N. NICOLbIDIS It cons tat.')2u 

que em muitos casos o proces~o se iniciava pela avali~çao 
das alternativas, pela soluça0 proposta" (NICOL~IDIS. Poli 
cy-decision and organization theory. iápud: PFIFFNER. Admin,k 
trative rationality. Opa cit. p. 129. 



1 troca de informações e opiniões tem duração va 

riável. Torna-se demorada, quando há divergências entre fa 
tos e valores apresentados pelos membros. Neste caso, há di 
ficuldade em se chegar a um acordo da maioria. 

Segundo J. KLEIN, 27 contribui para o acordo gg 
ral a atuação de algumas pessoas que funcionam no grupo cQ 
mo "líderes de opinião". Eles conseguem expressar o pensj! 
mento dos outros membros, facilitando consideravelmente o 
surgimento do acordo. 

Á maioria das decisões, cont~do, por falta de tem 
po ou descuido do executivo, não leva em conta a opinião de 
muitos e se deixa influenciar pela de alguns mais poderosos. 

Mesmo quando há troca de informações entre os mem 
bros, há dados que não podem ser levantados. Àlguns deles 

... 
dizem respeito ao comportamento futuro G6 fenomenos ainda 
pouco conhecidos. 

J. KLEIN afirma que há informações que, eillbora im 
portantes, não podem ser obtidas no momento em ~ue se deve 
tomar determinadas dEcisões. ~ o caso, por exemplo, de um 
diretor de vendas que precisaria saber qual a aceitação de 
um produto antes de decidir lançá-lo no mercado. Tal info~ 

mação não poderia ser obtida, se o produto ainda não exi~ 

tia, não se fixara o seu preço de venda, não se conhecia sua 
qualidade e não havia elementos para se apreciar as condi 
çôes do mercado quando o mesmo fosse lançado. 

~ escolha das alternativas é influenciada pelas 
suposições a respeito da maneira pela qual esses fenômenos 
se comportarão no futuro. Dai se afirmar que as decisões são 
mais apoiadas em suposições do que em fatos. É bem ~crc~Je 

que estas suposições podem estar baseadas no comportamen t o 
anterior do fenômeno, em fatos passados, mas nada garante 

, , • I'V • 

que o futuro obedecera a mesma orlentaçao. Em vlrtude da 
atuação da natureza e fatores sociais imprevisiveis, o fenô 
meno pode, no futuro, comportar-se de modo diverso. Quando 

2~ KLEIN. ~ trabalho de grupo; psicologia social da discu~ 
sao e decisaD. op. cit. p. 83-90~ 
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o futuro pode ser previsto com segurança, a decisão é tom~ 
da .nu certeza. Contudo, a maioria das deliberações é tom~ 
da na incerteza completa ou parcial. 28 

b) Levantamento das alternativas 
bntes de uma decisão ser tomada, muitas propostas 

são apresentadas pelos lideres de opinião. 
Os assessores, funcionando como especialistas, ~ 

xercem papel importante nas discussões que se seguem, po~ 

quanto detêQ certa quantidade de informações inacess{veis à 
grande parte dos membros da organização. 

Nesta fase, os executivos necessitam de uma análi 
se exaustiva do caso, a fim de que se possa levantar, 00 não 
todas, o maior número poss{vel de alternativas, pois quanto 
maior o seu número, maior a probabilidade de se tomar a m~ 

lhor decisªo. 29 
Nem sempre, contudo, quando se conhece muitas aI 

ternativas se escolhe a melhor, do ponto de vista técnico. 
Outros valores podem estar em jogo e dominar no momento da 
escolha final. 

~ literatura está cheia de anedotas com o admini~ 
trador que, por exemplo, após um criterioso processo de s~ 

leção, escolhe os candidatos sem levar em consideração os 
resultados da seleção e a opinião dos técnicos. 

No processo dEcisório, devido à falta de recursos 
e de informações, à dinâmica dos grupos e a fatores pSicoló 

28 LUIZ FONSECA (Teoria da de~isão facilita otimização. Opa 
cit. p. 22-4) conceitua decisao na certeza como sendo aq~ 
la tomada conhecendo-se perfeitamente os resultados da escQ 
~a e correspondendo, a cada alternativa~ apenas uma~ oco~ 
rencia. Quando a cada uma correspondem varias ocorrencias, 
em virtude de fatores externos, a decisão é tomada na ince~ 
teza par~ial ou completa. O conhecimento da Rrobabilidade 
de ocorrencia de cada um dos eventos é que dará à decisão 
um caráter de incerteza parcial. 
29 Para SIHON, "o homem administrativo, porque contemporiza 
ao invés de maximizar, pode realizar suas escolhas sem pr~ 
cisar de examinar previamente todas as possíveis alternati 
vas d~ comportamento, e sem ter de certificar-se de que e~ 
sas sao de fato todas as alternativas que se lhe oferecem". 
(SIMON. Comportamento administrativo. Opa cit. p. XXVIII e 
XXIX) 
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gicos, nem todas as soluções possíveis são levantadas. 
~lgumas, embora disponíveis, deixam de ser consi 

deradas, por irem de encontro a valores defendidos pelos 
que participam da tomada de decisão; outras, ainda, são ~ 

fastadas por não serem exeqníveis. 

c) Julgamento das alternativas 
Após o levantamento das alternativas, logicamente 

dever-se-ia passar ao seu julgamento. 
COIDO foi mencionado, nem sempre o julgamento vem 

depois da análise das alternativas. Pode surgir tão ligado 
a ela, que impeç~a quem decide, ver todos os aspectos do 
problema e todas as soluções possíveis. 

Outras vezes, a escolha é feita após julga~mento 

superficia1, realizado sem se levar em conta todos os aspe~ 
tos do problema. 

Dificilmente uma alternativa é totalmente boa ou , , 
ma. O problema da escolha reside no fato de que, as vezes, 
uma delas maximiza um objetivo COiTIO, por exeElplo, o lucro, 
enquanto outra minimiza os riscos; ~~a terceira, já apresen 
ta maior aceitação por parte do grupo, e outra, ainda, r~ 

quer menor esforço na realização. 
Tal fato faz com que o julgamento se tor'ne um em 

preendimento complexo. 
Elabora em proporções diversas, o julgamento é in 

fluenciado pelas metas e objetivos organizacionais e pela 
expectativa do futuro. 

~ possível que a alternativa que maximiza os obj~ 
tivos prioritários apresente probabilidade de axito bem pe 
quena ou desconhecida. 

Em runbos os casos, a escolha é arriscada; por e~ 
ta razão, há quem prefira procurar uma solução conciliatQ 
ria que não satisfaça tão bem aos objetivos visados, mas te 
nha maior probabilidade de êxito. 

As previsões sobre o futuro,. mesmo quando crit~ 

riosas, são passíveis de falhas. Podem ocorrer mudançasbr~ 
cas na situação, modificando a posição antes ocupada pelas 
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" alternativas na escala de preferencias. Assim, o executivo 

precisa estar disposto a reformular as decis0es tomadas, no 
caso de erros ou mudanças de situação, e ter energia pa r a 
tentar mudar a situação, caso a decisão não possa mais ser 
reformulada. 

d) Escolha de uma alternativa 
Para MILLER e STARR, o problema de decisão pode 

ser formulado nestes terrJos: "o tooador de decisão, desejan 
do alcançar algum objetivo, seleciona uma estratégia dentre 
aquelas de que dispõe. Esta estratégia, juntamente com o e~ 
tado da natureza que existe, e a estratégia competitiva que 
ocorre, determinará o grau em que seu objetivo é alcançado'~ 

A estratégia escolhida representa a forma de uti 
lização dos recursos sob controle de quem decide, no senti 
do de realização dos objetivos visados. 

Segundo SIMON, no objetivo da decisão racional CQD 

siste em selecionar dentre várias aquela estratégia compo~ 

ta de um conjunto preferido de conseqüências". 30 A altern,â 
tiva finalmente escolhida jamais permite a realização com 
pleta ou perfeita dos objetivos visados, representando ape 
nas a Il1elhor solução encontrada naquelas circunstâncias. ti 31 

Os fatores que estão for'a do controle do decisor 
podem ser responsáveis pela não-realização dos objetivos vi 
sados. Então, mesmo as decisões tomadas dentro do rigor té~ 
nico e da racionalidade podem apresentar um resultado final 
pouco animador. 

A escolha final pOderá ser cuidadosa, calculada, 
ou também um processo mental rápidO, com duração de seg~ 
doso 

Aproxima-se, no primeiro caso, do modelo racional 
e tem condições de levar em consideração todos os fatos e 
opiniões levantadas, envolvendo, por isso mesmo, momentos 
de hesitação. No segundO, é impulsionada por preconceitos ou 
emoções do momento, e parte de julgamentos precipitados. 

30 Id. ibid. p. 79. 
31 Id. ibid. p. 7. 
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Nem sempre a decisão é tomada livremente e de 
acordo com os objetivos visados pela organização. Ela é por 
vezes pressionada por outras pessoas ou grupos que, utili 
zando da persuasão até a força, são capazes de fazer com 
que a escolha final seja feita de modo que satisfaça seus 
propósitos. 

Escolhas difíceis devem-se não a problemas do gr~ 
, A 

po ou da personalidade de quem decide, mas as conseqftencias 
sociais que poderão trazer. 

As ttgrandes decisões" provocam sempre uma situação 
penosa para quem decide, devido às responsabilidades que en 
volvem. Por isso são adiadas ou omitidas. 

A escolha final da alternativa torna-se evidente 
mente mais fácil quando suas conseqüências são c~nhcai~as 
previamente. O seu desconhecimento acarreta incertezas e h~ 
sitações no momento da escolha final, tornando a decisão 
mais arriscada. 

A decisão tomada por um grupo tem a vantagem de 
dividir as responsabilidades. Porém, costuma ser mais lenta 
e desaconselhada quando se exige segredo a respeito e quqn 
do é tomada em situação de competição. Sendo tomada por um 
grupo, as informações são partilhadas por todos e pOdem,com 
mais facilidade, chegar ao conhecimento do adversário. 

A escolha realizada por um grupo competente e in 
teressado torna-se vantajosa ao garantir ao executivo maior 
apoio do [leSmO, no momento de sua execução, pois a 
dância já foi obtida. 

conc0o!: 

e) Plano de execução e comunicação da decisão 
Logo que uma decisão é tomada, exige novas delibe 

rações a respeito de sua execução e comunicação. 
O esforço para tomar boas decisões torna-se esté 

ril se não for planejada cuidadosamente sua execução e se 
esta não for acompanhada, passo a passo, pelo executivo. 

Quem toma a decisão é também responsável por sua 
execução. Mais do que ninguém, precisa acompanhá-la, a fim 
de verificar se há fidelidade aos objetivos e eficiência na 



33 

realização do que foi decidido, 
O planejamento da execução de uma decisão repr~ 

senta a seleção de meios para a realização do que foi obj~ 

tivado. Por esta razão, é uma das etapas primordiais na t~ 

mada de decisão, não podendo ser negligenciada ou esqueci 
da pelos decisores. 

Os meios precisam ser coerentes entre si, e mais 
ainda, coerentes com os objetivos que nortearam a decisão. 
Contudo, como afirma SIMON, "freqüentemente as ligações en 
tre as atividades da organização e seus objetivos .últimos 
são obscuras ou existem conflitos e contradições .i~ternas 
entre os objetivos Últimos ou entre os meios selecionados~ 
alcançá-losn • 32 

" Os subordinados, em geral, oferecem maior ~siste» 
cia à execução das decisões, quando não participaram do prQ 
cesso decisório. Principalmente quando não houve intensa 
participação dos subordinados na decisão, o executivo preci 
sa saber enfrentar as dificuldades que poderão surgir,e ter 
noção de estratégia para conduzir os fatos, de modo que a 
decisão possa ser aceita e executada pelo grupo. .qui se 
faz sentir, de modo especial, o v~lor da liderança e do si~ 
tema de comunicação. 

O plano de comunicação das decisões nem sempre é 
objeto de preocupação do executivo. 

Com base em SIMON, "as decisões tomadas nos esc"ã 
lões mais altos da hierarquia adainistrativa não terão qual 
quer efeito sobre as atividades dos empregados de linha e~ 

ceto se lhes forem comunicadas"e 33 
Uma vez comunicada a decisão, o executivo se com 

promete ainda mais com o grupo, no sentido de realizá - 1 a, 
mas, mesma depois de comunicada, llilia decisão pode ser revi~ 
ta. Entretanto, reformulações freqüentes denotam imaturida 
de e inabilidade do executiva. 

Deliberações tomadas cuidadosamente costumam ser 

32 Id. ibid. p. 75. 
33 Id. ibid. p. 12. 

I 
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... 
mantidas e, antes de reformuladas, sao geralmente testadas, 
para que se possa identificar concretamente suas falhas. 

f) Avaliação da decisão 
!valiar uma decisão não é tarefa das mais fáceis. 

Por constituir-se, porém, uma das etapas importantes do pr~ 
cesso decis6rio, vários critérios têm sido, adotados e muitos 
métodos utilizados, com o objetive de realizar-se aquele in 
tento .. 

o primeiro critério consiste em se avaliar a decl 
são nem si", os meios empregados para torná-la ação, e as 
conseqüências daí decorrentes. Baseia-se quase que exclusl 
vamente em juízo de valor, dando, portanto, margem ao surgi 
mento de uma pluralidade de opiniões. 

De acordo com este critério, uma decisão pode ser 
considerada boa para uns, e má para outros, sem que o grupo 
disponha de elemento que lhe permita verificar a veracidade 
ou não de cada julgamento. Será quase impossível, assim, se 
chegar a um acordo do grupo, pois, para tal, seria preciso 
que todos os seus membros tivessem a mesma escala de val~ 

res. 
o segundo critério, embora procure também avaliar 

decisões, meios e conseqüências, toma por base, para seus 
jUlgamentos, aspectos que podem ser verificados e que podem 
obter do grupo um consenso geral. 

Esse critério não procura saber o valor da decisão 
nem sin, mas se a mesma foi executada, a eficácia dos meios 
utilizados na execução e a obtenção dos resultados desej~ 

dos. Só pode ser aplicado quando se deseja avaliar decisões 
que se transformaram em ações e que começaram a dar frutos. 

Há, no entanto, um método de avaliação da decisão 
que pode ser empregado antes que a mesma seja executada.Con 
siste na análise da exeqüibilidade das decisões tomadas, 
pois não adianta tomar uma decisão visando a IImaximização" 
dos objetiVOS se não houver condições para sua execução. 
~ preferível tomar outra decisão mais viável, mesmo quando 
avaliada Item si It não se ja a melhor solução para o problema. 
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Para se concluir sobre a viRbilidade de uma deci 
,.., , 

sao e preciso que sejam alwlisados, entre outros aspectos, 
a aceitabilidade pelas peSSORS envolvidas, o tempo destina 
do à realização e os recursos disponíveis para sua execu... 
çã.o. 

A aceitação, quer por parte dos superiores, quer 
dos subordinados, 6 uma garantia de exequibilidade. No pri 
meiro caso, porque a decis~o precisa de apoio dos escal5es 
superiores, sem o qual não poderia ser realizada; no seg~ 
do, porque necessita da cooperação daqueles que serão seus 
executores e dos quais depende a sua realização. 

Nenhuma decisão 6 viável se 11,9.0 houver recursos 
financeiros que permitam sua execução. Cada alternativa im 
plica uma série de gastos que devem ser previstos,antes de 
feita a escolha. 

Estes gastos exigem recursos, que nem sempre PQ 

dem ser criados no tempo desejado e nas proporç5es necessá 
rias. Normalmente, em orgalllzações bem administradas, há 
previsão orçamentária, que precisa ser considerada na toma 
da de decis5es. Ela fornece informaç5es acerca dos recur_ 
sos disponíveis e orienta a decisão. 

Muitas alternativas são eliminadas por falta de 
recursos. E, se algumas vezes, na ânsia de maximizar os 
objetivos, tom3-se uma decisão sem questionar sua viabili 
dade do ponto de vista financeiro, corre_se o risco de in 
terromper mais tarde o processo de sua execução, e até mes 
mo, de nem sequer iniciá_lo. 

Há decisões que se tornam inviáveis devido à 
escassez de tempo.Jt-01Q~O que, havendo recursos e aceita 
ção por parte do pessoal, este problema podc~ ser reduzido 
e até mesmo elimi11,qdo. A aceitação é um fator de economia 
de tempo, pois o torna melhor aproveitado e diminui os des 
perdícios. 

1-
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Quando os recursos são abudantes, os 0XGOutorae 
podem aplicá_los em maiores proporções, a fim de reduzir o 

,., ~ d d' '" 34 tempo necessarlO a execuçao e uma eClsaO. 
Outros critérios têm sido utilizados, contudo, 

avaliar decisões continua sendo um desafio à administr~ 

ção. 35 

34 Embora os recursos se jam forte condicionante no proces.;;c: 
so decisório, há circunst~ncias que não são objeto de preQ 
cupação para o executivo. JOS~ DE ALMEIDA RIOS ( Ergonome 
"tria e evolução social. In: DASP. Três monografias. Rio de 
Janeiro, 1970), analisando o problema da estimativa de cu.§. 
tos, antes da tomada de decisões, diz que, nas iniciativas 
do governo, os objetivos são estabelecidos e a decisão exe 
cutiva é tomada, em primeiro lugar, para depois serem esti 
mados os custos e levantados ou criados fundos. Na empresa 
particular, no entanto, os objetivos são contidos nas di.§. 
ponibilidades financeiras e somente nestas condições serão 
tomadas as decisões executivas. 

HARVEY COX (A cidade do homem. Rio de Janeiro, 
Ed. Paz e Terra, 1971. p. 203) prevG para as sociedades dQ 
senvolvidas uma libertação dos condicionamentos econômico~ 
pois a economia é um dos produtos da decisão humana, pode!! 
do portanto ser alterada • Citando U THANT garant e que a 
verdade estupenda sobre as economias desenvolvidas de hoj~ 
é que podem ter _ dentro de um prazo razoável _ a ;ê8póaie 
e a escala de recursos que decidirem ter ••• Não são mais 
os recursos que limitam suas decisões. ~ a decisão que 
cria os recursos. Esta é talvez a mudança mais revolucioná 
ria que o homem tenha conhecido. -
35 J. KLEIN em sua obra O trabalho de grupo, afirma que 
uma boa decisão é aquela em que se obteve o acordo unânime 
do grupo. A decisão é avaliada, portanto, em relação ao 
grau de acordo obtido pelo grupo de decisão. KLEIN. op.cit. 
p. 30. 



3. CONDICION.ANTES PSICOSSOCIAIS DA DECISÃ'O ]L 

Muitos fatores condicionam a decisão, estabelecen 
do limitações à mesma. Entre eles podemos citar: condições 
meteorológicas, atuação de opositores e concorrentes, clima 
política-social da organização, personalidade do decisor, 
estrutura formal da organização. 

Estes condicionantes variam em número, natureza e 
intensidade, nos diver"sos caso s, e sua atuação pode-se fa 
zer sentir no momento da escolha ou da execução da decisão. 

,...... • rv , , 

Ha s1.tuaçoes nas qua1.s sua açao e desprez1.vel c.Q 
mo fator de limitação. Existem outras, no entanto, em que 
assumem grandes proporções, tornando mínimas as possibilida 
des de serem vencidosft Embora na maioria das vezes sua in 

A N 

fluencia seja poderosa, nao se justifica o comportamento de 
omissão e de negativismo que se verifica em alguns executi 
vos. 

Em presença destes condicionantes é que se faz n~ 
cessário seu esforço consciente e dirigido, empenhando toda 
a intelig~ncia, imaginação, energia e liderança, no sentido 

, 
de supera-los. 

~lguns desses fatores, apesar de terem surgido in 
dependente da vontade de quem decide, podem ser por ele con 
trolados. Vários outros, no entanto, são de controle difi 
cil ou até me.smo impossível. 

I O termo "condicionante" é empregado no sentida de lim~ta 
ção imposta a quem toma a decisão, devido ao ambiente f1.si 
co ou social e à própria personalidade de quem decide. 
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MILLER e STiúffi 2 classificam os fatores que condi 
cionam o resultad0 final das decisões e que não podem ser 
controlados por quem decide em fatores da natureza e oposi 

tores raciônais, incluindo na primeira categoria não só e~ 
mentos da natureza (condições metearológicas) como tambémp~ 
blemas de ordem político-social (greves de operários). 

À atuação dos fatores da natureza não depende de 
decisão racional, e sobre eles o decisor não pode exercer 
grande influência. ~través do conhecimento da freqÜência com 
que ocorrem pode-se, contudo, estimar a probabilidade de 
surgimento de cada estado da natureza, diminuindo o risco 
da decisão. O desconhecimento desta probabilidade, devido à 

#"oI "IV " falta de informaçao ou a nao-ocorrencia passada de determi 
,.. , , 

nados fenomenos, e responsavel pelo clima de incerteza que 
permeia certas decisões. 

Figuram na segunda categoria todas as manobras in 
tencionais, feitas por opositores racionais, estudadas pela 
Teoria dos Jogos. 

Segundo MILLER e ST.i .. RR, 3 a maL)ria dos problemas 
administrativos de decisão envolve simultaneamente as duas 
espécies de fatores. ,.. 

Os condicionantes psicossociais tem sido objeto 
de grande preocupação na Teoria da Decisão, em vista da in 

,.. ~ 

fluencia que exercem no processo de decisao e da dificul~ 

de de serem previstos e controlados. A organização formal, 
como tal, constitui-se num excelente meio de controle sobre 
eles, mas tanto o comportamento individual como ~ atuação de 

~ 

grupos informais podem, em determinadas circunstancias, di~ 
tanciar-se profundamente da linha por ela traçada. 

,. 
Por outro lado, o controle e a influencia da or&â 

nização são de alcance bastante limitado. Atingem de modo 
considerável as pessoas e grupos que nela atuam, mas atuam 

2 MILLER, David & STk\R, Martin K. Estrutura das decisões 
humanas. Rio de Janeiro, FGV, 1965. 
3 Id. ibid. p. 32. 
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pouco, e até mesmo de modo insignificante, em relação aos 
indivfduas e grupos fora dela ou que não se li grua a ela 
formalmente. 

" Sem desconhecer os pontos comuns entre os fenom~ 
nos naturais e os psicossociais, CODO fatores de decisão, 
pretere-se aqui eonsiderá-los em categorias distintas. E.§. 
ta separação justifica-se pelo fato de os Últimos terem m~ 
recido destaque especial neste trabalho e apresentarem pr~ 
fundas diferenças em relação aos primeiros. 

Assim, enquanto os fenômenos natur:ais não são 
causados racionalmente, os psicossociais são influenciados 
e dirigidos, em grau variável, pela ra~ionalidade. 

Os fatores da natureza, mesmo representando. fo~ 

tes condicionantes no processo de decisão, não constituem, 
em geral, motivo de grandes preocupações para o executivo. 
Apresentam razoáve~ regularidade no seu aparecimento, PQ 

dendo ser previstos com mais facilidadeo 
Quanto a?s sociais, o problema não é o mesmo. Mu 

dando rapidamente, independente da ação de quem decide,co~ 
tituem-se preocupação sempre constante nos casos de deci 
são, por serem diffceis de prever e controlaro 

Os grupos internos da organização funcionam como 
"grupos de pressão", mas podem ser pressionados por outros 
existentes fora dela~ Deste modo~ não só o sistema social 
interno (formal e informaI) condiciona o comportamento dos 
participantes da organização., mas também o sistema social 
externo, ou seja, a sociedade mais ampla. 

Os condicionantes psicológicos são também de 
" "".., grande importancia e sua atu~çao e sens~vel no processo ~ 

cisório. 
Segundo JJ1TOB1~, 4 a 

condicionada às flutuações do 
bora guarde certa identidade, 

... N , 

dinamica da administraçao e 
c.Jmportamento humano que" em 
é extremamente dinâmico,dif~ 

4 JATOBA l Wihmar V. A influência do comportamento 
na admin~stração. ReviSta do serviio PÚblico, Rio 
ro, lQQ(3) : 207-12, seta/dezo 197 o 

humano, 
de Janei 
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cultando seu controle. 
A dificuldade em relação aos fatores psicológicos 

não é tanto quanto à freqUência, natureza e rapidez de suas 
mudanças, mas, principalmente, à dificuldade de serem iden 
tificados, conhecidos e c0ntrolad0s pela organização e por 
aqueles que decidem. 

Apesar das tentativas de intervenção e dos esfo~ 

ços realizados no sentido de dirigi-10s, não se p0de dizer 
que 0 homem, hoje". seja capaz de c0ntrolar a natureza, de 
moldar a personalidade de aC0rdo com seus interesses, e de 
manter sob seu comando as f0rças s0ciais. 

3.1 Organização formal e decisão 

As decisões são peças fundamentais na Administr~ 

ção. O sistema formal é estabelecido a fim de fornecer tod0s 
os elementos necessários para que elas sejam tomadas deacqr 
do com os interesses da organização~ 

De acordo com o modelo burocrático, a organizaçãu 
formal é montada de modo a determinar que as decisões acom 
panhem a hierarquia e sigam as linhas de c0mandu. Entret~ 

to,; com o funcionamento do sistema, várias outras forças se 
reúnem a ela, imprimindo novas direções ao processo decisQ 
rio.- 5 

5,..TANNENBAUM lembra que no modelo burocrático de organiz~ 
çao formal raramente se encontra em sua forma pura. WEBER 
via semelhanças com o tipo em questão nas organizações mil! 
tares atualizadas de seus dias (início do século XX) e na 
Igreja Católica. Considerava-o também aplicáveL a muitas o~ 
ganizações de produç~o em larga escala. Vários teóricos da 
S0ciologia contemporaneo~ elaboraram e modificaram as idéias 
de WEBER, de modo a torna-las aplicáveis à organização m~ 
derna." Entre eles são citados pelo mesmo autor: PETER BLA~ 
CrlOZIER, GOULDNER e SELZNICK. {TANJlJENBAUM" Àrnold Scherwood. 
Psicologia social da organizaçao do trabalhu. são Paulo, 
~tlas, 1973. p. 30) 

Apesar do modelo burocrático puro ser diffcil de 
ser encontrado, "quase todas as organizações modernas de a~ 
ministração (assim como algumas antigas) são organizadas bu 
roctaticamentett (~L.àU, Peter M. & SCarT, W. Hichard. ~ 
zaçoes formais. Sao Paulo, Atlas, 1970. p. 46). WEBER, con 
tudo, não é o único s0ció10go q~e tentou desenvolver um e~ 
quema teórico para as organizaçoes formais .. Hl!.J\BEüT SINON e 
.~1CarT P~~SONSdaDresentam d~is Qutros m6tvd~s de abo~Qagem para a anailse as organlzaçoes rormalS \lOlQ. p. ,O-4}. 



Como dizem PFIFFNER e SHERWOOD, "talvez seja po~ 
~ N. ~ 

s1ve~ supor que o padrao das dec1soes, em qualquer organiz~ 
ção, acompanha normalmente a estrutura da hierarquia forma~ 
isto é, a pirâmide tarEfa~serviçoo Contudo, a rede de poder 
e autoridade, juntamente com a rede funciona~, pode atrave~ 

. h· , . ti 6 sar os cana1S 1erarqu1cos. 
Ainda segundo os mesmos autores, tina organização 

típica de trabalho a estrutura formal toma a forma de defi 
nição das especialidades de tarefas e respectiva distribui 
ção em níveis de autoridade, dispondo de linhas de comunic~ 
ção claramente definidas de qualquer n{vel ao seguinte tt

e 

Os problemas de decisão convergem para certos pon 
tos da organização que funcionam como verdadeiros centros 
de decisão. Estes, por sua vez, não fogem ao princípio de 
autoridade e de especialização de tarefas, uma vez que cada 
um deles existe em função de certas decisões mais ou menos 
específicas e interdependenteso 

O caráter de especificidade e interdependência~ 
decisões da organização é conset:~::~ncia da definição de com 
petências e fixação de níveis de autoridadee Assim, cada 
centro decisório delibera apenas relativamente a certo núm~ 

~ , ~ 

ro de questoes, dentro de sua area de competencia e do seu 
grau de subordinaçãoo 

À medida que se desce na escala hierárquica, as 
questões tor nam-se mais Jespecíficas, mais ligadas a "meios ti 
do que a"fins" e as decisões mais dependentes de deliber~ 

çôes superiores. 

" especialidade da tarefa e o grau de subord·:in-ª 
ção do executivo delimitrurr os problemas de decisão que se 
rão objeto de sua atenção, e limitam sua ação e poder de d~ 
cisão. 

Um diretor não pode decidir sobre assuntos de com 
~ ~" petencia de outroo Por outro lado, nao pode, tambem, se exi 

mir de tomar uma decisão que, dentro do sistema, deva ser 
por ele tomada", 

6pFIFFNER & SHER'~!OOD"" _Qrganização aà:ninistrativa .. ci t. p. 23. 



o fluxo de comunicação que parte dos diversos pon 
tos da organização para os centros decisórios possui uma di 
reção previamente estabelecida. 

,üs informaç0es necessárias às deliberações, e r~ 
laciúnadas com os problemas em questão são encaminhadas ao 
ponto onde a decisão deverá ser tomada. 

h organização formal determina os contatosrociais 
que devem ser mantidos e a linguagem a ser usada na comuni 

N , 

caça0. Deste modo, e estabelecido "com quem se fala" e ~cQ 
mo se fala". 

~lgumas estruturas são montadas para permitir po~ 
ca aproximação entre chefes e subordinados, entre quem d~ 
de e quem executa as decisões. Muitas limit~ excessivament~ 
ou, até mesmo, impedem a participação na tomada de decisão. 

SIMON, 7 estudando a psicologia das decisões admi 
nistrativas, afirma que o comportamento do individuo é con 
dicionado e até mesmo determinado pela organização da qual 
é membro .• 

Para ele, nem nossa sociedade, em virtude dos in 
dividuos passarem a maior parte da vida adulta trabalhando 
em organizações, o ambiente organizativo que os envolve ~ 
ra a maioria das forças modeladoras e orientadoras do desen 
volvimento de suas qualidades e hábitos pessoais lt • 

Segundo o mesmo autor, inúmeras são as maneiras 
pelas quais a organização influencia, determina e controla 
o comportamento do individuo.: 

1. a organização possui vários meios, entre eles 
o treinamento e a doutrinação, para levar os indivíduos a 
se identificarem com ela, de tal modo que os objetivos orgs 
nizacionais passam a ser os seus objetivos; 

2. na tomada de decisão, a organização delimita o 
problema pela definição de competênCias, dita os Objetivos, 
fornece as informaç0es e condiciona as escolhas, apontando 
as alternativas; 

7 SIMON. Cgmportamento administrativo. op. cit. p. XVI. 
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" experiencia passada, documenta 
, 

3. atraves de sua 
da, a organização orienta o indivíduo na resolução de proble 

" mas novos, proporcionando-lhe o conhecimento das conseqUen 
cias das ações passadas e levando o indivíduo a ajustar seu 
comportamento a fim de permitir a consecução dos objetivos 
desejados; 

4. a organização conserva em sua memória artific1 
aI (bibliotecas, arquivos e registros) as informações que 
não podem ser guardadas na memória natura] e que são nece~ 

sárias à tomada de determinadas decisões, suprindo, deste 
modo, as limitações da memória natura1; 

5. pela criação de hábitos, através de rotina o~ 
ganizacionall e de padrões de desempenho, a organização po~ 

sibilita aos seus membros uma economia de esforço, canali 
zando a atenção para os aspectos inéditos da situação, em 
qualquer decisão e para as decisões novas; 

6. pela comunicação de decisões tomadas em esca 
lão superior, com um cunho de autoridade, a organização i~ 

fluencia a tomada de novas decisões. 
Em geral, desde o momento em que a pessoa decide 

participar de uma organização, passa a se identificar com 
ela, assumindo um comportamento especial cujo conteúdo nãõ 
é mais determinado por ela própria, adquirindo também uma 
nova personalidade, a personalidade organizaciona1. 8 

bSSim, o comportamento organizacional difere do 
individual e é determinado pela organização. 

Como um de seus membros, o indivíduo incorpora ~ 
vos hábitos, valores, maneiras de resolver problemas, além 
de passar a desempenhar novos papéis. 

Segundo SIMON, 9 a decisão é desencadeada por e~ 
tímulos (em sua maioria provenientes da organização) que c.5!: 
nalizam a atenção em direções definidas e a rEsposta aestes 

8 Para SIMON, tia identificação é o pr0c~sso pelo qual o i,D 
diV!dUO adota os objetivos da 0rg~izaçao{objetivos de pre~ 
ta9ao de serviços ou de preserva~ao) como se fossem se~s~ 
pr10s objetivos, usando-os como 1ndices de valor que vao d~ 
terminar suas decisões organizativas tl (Id. ibid. p. 254). 
9 Id. ibid. p. 108. 
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é, em parte, deliberada, embora, provenha na sua grande mai,Q 
ria do hábito (estabelecido pela própria organização). 

A organização seleciona e orienta os estimulos de 
acordo com a es~ecialização das tarefas; assim, cada indiv1 , ~ 

duo so recebe problemas relacionados com sua competencia. 
Segundo SIJVlON, "os estimulos determinam não s5 que 

. ... 
deC1soes o administrador tem mais probabilidade de t~ c,Q 
mo também exercem considerável influência sobre a conclusão 
a que chega", 10 pois" "dirige a atenção para determinados 
aspectos da situação, excluindo os demais"o 11 

Dentro da organização, grande parte das respostas 
é habitual, e determinada, em sua maioria, pelas rotinas e 
padrões de desempenho criados pela própr~a organização. 

Mesmo as respostas mais conscientes são orienta 
das pela organização o Esta estabelece a "ambiência psicoló 
gica" , selecionando os objetivos do indiv:!duo, treinando-o 
para obter certas habilidades, e fornecendo-lhe informações, 
de modo que suas decisões sejrun condicionadas aos objetivos 
organizacionais o 

. , . ,.." 

h1nda que va11das, as conclusoes de SIMON sobre o 
comportamento do indiv:!duQ na organização não podem ser &5 

neralizadas para todos os casos. 
,,~pesar de, em regra, o indiv:!duo se i:CIltificar 

com as organizações das quais participa, o grau de identifi 
cação é variável. Alguns até mesmo se opõem aos seus objeti 
vos ou estão em permanente conflito; coL eles. Assim sendo, 
reagem de maneira diversa aos estímulos por ela apresenta 
dos. 

o clima social e a personalidade influenciam deci 
sivamente nas respostas dos individuos aos est:!mulos organi 
zacionais, sendo responsáveiS pelo surgimento de pluralida 
de destas. 

A organização informa1 pode muitas vezes atuar em 

10 Id. ibid. p. 108. 
11 Id. ibid. p. 109. 
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sentido contrário àquele dR organização formal, fazendo cir 
cular, por exemplo, informações novas e impedindo ou difi 
cultando o fluxo de comwlicações do sistema formal. 

As condições psico16gicas de quem decide influen 
ciam consideravelmente, determinando os objetivos que deve 
rão orientar a escolha, e os m6todos que serão utilizados 

na tomada de decisão. 

3. 2 Estrutura informal como condicionante do pro_ 
cesso decis6rio 

Como membro da organização, o indívíduo sofre con 
comitantemente o impacto da estrutura formal e da informal. 

BAIGCE concluiu que "o sistema social a que reagem 
os partiCipantes de uma organização, e que 6 um determinan
te eficiente de seu comportamento, 6 umR síntese tanto dos 
elementos formais como informais. As pessoas não vivem ora 
no meio de um, ora no meio de outro grupo de elementos. Con 
sideram o sistema como um todo, um todo que está sendo con 
tinuamente modificado _ ainda que de modo lento _ pelas 

d t ~ t . d . d t·· t r, 12 a ap açoes co 1 lanas os par lClpan es c 

DAHRENDORF13 observa que o termo orgarlização in 
formal é inadequado uma vez que quase sempre Sl~ere a exis 
tência de uma organização de grupos informais, proP"9rcionan 
do uma visão de estrutura coerente da empresa inteira. 

Os grupos formados pela simpatia e interesse co 
muns são sempre pequenos. Podem estar ou não ligados entre 
si através das "pessoas-chave", que partiCipam dos diverso s 
grupos. Estes grupos não desejam organizar_se, não sao pl~ 

nejados, e a relação entre os membros se faz "face a face". 
Por esta razão 8 preferível em vez de estrutura informal se 
utilizar o termo "grupos informais",conceituad.osspor MILLER 
e FORM como: "tecido de relações pessoais e socüüs que nao 

12 BAKKE, E. Wight. Bonds of organization. New York,Harper, 
1950. Apud: ARGYRIS, Chris. Personalidade e administração. 
Rio de Janeiro, Ed. Renes, 1968. p. 220 

13 DAHRENDORF, Ralf. SOCiologia de la industria y de la em 
presa. MéxiCO, Ed. Hispano América, 1965. p. 103 
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estão determinadas ou prescritas já pela organização forma~ 
existindo dentro da empresa por outras razões que não são 
as de trabalhau Q 14 

A estrutura informal, tão importante quanto a fo~ 
mal, é7 às vezes~ mais decisiva na tomada de decisãoo Esta 
se sobrepôe àquela e, embora mais dinâmica 7 mais mutável, 
consegue estabelecer novo sistema de posições~ canais de cQ 

municação e normas de comportrunenta social o Tem por base, 
principalmente, a aceitação e os interesses comuns entre os 
membros o Pode ser identificada na observação das amizades e 
dos contatos espontâneos que ocorrem entre eleso ~ um fator 
de integração da empresa~ já que favorece a adaptação dos 
novos membros, decide se os individuos estão dispostos ou 
não a cooperar com ela~ possibilita a transmissão das mens,,ª 
gens, evitando que as mesmas se extraviem" 

Deste modo, sua importância é fundamental no prQ 
cesso deciS0rio, quer facilitando o fluxo de informação que 
marcha em direção aos centros de decisão, quer favorecendo a 
cooperação dos individuos para que se torne poss{vel a ex~ 
cução das decisões tomadas,} 

Da mesma maneira que ela pORe ser funcional para 
a organização, pode ser também negativa, pois favorece a c~ 

municação, mas propaga os Itboatos U
o Pode ainda se opor à di 

reção, diminuindo a produtividade ~ ou facilitar o trab aI h o 
da mesma, mantendo os individuos identificados com seus ob 
jetivos o 

Os grupos informais existentes na organização são 
responsáveis pela criação de normas e necessidades estr,,ª 
nhas à estrutura formal.,. Ê poss{vel que eles modifiquem e 
até invertam as posições de poder ditadas pela organização, 
a ponto de dissociá-lo quase totalmente da autoridadeo ls 
vezes aquele que exerce mais influência na organização, em 
um determinado momento, exerce função insignificante na e~ 

trutura formal., No entanto~ ele pode '\::1itar" a decisão a ser 
tomada pelo executivo~ 

ili MILLER Eo C., & FOHN W" H" Industriéil_S9_('i,..Q.lo~y':o New 
York-.t .1951" Pl 274., i1pu~: DAHR.$NDOliF? -S-;Tl(~La '§ la" i,u 
dus~rla y de a emQ~~~ªo op~ Clt~ po lU~ 
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A atuação dos grupos informais sobre o comportama~ 
to é tão decisiva que tem levado os psicólogos organizaciQ 

~ 

nais a preferir empreender estudos a respeito da influencia 
da dinâmica dos grupos sobre o comportamento, e não a proc~ 
rar correlações entre fatores da personalidade e certos com 
portamentos verificados na organização. 

As idéias que os membros de um grupo de decisão 
levam para o mesmo são freqUentemente trazidas de outros 
grupos que pas sam a agir sobre ele como "grupos de pres são". 
Desta forma, como afirma J o KL8IN, 15 aquele grupo pode ser 
visto como o local de encontro de vários grupos e de tran~ 
missão dos valores e informações mais diversas. 

303 ~nt~s soci~is ~~t~rnos no processo 
rio: grupos de pr~ão 

decisó 

Entre as forças sociais que influenciam as deci 
sões, existem a opinião pública, os grupos de pressão e os 
meios de comunicação de massa o É, principalmente, através 

~ 

delas que a influencia social externa se faz sentir dentro 
da organizaçãoo 

Estas forças, quando bew orientadas, são verdadei 
ras sentinelas da decisão, estando sempre de "alerta" para 
as etapas do processo decisório, e constantemente inform-ª 
das, exercem poderosa influência na decisão o Além do mais, 
estão prontas, a qualquer hora, para criticar, divulgar e 
sugerir decisõeso 

Por estas razões, os dirigentes sempre se preoc~ 

paro em neutralizar as pressões recebidas e exercer controle 
sobre os meios de comunicação de massa e opinião pública. 

Os grupos de pressão são algumas vezes organiz,,ª 
dos, como no caso das instituições de classe. Outras, são 
menos estáveis, reunidos em torno de um líder que, dependen 
do da situação, tem mais poder do que o dirigente da organi 

,... 
zaçaoo 

15 KLEIN. O trabalho de grupo; psicologia social da disc~ 
são e decisão. op. cit~ po 76 e 77~ 
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Segundo C • .âliGYI-US, nos Estados Unidos a interf.§ 
,.. 

rencia do sindicato na empresa repercute na esfera de auto 
ridade do chefe de serviço, fazendo com que este perca pa~ 

te substancial de sua autoridade. 16 
Opinião pública, grupos de pressão e meios de cQ 

~ ~,.. 

municaçao de massa sao tres forças que se apresentam sempre 
numa interação dialética o Os meios de comunicação de massa, 
por exemplo, ao mesmo tempo que formam a opinão pÚbli"ca, 
são por ela influenciados. O mesmo se diga dos grupos de 

N 

pressao. 
Estes se servem dos m€ios de comunicação de massa 

para influenciar a opinião pública, tornando-a uma de suas 
,.. 

aliadas poderosas para exercer influencia sobre os dirigen 
tes do Estado, da empresa e de outras organizações o 

Os grupos de pressão podem existir Gentro da orgs 
nização como um departamento, um sindicato, um subgrupo fo~ 

medo espontaneamente, ou podem existir fora dela. 
Costumam ser apontados, entre eles, a Igreja, as 

Forças Armadas, os sindicatos, as uniões dos estudantes uni 
versitários, os grupos patronais, grandes empresas privadas, 
sociedades intelectuais e Contudo, qua~quer grupo pode, em 
determinadas circunstincias, assumir caracteristicas de gr~ 

N 

po de pressao. 
Como afirma BUCHMANN, 17 dificilmente a pressão é 

a razão de ser do grupo, a sua única finalidade; costuma 
ser uma atividade secundária para o grupo, seja ele polpti 
co, econ~mica, religioso, filos6fico ou recreativa. Quando , ,., ... 
um grupo e exclusivamente de pressao, como as organizaçoes 
revolucionárias, sua atividade é dissimulada de diversas m~ 
neiras pelos seus membros. 

Nos dias atuais, devido não só à proliferação de 
grupos, mas também à sua poli tização e ao pOder-io econ~mico 

,.. ~ 

de alguns, o fenomeno da pressao vem crescendo e assumindo 

M ... jiliGYi,IS. Personalidade e organiza<;aQ.. op. cit. p. 184. 
17 BUCHMANN, Jean. Sociologie politi~ue. Louvain, Université 
Catholique, 1964. 
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papel cada vez mais importante. 
Como afirma DUVERGER, 18 embora não se desconheça 

as proporções de sua influência, não é fácil precisá-la. 
Muitas vezes agem tão discretamente que não se pode documen 
tar o seu trabalho e medir com segurança a sua força. 

V'· '" '" arlOS ::L..) 0S m0dos de açao desses grupos: 
lo diretamente sobre o pOder, através de manobras 

junto ao governo, parlruaentares, direção de empresas, altos 
funcionários; 

2. indiretamente sobre o poder, influenciando a 
opinião pública, sobretudo pela imprensa (jornais, panfl§ 
tos, brochuras, docwnentos informativos) • 

. a ação direta e aberta sobre o p0der pode ser GXer 

cida pelo envio de cartas ou de delegaç3es para dialogar,~r 
necer documentos e informações, e pelo compromisso que fazem 
os candidatos assumirem com eles, antes das eleições. 

A ação discreta e camuflada dá-se pelo financi~ 

mento de eleições, contatos diretos com individuos ligados 
ao pOder, onde são usados todos os meios de influenciação,~ 

, 
traves da propaganda ext~na e interna entre seus membros, 
numerosos e atuantes na sociedade. 

~ exercida, também, por meio de greves e violên 
cias, quando se infiltram e comandam as massas, tornando a 
desordem tão insuportável que o governo ou direção dasemp~ 

'" ,,,, 
sas ve-se forçado a ceder as suas exigencias. 

Como afirma DUVERGER, 19 tal modo de ação, que 
originariamente era exclusivo dos sindicatos operáriOS, pa~ 
sou a ser utilizado por campaneses, comerciantes e, mais r~ 
centemente, pelos estudantes. 

Analisando Os grupos de pressão nos países em 
vias de desenvolvim6nto, Mi1LEGR&U 20 afirma que n6st6s, eu 
quanto os sindicatos são menos important6s, devido à ind~ 

18 DUVERGER, Maurice. Institutions politiQU6S et droit con~ 
titutionnel. Paris, PUF, 1965. p.714_32 

~6 Id. ibid. p.727 
MbLEGH&U, G. Théori6 généra16 des institutions poli ti 

Ques de~ pays en dév6loPP6ment. Louvain, Université Catholi 
que, 19 4. 
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trialização deficiente, à organização dos operári0s ou à 
proibição da sindicalização, as Forças Àrmadas são p0derQ 
saso , ~ 

Tal fato e interpretado pelo autor como c0nseqaen 
cia de: 

~ 

I. ausencia de quadros civis que comandem a vida 
nacionaI, passando os militares a constituir a parte da sQ 

ciedade com maior capacitação; 
2. ausência de partidos políticos e grupos organi 

, • IN 

zados, sendo os militares, comumente, os un1coS que sao o~ 

ganizados; 
... 

30 abertur a dos militares para problemas nao espe 
cíficos de sua função na sociedade como, por exemplo, a po 

lítica; 
4. dificuldade de mobilidade social dos civis, 

sendo a classe militar a que oferece mais chances de ascen 
são na escala social; 

5. corrupção da administração civil, que leva os 
militares a assumir ° comando do Estado, com o objetivo de 
manter a ordem. 

Os grupos de pressã0 nã0 são igualmente p0derosos. 
No entanto, sua ação é sempre sentida no processo decisório, 
quer determinando a escolha fina~, quer simplesmente impri 
mindo-lhe um ritmo especial e uma nova direção. 

O executivo precisa estar preparado para receber 
pressões, principalmente quando tiver que tomar uma decisão 

~ 

que implique muitas conseqttencias sociais. 
~ 

Nestas circunstancias necessita de firmeza nas 
suas idéias e pulso firme,. a fim de não sucumbir diante d,S! 
las e de ter condições de c0ntinuar a influenciar o grupo 
no sentido da realização dos objetivos organizacionais. 

Para resistir às pressões externas, quando 
,.. 

sao 
fortes em demasia, é preciso que não só ° executivo seja 
possuidor de uma personalidade firme, mas também que lidere 
um grupo coeso, sem divisões internas. O executivo deve ser 
capaz de resistir-lhes possibilitando que as decisões sejam 
tomadas de modo a satisfazer as necessidades da organizaçã~ 



3.4 Fatores psicolÓgicos Que atuam na tomada de 
decisão 

Como foi visto anteriormente, o comportamento do 
indivíduo é condicionado pelas organizações das quais parti 
cipa. 

" organização dispõe de meios variados que Jbe peI. 
mitemorientar o processo decisório, em todas as suas etapas, 
em direção por ela definida. Contudo, fatores de ordem nat~ 
ral, social e psicológica podem imprimir novas direç0es ao 
processo. 

Segundo SIMON, 21 o indivíduo identificado com a 
organização comportar-se-á de acorda com· os objetivos org~ 
zacionais, mas agirá em um certo número Qe situações de acol:, 

~ 

do com seus ffiotivos pessoais, quando as exigencias organiz~ 
cionais deixarão de existir para ele. 

Na tomada de decisão, as condições psicológicas 
~ N, 

de quem decide exercem poderosas influencias. Nao so o esta 
dO em que se encontra no momentuJ como a estrutura de sua 
personalidade, condicionam a tomada de decisões. 

Segundo GOLDSCHMIDT, 22 numa situação de incert~ 
za, a escolha do método de decisão (pessimismo, otimismo, 
pesar ou razão inSUficiente) depende quase que exclusivamen 
te de condições subjetivas da pessoa que toma uma decisão. 

Para SIMON, 23 o bom executivo deve ser possuidor 
de certos talentos, que ele considera naturais, como a inte 
ligência e a capacidade para influenciare são indispensáVrus 
certas habilidades adquiridas através de estudo, expaiência 
e amadurecimento, e que são mais suscetíveis de treinamento 
e resultam de transformações das primeiras, pelo esforço e 
aprendizagem. 

21 SIMON. Comportamento administrativo. op. cit. p. 238. 
22 GOLDSCHMIDT, P. C, hplicações da teoria das iecisões a 
um problema mercadologico. Revista de ~dministragao de Em 
presas, Rio de Janeiro, FGV, ~(l) : 104, mar. 19 9. 
23 SIMON1 Herbert~. ~ capacidade de decisão e de lider~ 
~. são Paulo, Ed. Fundo de Cultura, 1963. 



52 

Estas qualidades são necessárias~ especialmente,na 

tomada de decisões não programadas, por não haver método fi 
xo para tratá-las e o seu êxito ser condicionado, em grande 
parte, pelas características pessoais do executivo que deli 
bera. Depende, portanto, da sua in:~·_~':'~oô:ncio.-.g-cItil. (capacida 
de para resolver prúblemas), habilidades especificas (exigi 
das tanto nas atividades de coleta de informação e estrutu 
ração, como nas de escolha), experiência e conhecimen~ pa~ 
ticulareso Mas, como afirma SIMON, 24 é mais fácil treinar 
um homem para formar e manter os sistemas modernos de tom~ 

da de decisões do que treiná-los nas "qualidades pessoais lt 

de tomar decisõeso 

Entre os fatores psicológicos que atuam no proce~ 
so decisório podem ser citados~ 

a) a capacidade intelectual de quem decide, muito 
importante na solução de problemas teóricos e práticos; 

b) o sistema de necessidades individuais, bem CQ 

mo o conflito que existe entre elas e que são responsáveis 
por maiores hesitações no momento da escolha; 

c) o nivel de aspiração e sua influência no com 
portamentQ, diante do risco; 

d) as atitudES do indivíduo em face da função que 
exerce e do problema de decisão~ e aspectos a ele relacion~ 
dos; 

e) a capacidade de dEcisão~ estreitamente relacio 
nada com a de lidera~ça, constituindo-se numa das mais im 
portantes qualidades do executivo o 

.., 
Neste trabalho? os referidos fatores serao anali 

A • .., 

sados, enfatizando~se sua importancia na tomada de dec~sao 

e procurando~se mostrar como e em que etapa do processo de 
ciS0rio exercem maior influ~nciao 

30401 Capacidade intelectual 

Para se tomar a maioria das decisões organizaci~ 
.., 

nais nao se precisa ser muito inteligenten Isto porque pa~ 
te delas é rotineira, tomada de modo quase inconsciente, 

ê4 IdQ ibid 9 p~ 18 0 
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exigindo pequeno esforço intelectuaIs 

Há, no entanto, certo número de escolhr-:ts que gi 
ra em torno de problemas novos. Nestas, a organização 
não teve condições de padronizar as respostas, ditando o 
comportamento dos indivíduos. 

No caso de decisões novas, não programadas,exi 

ge_se daqueles que decidam " habilidade para solucionar 
problemas e para aprender, em termos de rapidez mental, 
imaginação, capacidade para julgar, atenção, t>aciocínio. 
Todos esses traços, segundo SKUIDlIK e GEORGE,2 5 podem 

ser incluídos na conduta inteligente. 
Para decidir é preciso conhecer, possuir consi 

derável número de informações e ter capacidade para li 

dar com elas. 
Segundo WOODWORTH e MARQDIS ti a inteligência ' 

depende do conhecimento, mas consiste mais em fazer uso 
d ' I " 26 o conhecimento que, simplesmente, em pOSSU1_ o • 

Um executivo, possuidor de todas as informa 
ções necessárias à tomada de determinada decisão, pode 
reverlar_se pouco inteligente pela maneira que procura 

usLlas a serviço da solução do problema em questão. Po 
de ser que outro mais inteligente, dispondo apenas de pe 
quelw quantidade delas, consiga melhores resultados,pois 
possui maior capacidade intelectual. 

HÁ relação entre inteligência e capaCidade pa 
ra desempenhar determinadas funções na organização. As 
sim nqo se pode esperar que um indivíduo próximo da debi 

lidade mental, com um Q.I = 75, ocupe o cargo de executi 
vo de uma grande empresa, tome decisões, dirija organiza 
ções complexas. Porém, como afirmam SKURNIK e GEORGE, 21 

pode administrar umr-:t loja pequena. 

25 SKURNIK, Larry s. & GEORGE, Frank. Iniciação à psico_ 
logia. Rio de Janeiro, Zahar, 1967. p. 58 

26 WOODWORTH, R. S. & MARQUIS, D. Psicologia. SÃo Paulo, 
Comp. Ed. Nacional, 1967. p. 35 

27 SKURNIK & GE.ORGE. I " " ~, "1" "t nlClaçao a pS1CO ogla. Opa Cl • p. 
63. 



54 

Conforme GAhrlETT, 28 a eficiência na solução de 

problemas cotidianos é uma das características dos indiví 

duos intelectualnente bem dotados .. Contudo, "devido a tr-ª 
ços inadequados de personalidade, ou a condições adversas 
do meio-ambiente e dos fatores sociais, indivíduos inteli 
gentes podem não corresponder àquela expectativa". 29 

O c..:.mfli to "indivíduo x organização" é responsá 
vel, em grande parte, pela inadaptação dos indivíduos s~ 

perinteligentes, porque o sistema os obriga a utilizar ap~ 
,., , 

nas uma fraçao de sua capacidade, ou a se comportar como de 
beis mentais, agindo sem conhecer a finalidade de sua ação, 

, . '" submetendo-se asdecl.soes dos outros e deles dependendo. de 
forma infantil, inibindo sua capacidade de julgar e de uti 

,.. 
lizar seus conhecimentos e experiencias~ 

Quando as condições são favoráveis, os administr-ª 
dores inteligentes possuem condições de perceber, melhor e 
c.::d:l .. Llai~ .Iiupidez, os problemas que exigem decisão; possuem 
maior facilidade em lidar com as informações e escolher a 

,.. 
melhor alternativa; utilizam todas as experiencias e conhe 

cimentos anteriores na solução de problemas novos; elaboram 
novos conhecimentos, aplicandO, enfim,) sua capacidade de r-ª . ,. 
Cl.OCl.nJ.O. 

o raciocínio., como outros fatores que dependem da 
capacidade intelectual, é um instrumento de grande import~ 
cia na escolha e avaliação das alternativas de ação; embora 
possa ser estimulado e desenvolvido pelO treinament~, repr~ 
sentará sempre, para alguns menos dotados, forte condicion-ª 
menta, constituindo um limite intransponível. 

3.4.2 Necessidades, conflitos e frustrações 

De acordo com o sistema formal, os membros da o~ 

ganização deveriam seguir o mais corretamente possível a e~ 

28 GbRRETT, Henryo Psicologia~ Rio de Janeiro, Fundo de Cul 
tura, 1965. p~ 2040 
Z9 Id. ibid. po 228. 
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tratégia por esta traçada .. Entretanto, como afirma .i-1RGY 

RIS, 30 cada um deles tem sua própria estratégia, demonstr~ 
da por suas capacidades, necessidades e objetivos, e se e~ 

forçará para conseguir a auto~realização, enquanto se con 
duz como agente da organizaçãoo 

Por mais identificado que seja com os objetivos 
organizacionais, se o individuo possui uma personalidade 
norma~, jamais deixará de lutar pela sua auto-realização e 
pela satisfação de suas necessidadeso 

ho tomar uma decisão como membro da organização, 

deveria procurar maximizar os objetivos por ela definidoso 
, A , 

Contudo, dara enfas6 ou escolherá aquela que melhor sati~ 

faz ou poderá satisfazer suas necessidades pessoaiso 
O próprio processo perceptivo sofre influência das 

necessidades pessoais o Por um mecanismo de defesa, um dete~ 
minado indivlduo pode, por exemplo, deixar de perceber e de 
reconhecer exigÊncias organizacionais que não são de seu 
agradoo Deste modo, ficaria livre da tensão e do esforço que 

A 

certamente teria que fazer para satisfaze-las, evitando t~ 
bém contrariar os seus desejos~ Contudo, como concluiu C8 

.iiRGY.rlIS, 31 dentro da organização "os individuos saudáveis 
tenderão a ter sua auto-realização bloqueada ou inibida de 
vido às exigências da organização formalo •• Tenderão a expe 
rimentar frustrações, conflitos, malogros e curta perspecti 
va tempor aI" " 

Frustrado na satisfação de suas necessidades o in 
dividuo poderá apresentar um comportamento regressivo, pa~ 

sando a agir de modo menos amadure-ido, tornando-se menos 
eficiente, menos produtivo, menos dedicado e interessado. 

", ~ Procurara, nes: .. :' caso, padroes de trabalho infe 
riores aos que pode alcançar, passando a fazer menor esfo~ 

ço e tornando-s6 menos enérgico, na luta para a realização 
dos objetivos visados. Esta é uma forma bastante inadequada 
de resolver o problema, pois acarreta sentimento de infeli 

30 hRGYRIS e Perso~alidgde e organizaçãoo opo cito po 330 
31 Ido' ibid~ po 81 n 
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cidade, diminuição de entusiasmo, uma perda do "sentido" do 
trabalho e da sua própria razão de sero O indivíduo, passará 
a não mais se sentir realizado no trabalho e não conseguirá 
mais, com ele e nele~ realizar seus objetivos pessoais. 

b frustração no trabalho, porém, apresenta ainda 
várias outras conseqrrênciaso O indivíduo torna-se hostil, 
dominado por sentimentos de insegurança e de incerteza em 
relação ao futuro~ 

~ expectativa de novo malogro o impedirá de fazer 
n0vas tentativas no sentido de satisfazer suas necessidades, 
e o levará a fugir de novas experiências, aumentando mais a 
perda de confiança em si~ Procurará, como forma de realiz~ 

ção, mudar de ocupação, ascender na escala organizacional, 
na tentativa de solucivnar deste modo o seu problema. 

Tais manobras poderão ser feitas com um grau maior 

ou menor de consciência dentro de uma estratégia pessoal, 
ou de modo desordenado e pouco raci~nal. 

Não conseguindo ainda satisfação, o indivíduo po , , ... 
dera apelar para outras saldas: abandonar a organizaçao, ~ 

'. ... comodar-se a sltuaçao, tornar-se um contestador ou um refo~ 
mador, ou ainda procurar obter satisfação nos grupos info~ 

mais atuantes dantro da organizaçãoo 
,.., 

Nem sempre as necessidades individuais se opoem 
, 

radicalmente as organizaci~llais, de modo que a satisfação 
das primeiras implique, necessariamente, a frustração das 

demais" 
bS pessoas estão normalmente predispostas a acei 

tar, em grau variado, as exigências da oroganizaçãoo No si.§ 
tema de necessidades de cada membro da organização estão 
presentes também, de forna interi:.rizada, as da organização. 

Antes de agir, o indivíduo experimenta freqtlente 
mente um conflito de necessidades, que o deixa confuso em 
relação àquela que deverá ser atendida naquele momento. 

O conflito é responsável por indecisoes no proce.§ 
so de esc:.lha c Estas podem se originar do fato de cada aI 
ternativa satisfazer, em grau diferente, as várias necessi 
dades do decisor, nem sempre hierarquizadas. 
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Nesta situação, decidir passa a ser um transtornQ 
para o individuQ, e a escolha pOdErá parecer irracional e 
incoerente & 

Dependendo de seu valor na escala de necessidades, 
em dada situação as chrunadas necessidades organizacionais 
poderão sobrepor-se às demais, impulsiJnando o compo~ento 

do individuQ. Neste caso, a decisão que maximize os objeti 

vos da organização trará satisfação para o indiv{duQ. 

A organização não é indiferente ao conflito, po~ 

quantG ele apresenta riscos e prejuízos na realização de 
seus objetivos e Possui instrumentos eficazes, como o trr~ 

mento, para levar 0 individuG a se identificar com ela, pa~ 
~ ~ 

sandG a lutar pela satisfaçao de suas exigencias, como se 
estivesse procurando satisfazer suas próprias necessidades. 

Como toda forma substituta ou intermediária, esta 
satisfação deixa uma tensão acumulada. ~ verdadeira necessi 

dade persiste, exigindG atendimento. Embora, como afirma 
ArtGTriIS, 32 continuem a motivar o comportamentG, sendG res 

ponsáve1s pvr ações aparentemente inexplicáveis e imprevisi 
veis. 

o individuo identificado com a organização está 
menos sujeito a conflitos entre o seu sistema de necessida 

~ 

des e as exigencias organizacionais, entre o que deseja fa 
3er e o que deve fazer. 

Quanto menor o conflito entre estes dois sistemas, 

maior o grau de adaptação do individuo ao sistema social, e 
maior a probabilidade das decisões da organização maximiz~ 

rem os objetivos organizacionais. 

3.4.3 Nivel de aspiração 

Uma tarefa q~. admite vários graus de realização 
e resultado a que um individuo se pr'Jpôe, como fim a atin 

, . ~ 

gir,- definem o seu nlvel de asplraçao. 
O nivel de aspiração é um condicionante import~n 

te da tomada de decisão. Sua atuação se faz sentir desde a 

32 7 Id. ibid. p. 3 • 
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fixação dos objetivus, até a escolha da alternativa. 
Quando ° nível de aspiração é alto, as pessoas 

costumam ser ambiciosas, arrojadas, empreendedoras. Reagem 
mais positivamente diante das dificuldades, por serem capa 
zes de mobilizar toda sua energia na luta 
dos fins que desejam atingir. 

Os indivíduos de baixo nível de 

.., 
pela consecuçao 

.., 
aspiraçao apresen 

tam-se mais acomodados e pouco ambiciosos em relação a seus 
objetivos. Temem, freqUentemente, as tarefas e situações 
cujo sucesso só pode ser conseguido com bastante esforço. 

As pessoas de alto nível de aspiração são orient~ 
das para a realização e o sucesso. Perseguem sempre objet1 
vos elevados e são possuidoras de personalidade flexível, 
ativa e confiante. 

Por outro lado, as de baixo nível de aspiração,~ 
minadas pelo medo, bloqueiam suas possibilidades, evi tann o 
tarefas e decisSes que ponham à prova sua capacidade, comp~ 
tência e valor, em relação aos outros. são orientadas pela 
fuga ou fracasso. 

~ motivação para obter sucesso ou evitar fracassa 
é de grande importância no processo decisório, pois orienta 
a escolha da alternativa. 

bTKINSON verificou que os indivíduos mais motiv~ 

dos pelo sucesso, diante de tarefas cuja probabilidade de 
êxito é conhecida, preferem as que t~m uma probabilidade da 
êxito de 50%. Aqueles cujv temor do fracasso é o motivo mais 
forte fixam suas aspiraçSes nas tarefas cuja probabili ~.:l..1e 
de êxito, é mui to grande, ou, ao contrário, mui to pequen a • 

A 

Este fato se explica: sendo o SGU exi to de probabilidade pe 
quena, o indiv:!duo não se sentirá muito atingido, diante de 
um fracasso,. 33 

Segundo, EURíDICE FHEITAS, "o n:!vel de aspiraç':o é 
, 

considerado normal se corresponde a necessidade de realiz~ 

33 ATKINSON, J. W. Motivational determinants.:tf risk-taking 
behavior. PsychologicaI Review, QU : 359-72, 1957. kpud: 
BRESSON. ~s decisôes. Opa cit. p. 301. 
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ção e de ~firmação em termos realísticos do ego_ideal, se 
traz implícitos elementos indicadores de equilíbrio entre 
anseios, recursos e dispositivos raciomüs e as possibili 
dades de realização".34 

Assim, o indivíduo deve conhecer e se adequar 
aos limites impostos pela realidade e pela situação, de 
forma que haja harmonia entre os anseios e as possibilida 
des. 

As pessoas neuróticas têm dificuldade de reco_ 
nhecer estes limites. Constantemente perseguem alvos tão 
altos que vivem frustradas por não poderem alcançá-los. 

Segundo KRECH, CRUTCHFIELD e BALLACHEY, " a 1'a.. 
oi1idade crônica de satisfação das necessidades pode prQ 
vocar no indivíduo uma superavaliação de suas capacidades, 
tornandQ_o demasiadamente cOluiante e com u~ nível de as 
piração muito alto e irrealista".35 

Sucessivas experiênCias de fracasso contribuem 
para a formação de uma auto_imagem negativa, e levam o 
indivíduo a subestimar suas próprias capacidades,baixar o 
seu nível de aspiração, diminuindo seu esforço para a rea 
lização dos fins visados. 

Deste modo, o nível de aspiração de qu~ decide 
é responsável pela fixação de objetivos ambiciosos, dis 
tantes da realidade, ou aquém de suas possibilidades e PQ 

la preferência por alternativas cuja probabilidade de êxi 
to satisfaz sua necessidade de obter sucesso ou de evitar 
fracasso. 

Favorec8 a maior ou menor mobilização dos esfor 
ços para a consecução dos fins almejados, e se ralaeiona 
com a atitude de confiança ou de segurança, diante das de 
cisões que envolvem risco. 

34 FREITAS, Eurídice. O nível de aspiração atrF.lV0S da en 
trevista, F.lspectos metodológicos da {~ntrevista para a 
obtenção de dados sobre o nível de a spiração .Argu:iV-Os~·,Bra 
sileiros de Psicologia Aplicada, Rio de Janeiro,WV,21(3): "'L set. 1969. 

35 KRECH, DaVid et F.llii. indivíduo na sociedade; ma 
nMl de psicologia social. S.Paulo. Edo Pioneira, .p. 
134. 
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Atitude é um sistema de cognições, sentimentos e 
tendências de ação do indiv{~uo em relação a pessoas, obj§ 
tos e instituições. 

Segundo ~lViBEhT e L.6MB1..:RT, !lá uma maneira organi 

zada e coerente de pensar, sentir e reagir em relação a pe~ 
soas, grupos, questões sociais ou, mais genericamente, a 
qualquer acontecimento ocorrido em nosso meio circulante. 
Seus componentes essenciais são: os pensamentos e as cren 
ças, os sentimentos (ou emoções) e as tendências para re~ 
gir". 36 

Nem sempre correspondem aos fatos e estão de aco~ 
do com a realidade. Como no caso dos preconceitos, o jul€@ 
mentu precede e afasta o pr6priu conhecimento do fato. 

"bS atitudes desempenham uma função essencial na 
determinação do nosso comportamento; por exemplo, afetamnu~ 
sos julgamentos e percepções sobre outros, ajudam a determi 
nar os grupos com que nos associamos, as profissões que fi 
nalmente escolhemos e até as filosofias à sombra das quais 
vivemos." 37 

são, para L."MBEHT e L~.IMBERT, 38 modos 

de ajustamento, isto é, hábitos complexos que se 
aprendidos 

desenvol 
vem dentro de uma determinada ambiência sociaJL" no processo 
de satisfação de necessidade. Assim~ tudo o que dificulta 
ou impede a satisfação de uma necessidade é objeto de atitu 

des negativas. 
~s atitudes são moldadas pela participação nos 

grupos e pelas informações que c indiv{duo recebe. Fatores 
de personalidade, no entanto, interferem no processo, e são 
responsáveis pela sua não-uniformidade entre os membros de 
um me smo gr upo o 

36 LAMBEHT " William & L.AlViBERT, Wallace E. Psicologia S.Q 
~. Rio de Janeiro, Zahar, 1968. p. 77 e 78. 
37 8 Id. ibid. p. 3. 
38 Id. ibid. p. 93. 



Como afilinan KRECH, CRUTCHFIELD e BALLACHEY 39 , 
as novas informações sRo mais utilizadas para formar ati_ 

tudes consoantes com outras preexistentes e correlatas. 

Por outro lado, o resultado das influ~ncias do 

grupo na formação de atitudes é complexo e indireto. 400 in 

divíduo não absorve passivamente as atitudes predominantes 

nos diversos grupos a que se liga. Separa e escolhe, entre 

as atitudes que lhe oferecem, as que satisfazem às suas nQ 

cessidades, e as que provêm dos grupos com os quais está 

mais identificado. 

De acordo com KRECH, CRUTCHFIELD e BALLACHEY, 

"quando o indivíduo ingressa em novos grupos, com diferen 

tes sistemas de crenças, diferentes normas e diferentes v~ 

lores, suas atitudes tendem a apresentar mudanças acomoda-

d n 41 oras o 

A intGlig~ncia e a capacidade de persuasao são 

dos fatores dG personalidade mais relacionad~s com a forma 

ção, o desenvolvimento G a mudança de atitudes.Algumas pes 

soas t~m mais facilidade do que outras para aceitar in 

flu~ncia'~ social, qualquer que se ja o comunicador, o assun 

to, o conteúdo, o meio e as circunstâncias da comunicação. 

As mais abertas a essas influências possuem menor resistê,g 

cia à mudançF.! e, consequentemente, maior facilidad0 de a
dotar novas atitudes. 

Os indivíduos mais int0lig0ntes têm condiçõGs de 

aceitar mais rapidamente uma questão complexa, apreciar os 

argumentos contrários, e mudar racionalmente suas atitudes. 

Os menos inteligentes são mais atingidos pela propaganda, 

pois são menos críticos e mais conformados às pressoes. 

Fatores situacionrüs são igualmente importantes 

na mudança de atitudes.A decisão,quando tomada em grupo,pcr 

3~ECH, David et alii. O individuo e a sociedade; um ma
nual de psicologia social. Opa cito p. 216 

40 Id. ibid. p. 230 

4i KRECH & CRUTCHFIELD. ElemGntos de psicologia. S. Paulo, 
Pioneira, 1968 p. 260 
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exemplo, tem 
dança é mais 

illa~or força na mudança de 
~ senslvel e duradoura, uma 

publicamente e 42 

atitudes, e esta m~ 
vez que o co~misso 

foi ass umido 
" ~s atitudes exercem grande influencia no processo 

decisório • .:. maneira de pensar e sentir do individuo 
lação aos problemas de decisão, bem como às pessoas, 
e instituições a ele relacionados, afetam sua maneira 
reagir diante deles. 

com r,g 
grupos 

de 

as ati tudes em face de problems.s que exigem ~~c.é.i 

são determinam, em grande parte, a forma escolhida para SQ 

lucioná-Ios e a posição assumida pelo executiva em face dos 
mesmos. 

~o tomar decisões, os indivíduos são influenci~ 
freqUentemente, por atitudes irracionais, como os preconcei 
tos. Estes, embora muitas vezes adotados de outras pessoas, 
sem sofrerem nenh~a crítica, exercem poderosa influ~ncia 
no processo de escolha. 

A atitude dos membros da organização, em relação 
às tarefas executadas, exerce também papel impoEtante na 
processo decisório. Os indivíduos que desenvolveram atit~ 

, _ , A 

des favoraveis em relaçao as tarefas que executam tem, em 
geral, maior participação neste processo., 

Devido a todos esses aspectos, o estudo das ati 
tudes dos membros das organizações não pode ser esquecido 

" por todos aqueles interessados no conhecimento da ambiencia 
psicológica em que as decisões são tomadas. 

3.4.5 Capacidade de decisão e liderança 

Segundo TbNNENB-hUM, liderança é a "influência in 
ter~essoal, exercida na situação, por intermédio do proce~ 
sa de comunicação, na consecução de um ou de diversos . obj~ 
tivos específicos". 43 



executivo 
autocrata 

diretivo, 

De acordo com a rorma de inrluenciação usada pelo 
com os subordinados, poderá ser considerado lider 

(diretivo), democrata (cooperadorl4ou liberal (não 
isto é, regulador e elucidador). 
~ liderança liberaI (laisser faire) é pouco encon 

trada nas organizações de trabalha, uma vez que, nesta, a 
atitude sócio-afetiva do chere para com os membros do grup~ 
no decorrer das operações de controle, ou de respostas às 
questões rormuladas, assume forma indiferente ou de pouca 
interrer~ncia, enquanto na autocrata é mais control~dora e 
na democrata mais cooperadora. Em geral, seu uso é restrito 
ao casa de comissões de estudo., ou grupos de espeCialistas, 
em que o executivo pode permitir maior liberdade aos subo~ 

dinados. 
i~o decidir , 

podera exercer, numa 
" 

em relação ao tipo de liderança que 
situação, o executivo deve considerar 

tres ordens de ratores: 
1. sua personalidade (sistema de valores, grande , 

conriança nos subordinados, grau de segurança e suas prQ 
prias inclinações para os tipos ou estilos de liderança); 

2. os subordinados (personalidade, expectativas 

em relação ao comportamento do chere, grau de interesse, 
identiricação, responsabilidade e compet~ncia demonstrados, 
desejo de obter maior liberdade e participação nas deci 

sões); 
3. a situação (tipo de organizações, ericácia do 

grupo, o problema em si, pressão do tempo). 45 
Nem todos os executivos sempre conseguem inrluen 

ciar os subordinados sem impor sua autoridade. De modo ~ 
ral, esforçam-se para liderar, pois a liderança é de runda 
mental importância para o sucesso de sua missão. 

44 ~aISONNEUVE, Jean. ~ ~SiCologia social. são Paulo, Diru 
são Européia do Livro, 19 7. p. 114. 
45 T.faNNEN&UM,,,& :tvíbSSÍ1Ii.IK c LideranQa e OrganizaQãoê uma 'ª 
bordagem da ciencia do comportrullento. Opa cit. p. 9 -102. 



64 

Por muito tempo se pensou que a liderança era uma 
qualidade pessoal. Os que a possuis sem estariam predestin~ 

dos a influenciar e conduzir os grupos de que fizessem pa~ 

te. 
'" Estudos modernos sobre dinamica de grupo mostr~ 

ram que a liderança se desloca no grupo, dependendo da mudéU} 
ça de situação. Assim, num dado momentQ é o Sr. X que lid~ 

,.., , , 
ra. Numa outra ocasiao, e o Sr. Y que, por sua vez, sera 
substi tuido por outro, logo que a si tuaçªo mude e ele deixe 
de ser o tthomem do momento". 

De acordo com esta teoria, alguém pode ser líder 
hoje, e amanhã não exercer influência nenhuma nos grupos a 
que pertence. 

Não se nega a influência dos fatores da personali 
'" ,.., dade no fenomeno da liderança, mas nao se deve esquecer que 

a liderança é uma ~c1Lção entre pessoas; um comportamento ~ 
minentemente social. 

Para que um indivíduo ~ossa ser lider precisa, 
portanto, preencher requisitos de personalidade como: int~ 

'" ,.., ligencia, iniciativa e outros, exigidos pela situaçao e po~ 
suir certas capacidades e ser aceito pelo grupo. ~ lideran 
ça não deve ser vista pura e simplesmente como qualidade 
pessoal. No processo decisório, ela é de importância caP1 
tal. O lider influencia o grupo antes, durante e após a to 
mada de decisão c 

Para ser ben aceito, é importante que defenda ob 
jetivos considerados desejáveis pelo grupo e possa ser vi~ 

to como a melhor pessoa para, naquele monento, conduzir o 
grupo para a realização dos fins a que se prop0e. 

Devido a conflitos entre objetivos pessoais, d~ 

fendidos pelo grupo, e objetivos organizacionais, defendi 
dos pelo executivo, não 6 fácil para um líder natural conti 
nuar influenciando o grupo, após assumir posição de chefia. 

Passando a ser chefe, ter~ necessariamente que se 
" identificar especialmente com as exigencias organizaciJnai~ 

fato que explica sua freqtlente perda de status no grupo, e 
sua substituição por outro individuo mais identificado com 



os interesses grupais e igualmente possuidor de aptidões bá 
sicas para liderar. 

~ capacidade de liderança guarda estreita relação 
com a capacidade ou espirito de decisão, considerada esta 
por SIMON 46 a mais iDportante qualidade do executivo. 47 

Segundo PHESTES MOTT~, "a descoberta da melhor s12 
lução para um problema em uma dada situação é uo aspecto tí 
pico do comportamento dos lideres. ~ por essa razão que a 

capacidade de tomar decisões é de importância crítica em 
qualquer situação de liderança". 48 

B.nl{N~~RD, 49 contudo, afirma que a maioria dos ho 
mens tem capacidade reduzida para tornar decisões, embora e,2 
ta possa ser consideravelmente desenvolvida pelO treinamen 

... 
to e experiencia, pois depende, em grande parte, do conheci 
menta dos fatos e propósitos da organização. 

De acordo com SIMON, entretanto, "não há razão P.ã. 
ra esperar que o homem que atingiu o nível razoavelmente 
elevado de habilidade pessoal na atividade de decidir tenha 

46 SIMON. i~ capacidaçle de decisão e de liderança. op. cit. 
P7. 17. 
4 nNDRt LE G~LL (Psico-socio10gia das empresas. Lisboa, 
Liv. Clássica Editora, 1965. p~ 255-6) define espírito de 
decisão C0mo "a qualidade que consiste, dep0is de ter mad.1! 
ramente examinado os dados, em tomar um 9~inho bem defini 
do, corrigido segundO as necessidades ate a sua c0nclusao tl .. 

~dmite vários gra~s: la o indivíduo estuda atentamente, d~ 
cide sem barulho-, mas com firmeza e convicção. Não se deixa 
influenciar pela primeira decisão. Não teima, mas não desi~ 
te nunca. Espirito refletivo e firmei 2 Q tem c0nfiança absQ 
luta em si, mas decisoes demasiado rapidas,barulhentas, pe~ 
seguidas com pertinencia ou, pelo c0ntrário, abandonadas um 
pouco ligeiramenteo Espirito rápidO, enérgiCO, mas brusco, 
3Q possui espirito geralmente equilibrado. e ativo perante 
os problemas mais ou menos habituais, mas hesitante perante 
outros e um pouco tim0rato (sic); 4º lento de decidir, aten 
tu s0bretud0 às opiniões dos outr0s, que segue voluntari~ 
mente; 5Q lento 0U atarantado, hesitante e pouco seguro. Em 
geral, deixa andar 0U vai às cegas. 
48 PúESTES MOTTii. O behaviorismo na te0ria das organizações. 
op. cito p. 105. 
49 B~~RN.nhD. i~S funções do executivo. op. ci t. p. 191. 
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a mesma capacidade para conceber eficientes sistemas de t~ 

mada de decisão". 50 

Por outro lado, capacidade e desempenho nem sem 
pre andam de mãos dadas. Como afirma SIJ:vION, "quando medimos , 
os dotes de um adulto e comparamos com o seu nlvel de exec~ 
ção, obtemos correlações significativas, porsm baixas ti ••• 

tiO homem que não é naturalmente inteligente, tudo indica 
que jamais chegará a brilhar na ciência, mas muitos cienti~ 
tas inteligentes nada t~m de excepcionais. tI 51 

Deste modo, pode-se concluir que mesmo as pessoas 
bem dotadas de requisitos psicológicos necessários à tomada 
de decisão podem apresentar desempenho insatisfatório. 

Como foi visto anteriormente, o sucesso do indiv1 
duo na tomada de decisão depende também da sua relação com 

, . 
os subordinados, de seus conhecimentos dos fatos e propos~ 

tos da organização. 
Por outro lado, um certo temor e dificuldade em 

tomar decisões é" até certo ponto, normal. Decidir é tarefa 
penosa e, por isso mesmo., após deliberar, o individuo exp.sà 

• rimenta um sentimento de alivio. 
bS pessoas, em geral, procuram fugir dos proble 

mas e ocasiões que exigem decisão. Há sempre possibilidades 
de erro na escolha, e as decisões são alvo de criticas con~ 
tantes., 

A capacidade de decisão e liderança necessita de 
,.. 

treinamento e experiencia para se desenvolver, sair do esta 
, N 

do de mera potencialidade e chegar ao nlvel de operaçao, po 

rém, ° aperfeiçoamento das complexas qualidades pessoais n~ 
cessárias para tomar decisões tem-se mostrado difici1, prin 
cipalmente no que diz respeito à tomada de decisões não-pr~ 
gramadaso 

50 SIMON. ia capacidade de decisão e de lideran~a. op. cito 
p. 180 

51 Id. ibid. p. 17-8. 
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Para SIMON, 52 as decisões programadas baseiam-se 
eo processos psicológicos simples COIDO: hábitos, memória e . ~ ., , ,.., 
manlpulaçao de COlsas 6 slmbolos. Qanto as nao-programadas, 
baseiam-se em julgwllentos, não se sabendo exatamente como ~ 
perfeiçoar a capacidade de tomá-las, pois este julgamento 
se apóia na experi~ncia, percepç;o e intuição. 

Segundo o mesmo autor, as decisões não-program~ 

das podem ser algo Qelhoradas pelo treinamento do pensamen 
to, procurando-se aumentar, de maneira sUbstancia1, a cap~ 

cidade humana de solucionar problemas em situações não-pr~ 

gramadas. Infelizmente, os instrumentos de que dispomos p~ 
ra esse aperfeiçoamento não nos levam mui to longe. 53 j~p~ 
sar de se saber que lia solução de problemas envolve um gran 
de esforça de pesquisa, que muitas vezes utiliza a abstrs. 
ção e a imaginação e que pequenos palpites podem ter efei 
tos dramáticos sobre a solução de um problema tl , 54 não se 
conhece bem o fenômeno do pensamento e não se conseguiu ain 
da aplicar muita coisa do que se conhece dele. 55 

Segundo C~NDIDO ~ZEVEDO, 56 embora muitas vezes 
visando modificações a nível do indivídUO, as experiências 
mais animadoras de treinamento em processo decisório têm 
partido da situaç;o grupal. O processo decisório é um dos 
princi~ais aspectos das relações interpessoais e os treins. 
mentos para a tomada de decisão não podem prescindir 
técnicas de dinâmica de grupo, e de desenvolvimento de 
lidades sociais dos decisores. 

dQ,ts 
habi 

Dentre as técnicas utiliza.das no treinamento em 
processo decisório, que enfatizam a aquisiç;o de habilidad~ 
figura o Laboratório de Sensibilidade Social. 

52 Id. ibid. p. 25. 
53 6 Id. ibid. p. 2 • 
54 4 Id. ibid. p. 1. 

55 Id. ibid. p. 56. 
56 AZEVEDO, Cândido Bueno de. Os laboratórios de sensibili 
dade e 2 desenvolvimento das organizações. :Revista de A~mi 
nistrac;ao de Empresas, Rio de Jlaneiro, FGV, .2(3): 43- 3, 
j uJ.; ./ se t • 1969. 
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o referido laboratório., utilizado em ampla escala 
no Brasil, desde 1960, no treinamento de líderes é, confo~ 

me CÂNDIDO ~~VEDO, 57 uma técnica que se harmoniza mais 

com a liderança democrática, p ... ds representa, desde suas 
origens, um esforço dirigido no sentido. de desenvolver l{d~ 
res que tomem decisões de acordo com métodos democráticos. 

Tem sido utilizado por BLnKE e MOUTON, 58 em trei 
namentos de decisão., procurando. especialmente exercitar a 
capacidade do.s indivíduos para to.mar decisões mais eficien 
teso 

Seg undo FEL .. 1 MOSCOVICI, "os egressos do. treinamen 
to. em laboratórios são, geralmente, capazes de 'ouvir' os 
outros" prestar mais atenção ao conteúdo cognitivo e emociQ 
nal da mensagem, procurar analisar e avaliar as opiniões e 
sugestçes e criticá-las mais objetivamente, e ficar alerta 
aOS seus próprios preconceitos". 

'I~~ssim, conseguem desenvolver e utilizar maior 
co.ntrole emocional e desempenhar um. papel mais construtivo 
em reuniões de trabalho., aceitando as pessoas sem restri 
ções preconcebidas, procurando. o.rientar os debates para os 
aspectos essenciais e importantes, de modo mais objetiVO, 
contribuindo com seus ponto.s de vista, honesta e ordenada 
mente, para a consecução da meta comum." 59 

Instituições ligadas às áreas de Psicologia e ~2 

ministração., em seus curso.s, seminários e treinamento. org~ 

nizado.s para executivos de alto nível têm-se preocupado em 
melhorar sua capacidade de tomar decisões e familiarizá-los 

57 6 Id. ibid. p. O. 

58 BLA~, Robert R. & MOgTON, Jane S. Co.mo. tomar decisões; 
uma dinamica de grupo.. Sao Paulo., Ed. Herder, 1965. 

59 HOSCOVICI, FeIa. Laboratório de sensibilidade, uma i-Q,Q 
vação. no. treinamento de líderes. Revista de ~dministra~ao 
Pública, Rio de Janeiro, FGV, ~(l) ~ 101-33, jan./mar. 1970. 
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com a problemática e dinimica do processo decisório na ambi 
~ 60 encia em que atuamo 

No entanto, não só os executivos de alto nível n~ 
cessitam de tais treinamentos o Decidir hoje, já não é pre~ 
rogativa da cúpula administrativa. Constitui-se num proce~ 
so complexo do qual participa a totalidade ou a quase-tota 
lidade da organizaçãoo 

~ preciso que os prticipantes dos grupos, líderes 
e liderados, conheçam a técnica de dirigir reuniões, de che 

gar a uma decisão acertada, de resolver problemas,. dentro e 
com o auxílio do grupo. 

É preciso também desenvolver neles habilidades de 
participação como membros do grupo, a fim de melhor atuarem 
no processo decisórioo 

60 Ji Escola Brãsileira de .C.dministração Pública (EBj,P) rea 
Jizou, em 1963, um §eminário-Piloto de Processo Decisório; 
no Curso de Graduaçao (veja GOMES, Maria Pia Do Processo <'l:a 
cisório{j curso-piloto na EB_APôc Rio de Janeiro, FGV, 1969)~ 
A partir de 1969~ em seus treinmnentos de executivos, tem 
procurado desenvolver~ entre outras capacida~es e habilida 
des, a de tomar decisoes (veja Brasil e Fundaçao Getulio V~ 
gas. EBAP. Centro de Desenvolvimento de Pessoalo Determina 
ção n Q 1) o -

v Centro de Psicologia Rplicaga (CEPb), sediado 
também no Rio de Janeiro) em seus Seminarios de Evolução de 
Pessoal e Laboratórios de Liderança Administrativa proc.!a 
rou também desenvolver, nos seus participantes, a capacid-ª 
de de decidir. 

De acordo com informação fornecida pelo CEP~ no 
folheto Sdminário. e laboratório.' no Brasil, os Seminários 
de Evolução Pessoal conjugavam Psicodrama (dando oportunid-ª 
de aos participantes de enri~uecer suas alternativas de d~ 
cisão, ouvindo opiniões e sentimentos alheiOS), com Dinâmi 
ca de Grupoo O Laboratório de Lideroança Admini~trativa prQ 
cura melhorar a qualidade de trabalho ou deQisao de grupo a 
través~de uma conjugação de técnicas de Dinamic~ de Grupo~ 
Experiencias Competitivas Intergrupais de Decisoes em Gr.!a 
po, Confrontos de Auto e Hétero-Diagnóstico da Cultura Or~ 
nizacional. (Brasiln Centro Editor de Psicologia Aplicada. 
Seminário e Laboratório no Brasil. Rio de Janeiro, sod.) 



,.. 
WEBER considerava a açao racional uma das caracte 

r{sticas da sociedade ocidental moderna. Nelas, tanto as eQ 
presas públicas como as privadas são racionais ou tendem à 
racionalidade pela burocracia. 

No primeiro tomo de sua obra, Economia e socie~ 
de, editada pela primeira vez, em 1922, MAX \VEBER procuI" ou 
definir a ação social. Apresentou, então, os rudimentos do 
que hoje é o conceito sociológico de racionalidade. WEBER 
distingue quatro tipos de ação social: a racional, no toc~ 
te aos fins, a racional no tocante aos valores; a afetiva; 
a tradicional. A ação social afetiva e a tradicional são 
respectivaoente determinadas por estados emotivos e senti 
mentais e por cost~es, sendo nula ou escassa a avaliação 
sistemática de suas conseqtl~ncias. J.1 ação racional no tocan 
te a valores é fortemEnte portadora de consciência sis temá 
tica de sua intencionalidade, visto que é ditada pelo méri 
to intr{nseco do valor ou dos valores que a inspira0, bem 
como é indiferente aos seus resultados. ~ conduta, por assim 
dizer, heróica ou pol~mica, que testemunha fé ou crença num 
valor ético, religioso, estético, ou de outra natureza, a 
sua racionalidade decorre apenas de que é orientada por um 
critério transcendente. ~ ação racional no tocante a fins é 
sistemática, consciente, calculada, atenta ao imperativo de 
adequar condições e meios a fins deliberadamente elegidOS. 1 

I WE71BER' • Max.'" ~ . d d M' . • ~con081a y SOCle a. eXlco, 
ra Economica, 1944. t. 1, p. 20-40 

Fondo de Cultu 
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... 
A açao adruinistrativa, de acordo com o lliodelo WJ1 

beriano, deveria apresentar as caracter:!sticas da "ação r-ª 
cionall com relação aos finsll. Deste modo deveria ser metó<ü 
ca, ordenada, calculada, exigindO o esforço consciente dos 
agentes administrativos. Deveria ter sempre presente a exi 
gência de adequação das condições e meios aos fins volunta 
riamente escolhidos. 

As ações adminis~rativas reais, em sua maioria, 
não conseguem se aproximar da racionalidade anteriormente 
descrita, levando à insatisfação da Teoria Administrativa ... , 
em relaçao ao modelo de WEBER e a busca de outro capaz de 
interpretar de modo mais satisfatório a racionalidade admi 
nistrati va. 

For outro lado, como afirma ARON, 2 a racionali 
dade em relação aos fins pode ser meramente sUbjetiva,pois 
o indiv:!duo que age baseado em informações inexatas pode 
considerar uma determinada alternativa, inadequada aos 
fins visados, como Itmeio adequado". Tal ação, analisada ob 
jetivamente, seria irraciona~, embora do ponto de vista 
subjetivo tivesse alto grau de racionalidade. 

Para GUERREIRO fuiMOS, o conceito de MANHEIM de 
racionalidade substancial e de racionalidade funcional, 
inspirado em WEBER, esclarece melhar a racionalidade admi 
nistrativa. Segundo MANHEIM, "atos ou elementos são funciQ 
nalmente racionais quando, articulados ou relacionados com 
outros atos ou elementos, contribuem para que se logre atin 
gir um objetivo predeterruinadoo ~ pois em função do objeti 
VQ preestabelecido que se afere esse tipo de racionali~ 

de" ••• 3 Gomo esclarece GUERREIfW R.iiMOS, fiNa racionalida 
de funcional não se aprecia propriamente a qualidade intr:!n .... , 
seca das açoes, mas o seu ma10r ou menor concurso, numa s~ 

rie de outros, para atingir um fim preestabelecido,indepen 
dentemente do conteúdo que possam ter as ações." 4 
2 ARON, Raymondo Les grand~s doctrines de sociologie histo 
riQue. Paris, Sorbonnes 19 3. p. 177. 
3 MANHEIM, Karl. Libertad y p~ificación socia~. Mexi cu, 
Fondo de Cultura Econ5mica, 19 • 
4.GeER~EIRO R.AMOS. Administraç80 e estratégia do desel1.

volv1mento. Rio de Janeiro, FGV, 1966. p.52 • 
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il ação adr.ünistrativa é funcionalmente raciona 1. 

UA razão da ação administrativa não é a razão entendida c.Q 
mo faculdade huoana transcendente. É simplesmente a eficá 
cia, a operação produtiva de uoa combinação de recursos e 
meios tendo em vista alcançar objetivos predeterminados,con 
tingentes". Contudo, "tende a conciliar como objetivos limi 
te, a eficácia com a racionalidade substancial". 5 

Analisadoodo ponto de vista da racionalidade f~ 
cional, as decisões administrativas apresentam maior graude 
racionalidade do que comparadas à racionalidade em relação 
aos fins. ContUdo, grande núoero dElas seria ainda consi~e 
rado irracional. Muitas decisões, devido a fatores :impr6vis{ 
veis e incontroláveis, não levam à consecução de objetivos 
predeter·Qinados. bvaliada.s de acordo COD a racionalidade fun 

cional, seriam consideradas irracionais. 
... 

A racionalidade administrativa, na concepçao de 
BAi"iNARD e de SH10N, inclui elementos irracionais, sendo,po,r. 
tanto, uma racionalidade limitada e apresenta-se como uma 
variável que pode ser influenciada pela organização~ 

B.t1RNJaRD 6 considera a decisão administrativa como 

um ato lógico, racional, relativo a fins e meios, mas influ 
enciado também por fatores irracionais. Para ele, as deci 
sões tomadas na organização, ao contrário das decisões indi 
viduais, envolveD ~ alto grau de racionalidade no seu pr.Q 
cesso, pois exigem escolha deliberada de rúeios para 
zar finalidades "não pessoais", não podendo ser ULla 

automática ou inconsciente. 

reali 
... 

reaçao 

5 Conforme GUEHR.ti,I:i~O il.HiVlOS, "diz-se que é substancialmente 
racional todo ato intrinsecam~nte inteligente, que se baseia 
num conhecimento lúcido e autonQmo de relações entre fatos. 
~ uo ato que a.testa a transcende1,1cia do ser hum~o, sua q~ 
lidade de criatura dotada de razao. Aqui, a razao, ~ue pr~ 
side aO ato, não é a sua integração positiva nwnaseria si~ 
temática de outros atos, mas o seu teor mesmo de acuracia 
intelectu~l. :2:sse é um ato de domínio de impulsos, sentimen 
tos, emoç2es, preconceitos, e de outros fatores que pert~ 
bam a visao e o entendimento inteligente da realidade" (id. 
ibid. p. 52) 

6 BiüiNARD. ,tis fun~ões do executivo. op. ci t. p. 187-99. 
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ia racionalidade administrativa, segundo BhRN.8.RD, 
é assegurada por dois processos. De um lado, a organização 
determina os meios que devem ser utilizados para atingir os 
fins por esta fixados, apelando para a cooperação dos indi 
víduos e tornando a ação organizacional superior à individu 
aI. Por outro lado, os indivíduos que contribuem para a ação 
da organização possuem o que o autor chama de dupla person~ 
lidade (privada-organizaciona~), sendo capazes de se compo~ 
tarem de modo especial quando agem como elementos da organi 
zação, apresentando processo de pensamento e de decisão, 
próprios das organizações complexas. 

A racionalidade adQinistrativa, segunda SIMON, 
apresenta-se consideravelmente afastada do modelo clássico 

" de racionalidade, oriundo da Teoria Economica. SegundO o 
mesmo autor, 7 a racionalidade das decisões administrativa~ 
definida como a adequação à realização de objetivos preest~ 
belecidos, é limitada pelos seguintes fatores: 

a) capacidade inconsciente, hábitos e reflexos do, 

indivíduo; 
b) seus valores 

quais podem não coincidir 
c) extensão de 

ções de que dispõe. 

e conceitus de finalidade, os 
com os objetivos da organização; 

seus conhecimentos e das inform~ 

Esses fatores, no entanto, podem ser alterados pe 
lo ambiente organizativo no qual o indivíduo toma suas deci 
sões. O treinamento, o fornecimento· de informações e a sele 
ção de objetivos são meios pelos quais a organização exerce 

.... 
influencia nos fatores anteriormente mencionados. Como afi~ 
ma SIMON, compete à administração "preparar o meio-ambiente, 
de forma a permitir que o indivíduo se aproxime o mais que 
possa da racionalidade (avaliada em termos dos objetivos da 
organização) em suas decisões". 8 

SIMON 9 distingue seis tipos de ação racionaL: 

7 SIMON. Comportamento administrativo. Opa cit~ p. 280-1. 
8 Id. ibid. p. 181. 
9 Id. ibid. p. 90-1. 
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a) "objetivamente tl racionall., quando apresenta "de 
fato" o comportamento correta, para maximizar certos valores 
numa dada situação; 

b) "subjetivamente" racionall., se naximiza a reali 
... " zaçao com referencia ao conhecimento real do assunto; 

c) "conscientemente lt racionall., na nedida em que o 
ajustamento das meios aos fins visados constitui um proce~ 

so consciente; 
d) "deliberadamente" racional, na medida em que a 

adequação dos meios aos fins tenha sido deliberadamente prg 
vocada (pelo indivíduo ou pela organização); 

e) "organizativamente" racional, se for orientada 
no sentido dos objetivos da organização; 

f) "pessoalmente" racionaJi., se visar os objetivos 
do indivíduo. 

Jt. racionalidade obj eti va não pode ser conse guid a 
em grau elevado pelo indivíduo isolado, uma vez que exige 
que seja tomado em consideração grande número de alterna ti 
vas e de informações para avaliá-los. 10 

Segundo SIMON, lE o comportamento do indivíduo j~ 
mais atinge a racionalidade ideal. No processo decisório a 
racionalidade objetiva só seria possível se~ 

a) fossem levantadas, de modo panorânico, as aI 
ternativas (tOdas) de comportamenta,,, O indivíduo deveI'hl. por, 

tanto visualizar, ao mesmo tenpo, as diferentes formas de 
ajustar seu comportamento a uma dada situação; 

b) fosse considerado todo o complexo de conseqüên 
cias que advirão de cada escolha. Para isso, p~ecisaria fa 
zer uma previsão realista de todas as conseqüências que pg 

deriam ocorrer, em cada opção possível, 
c) fosse escolhida una alternativa (a melhor), en 

tre todas aquelas disponíveis, de acordo com o sistema de 
valores do indivíduo. 12 

10 Id. ibid. p. 93. 
11 Id. ibid. p. 94. 
12 Id. ibid. p. 95. 
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~alisando as sitQações reais observa~se, no en 
tant~, qQe o cOQPortaoento jamais ocorre de acordo com a 
forQa anteriormente descrita o 13 

Pessoa alguma, ao decidir, visQaliza todas as aI 
ternativas de comportament~ e tem condições de considerarto 
dos os fatos a elas relacionados. A falta de dados, associ~ 
da a bloqQeios emocionais, pressões de tempo, interferência 
de valores na seleção dos fatos, impede a sua realização. A 
previsão das conseqnências 6 prejudicada, em parte, pela ca 
rência de informações e falta de controle da imaginação, e 
pela mQtabilidade dos fatores que atuam sobre o problema da 
decisão. Devido a essa mQtabilidade, nem sempre o futuro 
apresenta-se de acordo com o que foi previsto. 

N A 

~ valorizaçao das conseqÜencias imaginadas ou e~ 
peradas é algo bastante imperfeito. Uma realidade prevista 
é algo qQe existe apenas no pensamento, e não caQsa, portan 
to, no indivíduo, o mesmo impacto qQe caQsaria se fosse r~ 
almente vivida e 

M racionalidade, como observa SINON, Itpressupôe .Y 
N , 

ma opçao entre todos os poss~veis comportamentos alternatl 
vos. No comportamento real, porém, apenas uma fração de t~ 
das estas poss1veis alternativas é levada eo consider~ 
ção lt • 14 O individuo, por uma atitude de acomodação, é lev~ 
do a parar quando encontra uma alternativa satisfatória, 
não tendo, assim, condições de fazer um levantamento comple 
to. A imaginação não é suficiente para indicar todos os ti 
pos possíveis de comportamento dos quais um individuo pod~ 
ria lançar mão. 

Outro obstáculo, que normalmente se apresenta eo 
relação à racionalidade absoluta, diz respeito aos fins vi 
sados e aos objetivos e metas formulados. De acordo com a 
racionalidade clássica, a escolha final deveria ser orienta 
da por um sistema de valores norteador de todas as decisões. 
Cont~do, nem sempre as metas são percebidas claramente,pois 
ha' A discordancia entre os objetivos. 

Id, ibid. p. 95. 
Id. ibid. p. 95. 
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o modelo de SIMON tem~se mostrado malS adequado a 

interpretação da racionalidade administrativa, porquanto aQ 

mite a participação de elementos irracionais e reconhece a 
" existencia de mais de uma forma de racionalidade no compo~ 

tamento administrativo. 
Existe, no entanto 7 o modelo de racionalidade ela 

borado por PFIFFNER, que tem sido analisado com muita simpa 
tia pela Teoria bdministrativa, e que tem a vantagem de in 
tegrar as idéias contidas nos anteriores e as conclusões das 
pesquisas emp{ricas realizadas nos últimos anos, na área da 
Administração. 

PFIFFNER 15 distingue na racionalidade administr~ 
tiva os seguintes modelos: o clássicO, o normativo, e o com 
portamental. o modelo clássico parte da concepção do homem 

" e conomico , maximizador de seus interesseso Preocupa-se com 
o rigor lógico e cientifico e com a racionalidade pura, prQ 
curando o melhor sistema (único) de Administração cientifi 
ca. Segundo o referido modelo, o primeiro passo da decisão é 
o exame dos fins, seguido da avaliação dos meios poss{veis 
para sua realizaçãoo 

Segundo PHESTES MOTTA, 16 a adoção do modelo r~ 
cional clássico foi responsável, na Teoria Administrativa, 

• N N' ~. • ,..., 

pela omlssao em relaçao as anallses das declsoes e dos limi 
tes da racionalidade, impostos por qualificações, hábitos, 
valores e conhecimentos, beo COL10 pela imposição de princ{ 
pios r{gidoso Por outro lado, a não-observância do mesmo, 
por parte de administradores, gerou a idéia errônea de que 
as decisões administrativas t~m como caracter{stica princi 
paI a irracionalidadeo 

O modelo normativo trata dos deveres, de como o 
individuo deve~se comportar relativ~lente a seus interesses 
particulares, profissionais e cient{ficos. Segundo GUERREI 
RO RbMOS, "envolve wna supervalorização das regras técnicas 
e de normas ditas cientificas, e confina o administrador 

15 PFIFFNER. Administrative rationalityo op. cito p. 130-1. 
16 PRESTES MOTTA. O behaviorismo na teoria das organiz~ 
ções. Opa cito p. 990 
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num mundo abstrato de preceitos, de enunciados sobre o que 
, 

deve ser, assim inabilitando-o para compreender que, na pr~ 
tica, os fatos não são necessariamente dóceis aos padrões 
ideais do seu código profissional". 17 

O modelo comportamentalista aborda o conportamen 
to objetivamente, procurando descrevê-lo, analisá-lo e pro~ 
nosticá-lo. De acordo com este modelo, as decisões admini~ 
trativas, de modo intuitivo ou calculado, devem levar em con 
ta as reações que os outros deverão apresentar eo relação a 
ele. UPostula a possibilidade efetiva de conciliar as expe.Q 
tativas dos agentes aduinistrativos coo os fins das deci 
sões. tt 18 

A 

A racionalidade aduinistrativa abrange os tres DQ 
A 

delos, enbora haja predoninancia de UD deles en cada situa 
ção. Contudo, conforne PFIFFNER, enquanto os engenheiros e 
econooistas adota0 prioritarianente o Dodelo clássico, os 
adoinistradores preferem o norDativo e o cODportamentalist~ 
que são Dais flexíveis e adniteD a oanipulação de naior 
Dero de fatores. 

, 
n.g 

bs decisões dos adoinistradores, especialQente no 
setor público, são mais políticas do que Datemáticas. Ao to 
mar uma decisão o administrador leva eo consideração as prQ 
,,.., N IV 

vaveis reaçoes que outros poderao ter em relaçao a ela. Por 
esta razão, procura apre.sentá-la coo ttcolorido especial" vi 
sando minimizar qualquer reação desfavorável que possa s~ 

gire Como afirma PFIFFNER, 19 a situação política do proce~ 
so decisório administrativo exige que o indivíduo abra mão 
de simples "soluções matemáticas", e resolva o problema 
apoiando suas decisões em razões aparentemente válidas e c~ 
pazes de beneficiar o maior n~1ero de pessoas, inclusive 
ele próprio. 

As decisões administrativas levam em consideração 
.' . grande quantidade de fatores, pois oanipulam varlavelS de 

ordem psicológica e social. Não possuem um padrão sioples 

17 GUERREIRO RAMOS. *dministra~ão e estratégia do desenvol 
v~mento. Opa cit. p. 72. 
1 Id. ibid. p. 72. 
19 PFIFFI~. Administrative rationality. Opa cit. p. 128. 
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de validade, no entanto, podendo atender a uma série de no~ 
nas. Entre elas PFIFFNER aponta as seguintes: 20 

a) devem corresponder, até certo ponto, aos inte 
resses, valores e vantagens pessoais de quem decide ou san 
ciona uma decisão formulada por outros; 

b) devem satisfazer aos superiores; 
c) devem encontrar boa receptividade por parte d~ 

queles a quem atingem, bem como dos respons~veis por sua 
efetivação; , 

d) devem possuir "validade aparente", isto e, pa 

recerem lógicas em seu contexto; 
e) devem basear-se em razões que permitam w~a ju~ 

tificativa, e até a possibilidade de voltar atrás, caso os 
resultados não sejao os esperados. 

A superioridade do modelo de PFIFFNER em relação 
aos demais reside no fato do illesmo, além de tratar especifi 
camente da racionalidade administrativa, se apoiar eo estQ 
dos de caráter descritivo. A tipologia por ele apresentada 

~ A , 

admite a existencia simultanea de varios tipos de racionali 
dade, já que cada um deles se encontra presente, em grau v~ 
riado, nas diferentes situações. O modelo de PFIFFNER, devi 
do a seu caráter integrador e atual, porque congrega as 
idéias dos modelos anteriores, foi apresentado no final, 
p0is representa a reunião das últimas conclusões da Teoria 
~dministrativa a respeito do problema da racionalidade. 

20 Id. ibid. p. 129. 



5. CONCLUSJ.O 

A tomada de decisão é problema central na admini~ 
tração. j decisão administrativa envolve grande número de 
pessoas e engloba uma pluralidade de íatores, o que lhes 
confere um caráter extremamente variável e que dificulta a 
utilização dos "modelos normativos", 

SIMON e BARNARD formularam a Teoria da Decisão Ad 
ministrativa, ch~lando atenção para suas peculiaridades e 
diferenças em relação às decisões dos economistas, engenhei 
ros e cientistas. 

Esta goza de posição iniguâlável na Teoria Admi 
nistrativa, apesar da dificuldade de sua integração às te~ 
rias quantitativas de decisão de VON NEUMANN, MORGENSTERN e 

... 
WALD, que tem despertado grande interesse nos estudos atu 
ais de processo decisório. 

A Teoria da Decisão Administrativa carece, para o 
seu desenvolvimento, de estudos empíricos sobre o que real 
mente ocorre no universo administrativo, de maneira que ela 
possa contar com uma base mais sólida e comprovar emp1r1c~ , 
mente mui tas de suas teseso No seu e stado atual leva as s~ 
guintes g-eneralizações: 

1. as decisões administrativas são tomadas dentro 
de um contexto organizaciona~ que constitui seu meio inte~ 

... 
no, e que exerce poderosa influencia no seu processo. Contu 
do, fatores externos, fugindo quantas vezes ao controle de 
quem decide, orientam as decisões em direções contrárias; 

Z. na Administração, a maior parte das decisões é 
tomada pelo executivo e influenciada pela alta administra 
ção e pelos assessores e subordinados. Contudo, é difícil ~ 



80 

numerar todos os que contribuem ou que determinam a escolha 
da alternativa. ~ participação dos subordinados na tomada 
da decisão, embora contribua, em geral, para a lentidão da 
mesma, aumenta a rapidez e eficiência na execução; 

3. à medida que se desce na escala hierárquica, 
os problemas de decisão vão-se tornando mais específicos e 
mais relativps a meios do que a fins; 

4. as decisões são tomadas quando surgeo proble 
mas exigindo soluções imediatas; quando se dispõe das info~ 

r.I , • •• • IV 

maçoes necessarlas e dos melOS eX1gldos para sua execuçao 
ou, ainda, quando o executivo é pressionado por forças s2 
ciais externas. Tanto as decisões prematuras quanto as t~ 

dias trazem prejuízos e problemas para a organização; 
5. há informações importantes que não podem ser 

obtidas antes da decisão ser tomada ou posta em execução. 
Algumas dizem respeito ao comportamento futuro de certos fe 
nômenos, cujo conhecimento do passado é insuficiente para 

_ 'N 
se tirar conclusoes. Outras referem-se a situaçao desco~ 

cida ou nunca anteriormente apresentada; 
6. dado um conjunto de alternativas possíveis pa 

ra uma decisão, normalLlente só está disponível, face a con 
dições internas e externas de organização, um subconjunto 
delas. Â decisão final representa a escolha daquela que po~ 

r. 

sui um conjunto de conseqüencias preferidas; 
7. dificiloente uma alternativa é totalmente boa , 

ou ma. Um dos problemas da escolha reside no fato de que, 
enquanto uma delas maximiza um objetivo, outra realiza m,g 
lhor um segundo, ou minimiza os riscos, e outra, ainda, con 
segue maior receptividade do pessoal; 

8. a realização completa e perfeita dos objetivos 
é praticamente impossível nas decisões, devido a fatores in 
ternos e externos à organização 6 a limitações dos indiv~ 
duos que parti"cipam do processo; 

9. toda decisão envolve elementos factuais e va~o 
rativos, oferecendo dificuldades na sua avaliação. Uma deci 
são pode ser considerada boa, quando apreciada no seu valor 
intrínseco, e ser mal sucedida quando posta em prática. A 
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execução é o verdadeiro teste da decisão~ 
10. a racionalidade das decisões administrativas 

se distancia em muitos pontos dos modelos clássicos. O hQ 
mem administrativo é um ser dotado de inteligência e lógica, 
mas que age também motivado por forças irracionais e incons 
cientes e está sujeito à influência de fatores sociais. A 

racionalidade absoluta é impossivel de ser atingida na tom~ 
da de decisão. O administrador, ao decidir, ap6ia-se, em 
grande parte, em critérios politicos e em razões de valida 
de transitória. 

Só um pequeno número de decisões administrativas 
pode seguir os modernos modelos quantitativos. A dificulçLa 
de de sua utilização reside no fato de partirem de um con 
ceita de racionalidade, considerado hoje inadequado pela T~ 
oria das Organizações, por n~o corr-esponderem à realidade vi 

vida pelo administrador, por só poderem ser utilizados na 
~ , ~ 

tomada de decisoes em que ha uma experiencia passada e em 
que todas as variáveis são quantificáveis. Contribuem, tqm 
bém, para sua pequena utilização, o despreparo do admini~ 
trador em Matemática e Estatistica, a complexidade dos mod~ 
los e a sua deficiente divulgação. 

~ A 

Os fator"es psicossociais sao, com freqÜencia, re~ 
ponsáveis pela tomada de decisões contrárias ou alheias à 
orientação traçada pela organização formal. Desde o momento 

em que o individuo decide participar de uma organização,pa~ 
sa a se identificar com ela, e a adquirir novos hábitos, v~ 
lores e maneiras de resolver problemas. Contudo, a organiz~ 
ção nro consegue moldar inteiramente o comportamento dos 
seus membros, devido à interferência de fatores sociais, li 
gados à dinâmica dos grupos e ao dinamismo de suas person~ 
lidades. 

Os grupos informais existentes na organização po~ 
suem ação decisiva na adaptação do individuo e na sua deci 
são de cooperar, ou não, com elao Exercem papel importante 
na criação de novas necessidades, na transmissão de mens~ 

gens e na manutenção e valorização dos objetivos organiz~ 

cionais. Deste modo não pode ser subestimado o seu papel no 
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. , . 
processo declsorlo. 

JiS pressões externas, exercidas direta ou indir~ 
IV ... 

tamente sobre o poder, na organizaçao, tem assumido papel 
cada vez maior no processo decisório. Contudo, devido a sua 
forma de atuação, muitas vezes camuflada, nem sempre se con 
segue avaliar sua força. 

Freqtlentelllente as necessidades e obj etivos organi 
zacionais, interiorizados pelos indivíduos, não conseguem 00 

harmonizar com as necessidades individuais prúexistGntes. 
Quanto menor for o conflito entre estes dois sistemas de n~ 
cessidade, maior a probabilidade das decisões tomadas na o~ 
ganização serem orientadas por seus objetivos. 

h personalidade do decisor, sua adaptação ao si~ 

tema organizacional, como também as condições psicológicas 
presentes no momento em que decide, são poderosos condiciQ 
nantes do processo decisório. 

Os indivíduos que possuem atitudes positivas em 
IV , ... 

relaçao as tarefas que executam tem, em geral, maior parti 
cipação na tomada de decisões. 

A fixação de objetivos e metas realísticas, como 
também o esforço e a energia mobilizada para realizá-Ios,d~ 
pende, em grande parte, do nível de aspiração do indivíduo e 
da avaliação que ele faz de suas possibilidades e chances 

... 
de enfrentar o futuro" Par outro lado, a eficiencia na solu 
ção de problemas não rotineiros depende, basicamente, de 
sua capacidade intelectual. Os executivos mais inteligentes 

.... 
os percebem. com maior rapidez, e tem Qaior oportunidade de 
utilizar adequadamente as informações disponíveis e obter IlQ 

vos conhecicantos pelo raciocínio. 
Nem todos os indivíduos possuem a mesma capacid~ 

de de decisão, embora esta seja de importância capital em 
toda situação de chefia e liderança. li capacidade de deci 
são pode ser desenvolvida pelo treinamento. 
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Aspiração, nível, 19, 57-9, 82 

Âssessor técnico, 14, 24n, 29, 

30, 79 
Atenção, 43, 44, 68 
Atitudes, 60_3, 82 

ver também Preconceito 

Autoridade, 11, 41, 48 
reconhecimento da, 12 
~ também Administração 

Avaliação, 34_6, 80 
~ também Alternativa, julg~ 

mento 

Behaviorismo Y.Q!: Escola, compor 
tamentalista 

Burocracia, 40n, 70 

CapaCidade 
e desempenho, 66 
limites da, 11, 12 
para decidir, 12, 63-9, 82 
!QE também Inteligência 

Carnegie, Instituto de Tecnolo_ 

gia, 3 
Caso de decisã ° ver ProblemFl s 

de decisão 
Centralização, 16_8 
Centro decisório, 17, 42 

ver também Cérebro eletrônico 
Cérebro eletrônico, 18 
Certeza, 9, 29 
Chefia, 10_1, 14, 16, 18, 64_5 

ver também Admil1istrador 
Cientistas, 2, 24, 79 



CircunstRncias ~ Situação 

Classe, associação de, 47, 48 
ver também Sindicato 

Coerência, 26, 33, 57 
Competência, 16, 42, 44 

Competição, 31 
ver também Opositor racio_ 

nal 
Comportamentalismo ver Eeco_ 

las 
Comportam t"O)nt o 

administrativo, 76 
controle da organização, 
11, 42_5, 51 
influência de fatores so_ 

ciais, 47, 81 
racional, 70_8 

Comunicação, 17, 42 , 46 
importância da, 33 
ocasião de decisão, 12 

rede de, 14 
~ também Informação 

Conceito de decisão, 9 
Concordância ver Acordo 
Condicionantes, 37_69 

atuação dos, 37-38 
preocupação com, 38 
ver também Fatores 

Conflito 
indivíduo x organização,19 

26, 44, 54, 55-7, 64, 82 
greve, 38, 49 
psicológico, 19 
~ também Objetivos 

Conhecimento 
do passado, 9, 22 
dos objetiVOS, 26 
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importância, 14, 21, 53, 60,73 
sobre decisão, 2_5, 24-5, 79 

ver também Pesquisa 
Consciência, 52, 71, 73_4, 81 

Conseqüências 

avaliação das, 31, 34 
da decisão, 19, 74 
conhecimentos das, 32 

previsão das, 9, 32 , 74 
responsabilidade sobre, 13, 32 
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~ também Grupo, acordo 

Contexto ~ Situação 
Conveniência ver Momento opor_ 

tuno 
Criatividade ver Imaginação 
Críticas, 12, 47, 66, 68 

Cúpula ~ Administração 
Curso Intensivo de Administração 

Pública ver Treinamento para a 

decisão 

Dados ver Informação 
Decisão, conceito, 9 
Decisor ( quem decide ) 

conceito, 10_ 5 

condicionamentos, 11, 37-69,79 
expectativas, 9, 77 
qualidades, 51_69 
ver também Administrador 

Delegação, 1 2 , 14, 17 
Demora ver Ritmo 

D d"·· d d'" 10 1 epen enC1a 1n epen enc1a, _ 

ver também Liberdade 
Descentralização, 10_1 

ver também Centralização 
Descrição da decisão, 24_5 
Desempenho ver Capacidade 



DificuldRde de d(')cidir, 2, 
32 , 56_7, 65_6 

Direção ~ AdministrRção 
Dirigentes ver AdministrRdor 
DiscórdiR, 26 

Discussão ~ Grupo 
DocumentRção ~ informação 
DoutrinRção, 42 

YQE tRmbém PropagandR 

Dúvida ~ Hesitação 

Economia, 2 

ver também Cientistas 
Eficiência, 82 
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Empresa, 10_1, 16 

ver também Organização for 
mr-ü 

Entupiasmo, 56 

Erro, 31, 33 
Escolas 

CláspicR, 10_1 

Comportamentalista, 3_6 

Relações Huml'mas, 14 
V8r tambén Teoria s dI:') Deci 

~ 

sao 
Escolha, 31_2 

conseqüências dR, 28 
final, 31_2 

ver tRmb8m Alternativa 
EspeciRlistas YQE Assessor 

TécniCO 
Especificidad8, ~ S8toria 
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Espírito de d8cisão, 65 

V8r tRmbém Capacidad8 d8 
Estado dR nRtur8zR V8r Fa_ 

tores 
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EstrRt8gia, 31, 55 

Estudos sobr8 d8cisão ver Conhe 

cimento sobre 

Et a pa s, 25_ 36 

Execução, 32_3, 37, 80, 81 
EX8cutivo 

8stilo d8 lid8rRnçR, 13, 63 
iniciRtiva, 12 

na execuçao dR decisão, 32_3 
prepRro, 50 

qURlidades, 50, 51_69 
responsRbilidade d8 d8cidir, 

10_1, 16 

V8r também Administrador 
Exeqüibilid8d8 

d8 d8cisão, 34-5 
das 81ternativas, 30 

~xi to, 30, 58_ 9 

V8r tRmbém Prob8bilid8d8 
Expect8tiv8s V8r Decisor 

Experiência, 43, 54, 65 
Fato, 60, 75, 77, 80 

F8tores, 9, 37_69, 77, 79 
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incontroláveis, 37_8,72 

psico16gicos, 511_69, 81_8 

peiGGB850i.is x n8turais, 39 
SOCiAis, 32_50, 81-2 
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Fins, 16, 41, 70_8, 80 
~ também Objetivos 

Firmeza, 20, 50 
Fonte ~ Informação 
ForçRs Armadas ~ Militares 
FrRcassos, 58_9 
Frustração, 55_7 
Futuro 

c:-" i ,-, 
contro1o do~ 9 
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30 Informação 

Greve ver Conflito 
Grupo 

acordo, 28, 36n 

de decisão, 10, 32, 57 

de pressão, 14, 19_20, 32 , 

39, 47_ 50 
dinqmica, 64 
discussão, 27_8 

im.portância, 50, 60_1, 64, 
81 

informal, 45-7, 81 
~ também OrgAnizAção i~_ 

formal 

Habilidade parA decidir Ver 
Decisor 

Hábitos, 43_4, 60, 67 
Hesitações, 1, 10, 18_9, 26 
HierarquiA 

nível, 11, 16_7, 40_1, 80 

~ tam.bém Autoridade 
Homem 

administrativo, 4, 29n, 81 
do momento, 64 

... . ec onom co, 4, 76 

Identificação, 19_20, 26, 42, 

43, 44, 51, 55, 57, 61 
Imaginação, 2, 67, 75 
Importância da decisão, 1, 

18_9, 40 
Imprevisibilidade, 4 

ver tambén Futuro 

condicionA a decisão, 2L3,28, 

30, 71, 80 
importância, 18, 27_8, 38, 53, 

60_1, 72, 74 
Iniciativa, 12 
InteligênciA, 52_5, 61, 66, 82 
Interdependência das decisões 

11, 15, 16, 41 
Interesses, 19, 46, 64_5, 76, 78 

Jogo, teoria do, 38 
!.2!. também Teoria s quanti tati_ 

vás 

Julgamento, 30_1, 60, 67 
YQE tanbém Avaliação 

Laboratório 
de liderAnça administrativa, 

69n 
de sensibilidade social, 69n 
~ também Treinamento para a 

decisão 
Liberdade de decisão, 11, 17 
Lider, 12 

de opinião, 28_9 

~ também Liderança 
Liderança 

conceito, 62 
autocrata, 13_4 
democrata, 13-4, 68 
e capacidade de decisão, 65 

tipos ou estilos, 1 2, 13-4, 63 
trein8illE3nto, 68_9 
valor da, 33, 51, 63_5 
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Matemática, 2, 25n, 77, 81 
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de interesRes, 76 
de Obj8tivos, 26, 34, 55, 

57 
Medo, 19 
Meios, 16, 41, 80 

adequRção aOR fins, 70_3 

avaliação, 34 
de comunicação de nassR, 

47_8 

seleção dos, 33 
Memória, 43, 67 
Método, 2, 24n, 25 

de caso, 25 
escolha do, 51 
quantitativos, 23, 24n, 81 
YQE também Estratégia 

Militares, 23, 48, 50 
Modelo 

de decis80, 4, 23_5, 76,81 
de racion~lidade, 31, 70_8 

Momento 
da escolha, 31_2 
ver também OCRsião de deci 
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sao 
Motivação 

para a escolhR, 19, 58 
Mudança ver Situação 

NRtureZR ver FRtores 
Necessidades, 55_7 

criação de, 47 
individuais, 55_7, 59, 60, 
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individuRis x organizacionRis, 

56_ 7, 82 

NegligÂnciRs, 12, 28, 32_3 
Normas ~ Princípios 

Objetivos, 70_8 

contradições, 33, 75 
influenciam R decisão, 19, 26, 

31, 33, 80 
manutenção, 81 
organizacional, 17, 19, 26 
r8Rlizaçã o, 31 
:YQ!. também Maxinização 

Objeto YQ!: Problemas de dl3cisão 
ObrigRção Y.2E ResponsabilidRde 
OCRsi80 d8 decisão, 12, 20_1 

Omissões, 19, 32, 37 
Opini80, 27_8, 34 

!QE também Suposições 
Opinião p~blicR, 48 
Opositores rRcionais, 38 

Orçamento ~ Recursos 
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conceito, 1 
formal e comportamento, 42_5, 

73, 81_2 
formal e decis80, 17_8, 38_9, 

40_ 5, 51 
informal, 45_7 
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~ tambén Empresa 

Orientação V8r Objetivos 
Otimizaç80 ver Maxinização 

Papel, 43 
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PRrticipação, 10_1, 14, 42 
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P~ssado, 9, 15, 28, 38, 43, 
81 

Passos Ver Etap~s 
Pensamento, 67 
Percepção, 54, 55, 60 
Peritos ver Assessor técnico 

Perfeição, 19, 80 
t b ' ~ff " ~ 

~ ~m em ~llaX1BJ.ZaçaO 

Personalidade 
condicion9 a decisão, 50, 

51_69, 82 

normal, 5' .... 6 
organizacional, 43, 73 
versus atitudes, 60_1, 

r 
() -

versus liderança, 13, 64-9 
versus aspiração, 19, 58_9 

Persuasão, 61 
~esquisa empíric~, 21, 25, 76 

Pessi~ismo, 37 
Poder, 10_1, 14, 47_50 

de decisão, 41 
Ver tamben Autoridade 

Política, 77 
~ também diretrizes 

Politização, 48 
Posição, 46 

Ver tambén Hierarquia 
Preceitos Y2E Princípios 
Precipitação ~ Ritmo 
Preconceitos, 62, 68 

ver tanbém Atitudes 
Preferências, 2, 9, 30 
Premissas ~ In.formação 
Pressão, 14_5, 20, 32 ,39, 

47_50, 82 
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Previsão ver Futuro 

Princípios, 2, 76, 78 

Probabilidade, 24, 38 
de êxito, 30, 57_8 
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ver também Teoria quantitati 
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Problema de decisão, 16_.8, 27_ 

9, 41 
ver t~nbém Ocasião de 

Propaganda, 61 
ver tanbem DoutrinaçFío 

Psicologia, 2, 4, 51_39 

Raciocínio, 4, 53, 54 
R~cionalidade, 19, 70_8 

adninistrativa, 71-8, 81 
c14ssica, 4, 73, 75, 76 
da decisão, 23, 24_5, 26, 31 
funcion~l, 1L2 
individual, 74 
linitada, 72, 73, 76 
pura, 74_6 
subst~ncial, 71-2 

Reação, 60, 77 
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Realização ~ Execução 
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ver também Subordinado, 
reaçao 
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condicionam a decisFío, 29, 

35-6 
utilizaçf.io, 31 

Refornulação, 21, 31, 33-4, 78 
Responsabilidade 

de decidir, 10_2, 32 

sobre as conseqtiências, 13 
ver tr:HJbem executivo 

Resultados, 31 



YQE também Conseqüências 
Retardamento ver Ritmo 
Revisão ~ Reformulação 
Revolução ver Conflito 
Risco, 30 

causa do, 32, 38 
minimização, 19, 30 

Ri tmo, 21 
:!2!. também Tempo 

Roteiro YQE Etapas 

Segurança_insegurança, 10,55 

Seminário 
de evolução de pessoal,69n 
de processo decisório, 69n 
ver Treinamento para deci_ 

são 
Sentimento, 60 
Setorialização, 16, 41 
Sindicato, 47, 48 

!Q! também Classe, associa 
~ 

çao 
Situação, 12, 15, 19 

mudança de, 9, 30, 64 
Sociedade, 41 
Sociologia, 4 
Subordinado 

apoio do, 13, 32 

como executores da decisão, 

17, 35 
incapacidade para decidir, _ 

10_1, 12 

participação do, 10_1, 13-4 

32, 33, 80 
reação, 77_8 
resistências, 33 
solicitações, 12, 17 

Status, 64 

Sucesso ver ~xito 

Sujeito ~ Decisor 

Técnicas ~ MGtodos 
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Técnico ~ Assessor técnico 
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de reação, 2 
Tensão 

emocional, 5, 19, 55, 57 
social, 18 

Teoria 
administrativa, 71, 76, 79 
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2_5, 23_5, 38_79 
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econômica, 73 
quantitativa, 2, 38, 79 
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