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Resumo 

Todas as organizações, quando vistas como um sistema complexo, 

possuem como uma das suas características o processo de tomada de decisão 

que é exercido indistintamente por todos os indivíduos, variando na freqüência e 

abrangência, conforme a sua função. Este processo acontece nos três níveis 

administrativos (operacional, tático e estratégico), e os indivíduos que 

desempenham as funções de gerentes, o exercitam com maior freqüência e 

abrangência. Para auxiliar o tomador de decisão, diversos modelos decisórios e 

ferramentas de auxílio têm sido propostas. 

Neste trabalho foi concebido e desenvolvido um sistema de apoio á decisão 

(SAD) para auxiliar o processo de tomada de decisão dentro de uma indústria. 

Este sistema recebeu o nome de Sistema de Apoio à Decisão Industrial (SADI) , e 

tem como objetivo auxiliar o decisor a estabelecer cenários futuros da indústria, 

considerando um conjunto de variáveis, por meio de formulações lógico

matemáticas. 

Um experimento em laboratório foi desenvolvido para verificar o impacto do 

SADI na redução das dificuldades do decisor durante o processo decisório, o que 

exigiu a formalização de um método de avaliação e a elaboração e aplicação de 

um conjunto de ferramentas. 

Os resultados do experimento comprovaram que o SADI, com 

características específicas, contribui para a diminuição das dificuldades do decisor 

durante o processo decisório. Este experimento também foi utilizado para validar 

os instrumentos e o método de avaliação aqui formalizados. 

Acredita-se que este trabalho possa contribuir para o estudo do processo 

decisório e para o estudo do impacto de sistemas de apoio à decisão (SAD) neste 

processo, principalmente nos níveis tático e estratégico. 

f aculdade de Ciênc' s Eco ô icas 
ibliote ~ r. 1a · W Am a 
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Abstract 

Every organization, when seen as a complex system, has the decision

making process as one of its characteristics , with every individual taking part in 

such a process, with variations in both frequency and scope according to his/her 

function . The decision-making process occurs at the three managerial leveis 

(strategic, tactic and operational) and the managers do it much more frequently. 

Severa! decision models and support systems have been developed to help the 

decision-maker. 

In this study a decision support system (DSS) has been conceived and 

developed to facilitate an industry decision-making process. This system has been 

dubbed "Industrial Decision Support System (IDSS)" and its aim is to help the 

decision-maker in establishing future scenarios for the industry taking into account 

a set of variables manipulated via logic-mathematic formulations. 

The impact of the DSS in reducing the decision-maker's difficulties along 

the decision-making process has been tested in laboratory conditions; this has 

required the formalization of an evaluation method as well as the establishment 

and application of a specific set of tools. 

The results have corroborated that the IDSS, with its specific characteristics, 

has indeed diminished the decision-making difficulties along the decision-making 

process. This test has also been used to validate the formalized instruments and 

evaluation method. 

lt is assumed that this work might contribute to the study of decision-making 

processes as well as of the decision support systems (DSS) impact on such 

processes, mainly those which occur at the tactical and strategic leveis. 
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Glossário· 

Back-up - um arquivo auxiliar, imagem do arquivo fonte, utilizado como base de 

recuperação de dados. 

Base de dados (data base) - coleção de dados fundamental a um sistema, 

empresa ou empreendimento. 

Chip- um circuito integrado instalado sobre um pedaço de material semicondutor. 

Comunicação à distância - técnica de processamento de dados que difere de 

processamento tradicional onde as informações procedem de localidades 

remotas e entram no sistema segundo uma ordem aleatória e exigem dos 

sistema uma resposta num período de tempo específico. 

Drives - dispositivo giratório de que estão dotadas as unidades de discos 

magnéticos. Em seu movimento de rotação em torno do eixo, permite, através 

das cabeças de leitura e gravação, as operações de leitura/gravação. 

Excell- planilha eletrônica de propriedade da Microsoft Corporation. 

Hardware - O equipamento físico ou dispositivos mecânicos, elétricos ou 

eletrônicos com que é constituído o computador. 

Helps on-line - conjunto de instruções e explicações disponíveis no micro 

computador, no momento em que o usuário está utilizando o aplicativo. 

Ícone - uma representação visual, na tela, da ação que um software pode 

realizar. 

Laser - sigla de Light Anplification by Stimulated Emission of Radiation. Um 

dispositivo que emite um feixe de luz coerente e extremamente estreito. 

Linguagem de programação - linguagem artificial destinada a expressar 

programas de computador. 

Microsoft - "software house" norte-americana responsável pelo desenvolvimento 

de vários sftwares de grande sucesso em todo o mundo. 

Este glossário foi baseado em Camarão (1989) e Fragomeli (1986) . 
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Módulo gráfico - modo em que alguns computadores precisam estar para exibir 

gráficos. 

Sistema gerador de aplicação - aplicativo que permite ao usuário gerar outros 

aplicativos, de forma fácil, sem a necessidade de utilização de linguagens de 

programação. 

Sistemas de gerenciamento de base de dados - sistema de programas que lida 

com armazenamento e recuperação de registros de banco de dados, devendo 

satisfazer requisitos de integridade, privacidade e independência de dados. 

Software - a totalidade de programas e rotinas usados para aumentar a 

performance de um computador, como compiladores, assembladores, 

narradores, rotinas e sub-rotinas. 

Tutorial - conjunto de instruções e explicações disponíveis no microcomputador 

que tem por objetivo treinar o usuário, na utilização de determinado aplicativo. 

Winchester (disco rígido) - qualquer disco cujo material não seja flexível, como o 

material dos disquetes. Em geral, se refere a uma unidade funcional com um só 

disco rígido, muito usado com mini e microcomputadores, podendo o disco ser 

ou não-intercambiável. 

Windows- gerenciador de programas da Microsoft Corporation . 



CAPÍTULO 2 

A organização e o gerente 

2.1 Introdução 

Um dos principais focos desta pesquisa é o comportamento do tomador 

de decisão (no nível gerencial) dentro das organizações, em situação de 

decisão. 

Neste capítulo são feitas algumas considerações sobre as organizações, 

sendo que o gerente é abordado em relação às suas funções e limitações na 

condição de decisor, principalmente quanto aos seus estilos decisórios. 

2.2 As organizações 

A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra a partir de 1780, alastrou

se rapidamente por todo o mundo civilizado (Burns, 1983). A forma de 

produção foi drasticamente alterada. A produção centrada nas oficinas onde 

mestres e aprendizes faziam um trabalho manual, normalmente para atender 

encomendas, foi substituída pelas fábricas com a produção mecanizada e em 

escala. 

Toda a estrutura social e econômica foi alterada em função desta 

mudança. O surgimento da ética protestante apareceu para reforçar a nova 

estrutura (Weber, 1958). À ética católica, que preconizava o pecado, o 

arrependimento e a resignação, foi contraposta a ética protestante, que 

exaltava o trabalho, a poupança e o investimento, contribuindo para o 
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surgimento do 11espírito do capitalismo 11
• Assim, as empresas começaram a 

prosperar e a crescer, aumentando a sua complexidade. 

Praticamente, todos os bens e serviços necessários à nossa 

sobrevivência são produzidos pelas organizações e a sua importância nas 

sociedades modernas cresceu de maneira estrondosa. Chandler (1977) 

registra que raramente na história do mundo uma instituição tornou-se tão 

importante num período de tempo tão curto. Braga (1987, p. 36) concorda, 

dizendo que 11muitos aspectos da atividade humana, como trabalho, educação, 

recreação e lazer, são largamente influenciados pelas organizações 

modernas 11
• 

A compreensão da organização como um organismo complexo tomou a 

forma de um sistema aberto com estreita relação com o ambiente dentro da 

concepção sistêmica de von Bertalanffy (1973). Segundo Katz e Kahn, (1975, 

p. 32): 
11 nosso modelo teórico para a compreensão de organizações é 
o de um sistema de energia input-output, no qual o retorno da 
energia do output reativa o sistema. As organizações sociais 
são flagrantemente sistemas abertos, porque o input de 
energias e a conversão do produto em novo input de energia 
consiste em transações entre a organização e seu meio 
ambiente11

• 

É importante contemplar a organização como um todo, para que, no 

momento da concepção dos seus sistemas de informações, possam se 

estabelecer corretamente os seus requerimentos, atendendo, desta forma, a 

todos os subsistemas. Kendall e Kendall (1991, p. 19) afirmaram que 11todo 

sistema está constituído de subsistemas (incluindo o sistema de informações); 

de maneira que, quando estudamos uma organização, também estamos 

examinando as relações e o funcionamento dos sistemas menores 11
• 

A importância da organização e do seu sistema de informações é 

indiscutível, e a tendência é aumentar, à medida que a sociedade e o mercado 

crescem em complexidade. Dentro deste contexto, aumenta também a 

importância do responsável por esta adaptação, representado pela figura do 

gerente. 
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2.3 O gerente 

Por muito tempo na história da humanidade, as pessoas dependeram 

de fazendeiros, artesãos, comerciantes e proprietários para conseguir os bens 

e serviços para suprir as suas necessidades. Atualmente, as pessoas 

dependem primordialmente dos gerentes (Kotter, 1982a). 

O aumento da importância das organizações foi acompanhado pelo 

aumento da importância dos gerentes, o que se justifica na medida em que 

eles são diretamente responsáveis pela estratégia, estabelecimento de 

objetivos e caminhos da organização. Drucker (1954, p. 341) registra que "o 

trabalho do gerente é similar ao trabalho do maestro sendo que o gerente, 

além de conduzir sua orquestra, desempenha também o papel de intérprete". 

Ou seja, o gerente, por meio do processo decisório, tem a responsabilidade de 

escolher os caminhos da organização e executar a escolha através de si 

próprio e principalmente através dos seus comandados. 

O reconhecimento da importância do gerente levou vários autores a 

pesquisar suas atividades dentro da organização buscando responder a 

questão: quais são as funções do gerente dentro da organização? 

2.4 As funções do gerente 

Muito se tem discutido sobre as funções gerenciais. Fayol (1977) teve 

uma grande influência no surgimento do estudo da Administração e observou a 

organização com os olhos de um dirigente e, por esta razão, desenvolveu seu 

trabalho enfatizando as grandes funções organizacionais com uma abordagem 

"top-down". O autor categorizou as operações existentes na empresa em seis 

funções essenciais: Técnicas, Comerciais, Financeiras, Segurança, 

Contabilidade e Administrativa, enfatizando a importância do gerente como o 

elemento que deve harmonizar todas as funções, buscando alcançar os 

objetivos da empresa. 

O gerente, segundo Mintzberg (1973, 1975), desempenha papéis dentro 

da organização. O primeiro papel é o interpessoal, que existe como 

decorrência direta da autoridade e status concedidos ao gerente em função da 
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sua pos1çao hierárquica formal, envolvendo basicamente, as suas relações 

pessoais dentro e fora da organização. O segundo papel é o informacional, 

onde o gerente é colocado como centro da rede de informações. Este fato é 

explicado em função dos contatos decorrentes do papel interpessoal por ele 

exercido. O terceiro papel é o decisório, onde a autoridade formal do gerente 

e a sua situação privilegiada dentro da rede de comunicação exige que ele 

discuta e decida sobre os caminhos da organização. 

Vários outros autores que estudaram as funções gerenciais, embora 

possam discordar em alguns aspectos, reconhecem a importância do gerente 

para a organização. O trabalho do gerente dificilmente pode ser dissociado do 

processo decisório. Apesar desta importância, deve-se considerar o gerente 

como um indivíduo e, como tal, possuidor de características e limitações que 

dificultam a condução ótima deste processo. 

2.5 As limitações do gerente na condição de decisor 

O gerente, como indivíduo, possui algumas limitações que se refletem 

em suas atividades profissionais, inclusive no processo de tomada de decisão. 

Simon (1965) relaciona os fatores individuais que limitam a quantidade e a 

qualidade do seu trabalho: 

• limites dos hábitos e reflexos que pertencem ao domínio do 

seu consciente, onde o processo decisório pode ser limitado 

pela rapidez do seu processo mental, lógica, aritmética e assim 

por diante; 

• limites de valores e conceitos de finalidade, onde a lealdade 

e outros valores internos influenciarão no processo; e 

• limites do nível de conhecimento da pessoa em relação ao 

seu trabalho, que se aplica tanto ao conhecimento do 

problema, quanto ao conhecimento das informações 

necessárias à escolha e implantação da solução no momento 

mais apropriado. 



o 
~') "i\j 
:!)~ 

~~ 

-.... t.J~ 

-... .. ·c: 
:._, -~ 

\_) 

~ .. 
"'CJ 

(ll 

8 
81 

10 

O indivíduo também é limitado no que se refere ao número de 

alternativas que consegue manipular em uma mesma situação (Ramsey, 1954, 

p. 183). Mesmo que um número muito grande de alternativas sejam geradas, 

o indivíduo não consegue tratar essas informações porque a sua restrita 

capacidade cognitiva é incapaz de trabalhar com um número grande de 

informações e quando elas são geradas, grande parte é desconsiderada e 

apenas uma pequena parte é utilizada. Mil ler (apud Le Moigne, 197 4) propõe, 

inclusive como título de um artigo, "o mágico número sete (mais ou menos 

dois): alguns limites em nossa capacidade para processar informações". 

Festinger {apud Davis e Olson, 1987) mostra que a pressão psicológica 

que envolve o indivíduo no momento da tomada de decisão, leva-o a 

desenvolver um mecanismo inconsciente que faz com que ele privilegie as 

informações que justifiquem as suas atitudes, em detrimento das informações 

que levantem dúvida sobre a qualidade da sua decisão. A este processo 

inconsciente Festinger chama de dissonância cognitiva. Um decisor estará 

propenso a ter dissonância cognitiva quando, depois de ter tomado uma 

decisão, descobrir que uma outra alternativa seria mais indicada. 

Inconscientemente este decisor buscará informações que privilegiem a 

alternativa escolhida buscando a diminuição da dissonância cognitiva. 

Outro fator que influencia o processo de tomada de decisão é a falta de 

objetividade e de consciência dos objetivos por parte do decisor. A esse 

respeito, destacam-se dois pontos importantes levantados por Crozier e 

Friedberg, (apud Freitas, 1993, p. 77): "os homens e os decisores quase nunca 

sabem muito bem o que desejam; e, os homens descobrem seus objetivos e 

mesmo outros (novos) objetivos através de sua experiência (durante o 

processo de decisão, inclusive durante a utilização de ferramenta ou do 

sistema de obtenção de informação), ou seja, através de suas decisões." 

Além das limitações do gerente, o seu estilo de decisão também 

influenciará o processo e o resultado da decisão tomada. A forma com que ele 

considera a geração de alternativas e a quantidade de informações influenciará 

a decisão e também deverá · ser considerada no momento da concepção do 

sistema de informações. 
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2.6 Os estilos decisórios dos gerentes 

A abordagem utilizada pelo gerente no momento da tomada de decisão 

é determinada em grande parte pelo gerente como indivíduo e pelo seu estilo 

gerencial. Blaylock e Kees (1984) salientam que a percepção do tomador de 

decisão sobre o problema, os seus métodos para conseguir as informações 

necessárias e a avaliação da alternativas é baseado em quatro fatores: o estilo 

cognitivo, o seu processo cognitivo, o seu conhecimento e a sua experiência. 

Driver, Brousseau e Hunsaker (1990) consideram que o estilo do 

decisor, influenciado pelo seu estilo cognitivo, varia sob dois aspectos básicos: 

quanto ao foco e quanto ao uso da informação. Quanto ao foco, o tomador de 

decisão pode preferir trabalhar com uma ou com várias alternativas. Quanto ao 

uso da informação, o decisor pode preferir trabalhar com pouca ou com muita 

informação. A combinação destes dois aspectos básicos resulta nos seguintes 

estilos de tomadores de decisão (Driver, Brousseau e Hunsaker, 1990; Murdick 

e Munson, 1988, p. 403): 

Quadro 2.1 - Estilos de decisão 

Uso da informação 

Satisfatório Maximizado 

C'-l 
~ 

Decisivo Hierárquico > Unifoco ..... ...... 
~ 

8 Sistêmico 
~ 

< Multifoco Flexível Integrativo 

Fonte: Dnver, Brousseau e Hunsaker, 1990, p.11. 

• O Estilo Decisivo - "get-things-done-now". Utiliza pouca informação 

para decidir. Conversa e ação direta, muito pouco planejamento, não 

respeita a hierarquia, reuniões curtas com agendas claras e com 

tomadas de decisão a cada reunião. Preferem organizações com tarefas 



12 

bem definidas e trabalham um problema de cada vez. Estilo autocrático 

e delegativo procurando resultados sem interferir na tarefa delegada. 

Orientado por resultados. 

• Estilo Flexível - utiliza pouca informação para decidir mas procura 

analisá-las sob diferentes aspectos, optando pela mais apropriada. 

Adaptativo, flexível e criativo, preferindo a intuição ao planejamento. 

Trabalha com vários objetivos que geralmente refletem o pensamento 

da maioria, preferindo mais a aceitação do que a resistência. Preferem 

organizações com pouca estrutura e regras, e trabalhos pouco definidos. 

Decide baseado nas discussões do grupo. 

• Estilo Hierárquico - planeja a longo prazo, fazendo análises complexas 

dos dados. Máximo uso de informações para alcançar a única melhor 

solução. Detalhista, tentando fazer antecipações. Controlador, 

centralizador, preocupado com os métodos utilizados e os resultados 

esperados. Prejudica a sua comunicação pela complexidade e 

detalhamento das idéias. Tem como ideal a burocracia, podendo inibir a 

criatividade. 

• Estilo lntegrativo - usa bastante informação e gera o maior número de 

alternativas possíveis. Produz simultaneamente várias interpretações 

sobre as situações. Valoriza a exploração e a criatividade. As decisões 

estão abertas a modificações e demoram a ser tomadas. Tenta 

compatibilizar interesses de pessoas e da organização. Prefere 

organizações menos rígidas. Os relatórios/projetos são longos e 

elaborados, envolvendo bastante discussão. Admite "feelings", fatos e 

opiniões como informação. 

• Estilo Sistêmico - É o mais complexo e difícil de ser compreendido. 

Combina qualidades do integrativo e do hierárquico. É um maximizador 

e multifoco ou unifoco. Não delega, exercendo influência e controlando 

informações. Enfatiza a priorização e estratégias detalhadas para tratar 

problemas. Planeja para curto prazo com objetivos concretos e 

mensuráveis, sendo que o conjunto é dirigido para objetivos maiores e a 

longo prazo. Valoriza a informação, estimulando a sua coleta regular e 
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cuidadosa. Estimula as pessoas a trazerem informações informais. 

Utiliza-se de todos os recursos para compreender a situação 

(diagramas, mapas, gráficos, fluxos etc.). 

) 

A observação destas características do decisor é importante, 

principalmente quando se está projetando sistemas de informações. Sem este 

cuidado, corre-se o risco de se conceber sistemas gerenciais que serão sub-

utilizados ou, simplesmente, não serão utilizados. 

O sistema de informações concebido e desenvolvido nesta dissertação, 

(o SADI) possui características que permitem que ele seja utilizado por 

gerentes de todos os estilos decisórios. A diferença fundamental é na 

quantidade de informações complementares que cada um dos estilos 

decisórios utilizariam. 

Para os estilos Decisivo e Flexível, pouca informação adicional seria 

necessária para a tomada de decisão. Para os estilos Hierárquico, lntegrativo .e 

Sistêmico, seria necessário um número maior de informações. 



CAPÍTULO 3 

Processo decisório 

3.1 Introdução 

A atividade de tomar decisões é crucial para as organizações. Esta 

atividade acontece todo o tempo, em todos os níveis, e influencia diretamente 

o desempenho da organização. Este processo precisa ser bem compreendido 

para ser levado a bom termo. 

Neste Capítulo, o processo decisório é discutido em seus pontos 

considerados mais relevantes. Discorre-se sobre algumas premissas básicas, 

a sua importância e a hierarquia das decisões. Em seguida, são apresentados 

alguns métodos de escolha entre alternativas e modelos para a tomada de 

decisão. O modelo de decisão de Simon é discutido separadamente, pois foi 

utilizado mais efetivamente no desenvolvimento da pesquisa. 

A dificuldade em se ter a 11decisão perfeita 11 é contemplada quando se 

discute as dificuldades encontradas no momento da decisão e a racionalidade 

das decisões. As considerações feitas sobre as dificuldades encontradas no 

momento da decisão baseiam-se principalmente em Kendall e Kendall (1991) e 

serão utilizadas efetivamente no método formalizado para avaliar o sistema. 

Em seguida, comenta-se sobre os níveis administrativos em que o 

processo decisório acontece. Finalmente, as decisões são tratadas em função 

da previsibilidade de ocorrência, sendo programadas e não programadas e é 

discutida a questão do conhecimento dos resultados decorrentes da decisão. 
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3.2 Premissas sobre a decisão 

O ato de tomar decisão é inerente a todos os seres humanos. Este ato 

acontece nas mais variadas circunstâncias, idades e posições sociais dos 

indivíduos. A simples escolha de um programa de TV ou de um vestuário 

envolve um processo de tomada de decisão. Também os demais animais 

tomam decisões. O predador, quando escolhe o caminho e o momento para 

atacar a presa, está tomando uma decisão. 

A decisão, de modo genérico, possui dois objetos: a ação no momento e 

a descrição de um futuro (Simon, 1965, p. 54). Esta ação no momento possui 

uma qualidade imperativa, pois seleciona um estado de coisas futuras em 

detrimento de outro e orienta o comportamento rumo à alternativa escolhida. A 

descrição de um estado futuro, num sentido estritamente empírico, pode ser 

correta ou errada. 

A intimidade da decisão com a organização é bastante estreita. A 

organização é um local onde as decisões são freqüentemente tomadas e é 

este processo que constantemente reorienta os seus objetivos. Estas são as 

decisões administrativas, que, segundo Hein (1972, p. 26), " ... são normalmente 

aquelas que atingem imediata ou posteriormente os objetivos de uma 

empresa." Mas, quais são os objetivos da empresa? Para Simon (1965, p. 20) 

"o objetivo da organização é, indiretamente, um objetivo pessoal de todos os 

seus participantes .. ". O que difere no peso que cada participante tem no 

estabelecimento dos objetivos da organização é o seu poder de decisão que, 

nas empresas, normalmente, se concentra nas mãos dos seus gerentes. 

O esquema a seguir identifica o processo de tomada de decisão dentro 

das organizações salientando as variáveis mais importantes que interferem 

neste processo. Neste esquema, o decisor se encontra no centro do processo. 

Todos os esforços devem ser despendidos para auxiliá-lo neste momento. 

Neste estudo, relaciona-se o fato de se dispor de um determinado sistema de 

apoio à decisão - o SADI - com a condução de um determinado processo 

decisório. 



Situaçao: 

Ince rteza 

( A t o m ada de decisao J 

( Decisor 

Informações -----•I -Valores 
- Crenças 
- R e c u rsos 

Apoio ao decisor 

) 
Dec isões 

Figura 3.1 - A tomada de decisao e a ajuda ao decisor 
Fonte: Freitas, 1993, p.74. 

3.3 A importância do processo de tomada de decisão 
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A ç ões 

A importância da tomada de decisão na organização é bastante clara e 

pode ser percebida empiricamente em qualquer análise organizacional. Esta 

relação é tão estreita que é impossível pensar a organização sem considerar a 

ocorrência constante do processo decisório. Hoppen (1992), percebendo a 

organização como um sistema em constante mudança, acredita que as 

atividades da empresa, em todos os seus níveis hierárquicos, são 

essencialmente atividades de tomada de decisão e de resolução de 

problemas. 

Pesquisadores teóricos e empíricos, bem como administradores {por 

exemplo, Simon, 1965, 1977a, 1977b, 1987; Alter, 1980; Bethlem, 1987; 

Freitas, 1993; Kaufamann , 1975; Mintzberg, 1973, 1975 e 1976; Hein, 1972) 

têm dedicado grande parte de seus esforços no intuito de melhor compreender 

e conduzir o processo de tomada de decisão. Todas as organizações, sejam 

elas públicas ou privadas se defrontam com esta questão. Quade (1989) , 

referindo-se à tomada de decisão no setor público, afirma que, no passado, 

quando os eventos aconteciam mais vagarosamente, o empirismo e a 

experiência eram bem mais eficientes do que hoje em dia. Por meio do 
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processo de tentativa e erro e da política do "dar e receber", era possível para 

a máquina oficial pública desenvolver os seus objetivos, estimativas e valores 

sobre a sociedade ou sobre a parte em que as suas ações tinham influência. 

Entretanto, hoje em dia, estes procedimentos não são mais possíveis. "Este 

não é mais o caso: a tecnologia e os eventos se movem muito mais 

rapidamente e a natural tentativa e erro e a política do dar e receber se tornam 

bastante catastróficos: não somente em situação de guerra, mas em pressões 

sobre a população, escassez de recursos e deterioração ambiental", (Quade, 

1989, p.3) . 

l 

Atualmente, o processo decisório nas organizações necessita de 

suporte para que aconteça de uma forma mais satisfatória. Este processo 

precisa ser bem compreendido e ferramentas, métodos e modelos têm que 

estar disponíveis no momento da tomada de decisão. 

3.4 A Hierarquia das decisões 

No momento da decisão escolhem-se alternativas consideradas como 

meios adequados para atingir os fins desejados e, muitas vezes, estes não são 

fins em si mesmos, e sim meios para alcançar objetivos mais distantes. Quase 

sempre, após estabelecido um objetivo final, há necessidade de recuar, 

criando objetivos parciais entre o momento em que se encontra e o que se 

espera atingir como objetivos finais. Ou seja, o alcance de um objetivo maior 

pode ser constituído de diversos objetivos menores que, para serem 

r alcançados, necessitam que decisões sejam tomadas. Este processo é o que 

y) Hein (1972, p. 26), chama de subotimização que, em outras palavras, são as 

otimizações parciais de uma organização, tendo em vista a consecução do 

objetivo final. 

De acordo com os recursos disponíveis e as características da situação, 

estabelecem-se objetivos intermediários que possam ser atingidos mais 

facilmente. O conjunto destes objetivos intermediários pode ser utilizado para 

que se atinja outros objetivos intermediários, e assim, por etapas, os objetivos 

finais. Várias ações e subobjetivos se unem em busca do objetivo final. 

Bethlem (1987, p. 37), lembra "que a decisão não é o fim do processo, mas o 
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seu início. Tomamos decisões para desencadear ações que nos levem ao(s) 

objetivo(s) colimado(s)". É nesse sentido que Simon (1965, p. 6), considera a 

hierarquia das decisões relacionada com a função planejamento: "O conceito 

de planejamento envolve a noção de hierarquia de decisões em que cada 

passo no sentido descendente consiste na implementação dos objetivos 

estabelecidos no plano imediatamente anterior". 

Entretanto, normalmente esta hierarquia não está muito bem definida. 

Vários objetivos podem estar sendo perseguidos em um mesmo momento e 

um objetivo menor pode concorrer para mais de um objetivo. 

É importante perceber que a decisão não é um fim em si mesmo e sim 

uma etapa para que objetivos sejam alcançados; nem sempre, entretanto, o 

esforço é dirigido para o objetivo final e sim para um objetivo intermediário que, 

somado a outros, constitui o objetivo final. Tem-se aí uma rede, onde a sua 

ponta final é o objetivo maior da organização e, neste contexto, os tomadores 

de decisão precisam escolher entre as alternativas. Para auxiliá-los neste 

momento, vários métodos de escolha entre alternativas estão disponíveis. 

3.5 Métodos de escolha entre alternativas 

Vários métodos podem ser utilizados no auxílio da escolha de 

alternativas. Estes métodos partem geralmente da suposição de que todas as 

alternativas são conhecidas ou que podem ser elaboradas. Os métodos aqui 

relacionados sintetizam a relação apresentada por Davis, (1988), Davis e 

Olson (1987), Raiffa (1977) e Simon (1977b): 

• técnicas de otimização sob certeza - estas técnicas assumem que 

todas as alternativas e todos os seus resultados são conhecidos. Entre 

estas técnicas, algumas das mais utilizadas são os sistemas de 

equações, programação linear, programação inteira, programação 

dinâmica, modelo da teoria das filas, modelos de inventário, análise de 

pressuposto de capital, análise de pontos de equilíbrio, ponderação e 

regressão, valor monetário esperado, entre outras; 

• teoria estatística da decisão - esta teoria é utilizada para se referir às 

técnicas que avaliam matematicamente os resultados potenciais das 
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ações alternativas em uma situação de decisão. Assume-se que todos 

os resultados são conhecidos e o tomador de decisão tem como objetivo 

a maximização de utilidades. As matrizes de ganho e as curvas de 

utilidade e de indiferença são exemplos de técnicas que pertencem à 

teoria estatística da decisão; 

• árvores de decisão - método utilizado para tomar decisões em 

seqüência. Este método tem este nome porque as diferentes 

alternativas tomam a forma de galhos, partindo de um ponto inicial. 

Outro método gráfico utilizado para a tomada de decisão é o dos 

diagramas de fluxo; 

• classificação, ponderação ou eliminação por aspectos - as decisões 

que envolvem fatores ou aspectos, onde a cada fator se associa uma 

importância relativa. A soma dos fatores ponderados é utilizada para 

classificar ou comparar alternativas; 

• teoria dos jogos - é um meio de analisar decisões em uma situação 

onde os jogadores podem ganhar ou perder. É bastante útil para 

entender os conflitos em negociações, mas possui limitações para a 

tomada de decisão organizacional; e 

• inferência estatística clássica - possui a denominação de clássica ou 

objetiva em oposição ao enfoque bayesiano que utiliza as 

probabilidades subjetivas. Pode ser útil para a preparação da 

informação para a tomada de decisão. Amostra, distribuição de 

probabilidade, análise de correlação e regressão e prova de hipóteses 

são alguns dos instrumentos que possui à sua disposição. 

Estes e outros métodos de auxílio na escolha de alternativas podem ser 

utilizados pelos vários modelos de tomada de decisão. 

O SADI é um sistema que se baseia em uma seqüência de decisões, 

formando uma árvore de decisão. Os pontos de decisão são definidos por 

equações matemáticas com suas relações, conforme apresentado no Capítulo 

5. 
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3.6 Modelos para a tomada de decisão 

Vários são os modelos existentes para a condução do processo 

decisório. Kaufamann (1975, p. 31) comenta que se poderia enumerar mais de 

cinqüenta métodos. Bethlem (1987) elenca sete tipos diferentes, a saber: o 

modelo Militar, o modelo de Kepner e Tregoe, o modelo de Pesquisa 

Operacional, o modelo C.P.S.I, o modelo de Guilford, o modelo de Mintzberg e 

o modelo de Simon. A esta relação incluímos o modelo genérico de Dewey 

(1953). 

• O modelo militar - também conhecido como Análise de Situação, teve 

ampla utilização pelas forças armadas de várias nações, tendo sido 

amplamente utilizado durante a Segunda Grande Guerra pela Marinha 

dos Estados Unidos. Possui resumidamente o seguinte roteiro: 

determinação da missão (descrição da situação e das linhas de ação, 

análise das diferentes linhas de ação quanto à aceitabilidade, 

exeqüibilidade e adequação), comparação das diferentes linhas de ação 

(trabalhando com fatores de forças e fraquezas) e decisão (Bethlem, 

1987). 

• O modelo de Kepner e Tregoe - Este método tem como objetivo indicar 

ao administrador " ... o que fazer e quando fazê-lo, qual a informação que 

deve usar e como usá-la" (Kepner e Tregoe, 1976). Este método possui 

as seguintes etapas: análise da situação, análise de problemas, análise 

de decisão e análise de problemas potenciais. 

• Pesquisa Operacional - teve a sua origem na área militar dos Estados 

Unidos e do Reino Unido e "... tem como propósito auxiliar 

cientificamente os gerentes a determinarem suas políticas e açõeS 11 

(Britsh Operational Research Society, apud Quade, 1989, p. 24). Este 

modelo se apoia em um conjunto de técnicas matemáticas para auxiliar 

as decisões. As principais técnicas são: programação linear, 

programação dinâmica, programa de inteiros, teoria dos jogos, teoria 

das filas, teoria dos grafos, teoria Bayesiana e teoria da probabilidade 

(Bethlem, 1987; Raiffa, 1977). 
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• O modelo do Creative Problem Solving lnstitute (CPSI)- este modelo 

foi desenvolvido pela Creative Education Foundation (Estados Unidos) e 

possui o seguinte roteiro : "fact finding" (achar fatos) , "problem finding '' 

(achar o problema), "idea finding" (achar idéias) , "solution finding" (achar 

soluções) e "aceptance finding" (obter ou identificar aceitação). 

• O modelo de Guilford - este modelo é, na verdade, uma descrição do 

processo interno de tratamento da informação, de cada participante do 

processo decisório. Ele é composto de um sistema com tratamento de 

"inputs" que são filtrados e utilizados para examinar e estruturar o 

problema e gerar idéias. Este processo é cíclico, sendo que é feita uma 

avaliação e interação constante com o decisor. 

• O modelo de Mintzberg - este modelo é resultado de um estudo de 

campo realizado por Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976) e destina

se ao processo de decisões desestruturadas. Este método tem a 

seguinte composição: fase central, composta de identificação, 

desenvolvimento e seleção; conjunto de rotinas, composto de rotinas de 

controle de decisão, rotinas de comunicação e rotinas de políticas; 

conjunto de fatores dinâmicos, composto de interrupções, atrasos de 

programação, atrasos de "feedback", atrasos e acelerações de 

momentos de decisão, ciclos de compreensão e reciclagens por 

fracassos. 

• O modelo genérico de Dewey - este é um modelo genérico de 

resolução de problemas, construído por volta de 191 O. Possui as 

seguintes etapas: sugestão, intelectualização de uma dificuldade em um 

problema ou pergunta, raciocínio ou desenvolvimento de hipóteses e 

teste de hipóteses. Este modelo é reduzido a três perguntas: "Qual é o 

problema? Quais são as soluções possíveis? Qual é a melhor 

alternativa?" (Dewey, 1953). 

• O modelo de Simon - este modelo será abordado no item seguinte 

com mais detalhe, por ter sido o escolhido para se trabalhar na 

pesquisa. 

Todos os modelos aqui comentados são bastante conhecidos e, se for 

feita uma análise um pouco mais detalhada, serão encontradas algumas fases 
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comuns ou fases que agrupam mais de uma fase de outro modelo. A opção 

por se trabalhar neste projeto com o modelo de Simon, deve-se ao fato de que, 

além de ser um modelo consagrado, é de fácil visualização e o autor continua 

até hoje publicando sobre o tema e sobre sistemas de informações como 

suporte à decisão. 

3.7 O modelo de decisão de Simon 

De uma maneira genérica, Simon et ai. (1987) vêem o papel dos 

indivíduos responsáveis pelo curso da sociedade basicamente como uma 

atividade de resolução de problemas e de tomada de decisão. Na atividade de 

resolução de problemas verifica-se a existência do problema, levantam-se as 

informações relativas a ele, são identificados os objetivos a serem alcançados, 

apresentam-se as alternativas viáveis e analisam-se as alternativas 

apresentadas. Na atividade de tomada de decisão é feita uma avaliação das 

ações alternativas e é escolhida uma ou mais alternativas para a implantação. 

Kepner e Tregoe (1976, p. 54) possuem o mesmo entendimento: "uma decisão 

é sempre uma escolha entre as várias maneiras de se fazer uma determinada 

coisa ou de se atingir um determinado fim". Estas duas atividades estão 

relacionadas com o modelo de decisão de Simon (1965, 1977a), que propõe 

um modelo dividido em três fases e um recurso contínuo de retroalimentação: 

• fase de inteligência ou investigação - nesta fase acontece a 

exploração do ambiente e é feito o processamento dos dados em busca 

de indícios que possam identificar os problemas e oportunidades. As 

variáveis relativas à situação são coletadas e postas em evidência; 

• fase de desenho ou concepção - nesta fase acontece a criação, o 

desenvolvimento e a análise dos possíveis cursos de ação. O tomador 

de decisão formula o problema e constrói e analisa as alternativas 

disponíveis com base na sua potencial aplicabilidade; 

• fase de escolha- nesta fase acontece a seleção da alternativa ou curso 

de ação entre aquelas que estão disponíveis. Esta escolha acontece 

após a fase de desenho, onde o decisor busca informações para tentar 

garantir a melhor opção; e 



23 

• "feedback" - entre as fases que constituem o modelo, podem acontecer 

eventos em que fases já vencidas do processo sejam resgatadas. Este 

"retorno" pode ocorrer entre a fase de escolha e concepção ou 

inteligência ou entre a fase de concepção e inteligência. 

A Figura 3.2 representa em cada uma das caixas as três fases, e as 

linhas com setas representam a seqüência das fases e o "feedback". 

( 
SIMON (1945) 

Inteligência 
) 
J 

Concepção 

Figura 3.2 - O processo decisório 
Fonte: baseado em Simon, 1965, 1977a. 

J Escolha I 
l 

Além das três fases, existem as fases de implantação, onde a 

alternativa escolhida é implantada; a fase de monitoração onde é feito o 

acompanhamento da nova situação alterada pela implantação da alternativa e, 

finalmente, a fase de revisão, onde, em função do monitoramento, a alternativa 

implantada é readaptada, procurando melhor se adequar, para melhor atender 

às expectativas. Estas fases não foram enfatizadas pelo fato de não serem 

contempladas neste estudo. No entanto, o SADI (Capítulo 5) pode ser utilizado 

para testar novos cenários ou derivações de cenários a partir de cenários 

adotados pela indústria, auxiliando nas fases de monitoração e de revisão. 

Este modelo está estritamente relacionado com os estágios de solução 

de problemas elencados pelo filósofo e pedagogo J. Dewey (1859-1952), já 

citado neste trabalho. Le Moigne (197 4, p. 56) os relaciona com as fases do 

processo decisório de Simon: 

"Qual é o problema?"( ... inteligência) 

"Quais são as soluções possíveis?"( ... concepção) 

"Qual é a melhor alternativa?" ( ... escolha). 
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Estas três fases (inteligência, concepção e escolha) e o "feedback" 

serão utilizados como referência no modelo de avaliação proposto para 

estudar o impacto de uma ferramenta de apoio à decisão (o SADI) nas 

dificuldades encontradas pelo gerente no momento da tomada de decisão. 

3.8 As dificuldades encontradas no momento da decisão 

No momento da tomada de decisão, o gerente pode encontrar várias 

dificuldades. Estas dificuldades são, na verdade, fatores restritivos que podem 

contribuir para que o resultado final do processo seja prejudicado. Kendall e 

Kendall (1991) identificam estas dificuldades, relacionando-as com as quatro 

fases do processo decisório, segundo o modelo de Simon: 

• Fase de inteligência ou investigação 

• dificuldade para identificar o problema - esta dificuldade está 

relacionada com a percepção do problema pelo gerente. Um ..__ 

problema é um desvio de alguma situação desejada; portanto, 

necessita-se de medições apropriadas para que se possa identificar 

a sua existência; 

• dificuldade para definir o problema - a definição do problema_ 

consiste na delimitação e no reconhecimento das suas 

características e limites; e 

• dificuldade para categorizar o problema - a categorização do 

problema está relacionada com a sua priorização. O problema pode 

ser do tipo que exige uma ação imediata ou uma oportunidade futura 

de se alcançar por meio da resolução de outros problemas. 

• Fase de desenho ou concepção 

• dificuldade de gerar alternativas - a geração de alternativas está 

relacionada com a capacidade de se propor diferentes alternativas 

para um mesmo problema. O gerente, quando possui várias 

alternativas, pode projetar cenários futuros e optar pela alternativa 

mais adequada; 

• dificuldade para quantificar ou descrever alternativas - as 

alternativas geradas necessitam ser bem definidas quanto à sua 
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estrutura e conteúdo. Precisam ser bem descritas e quantificadas 

para que o gerente, no momento da escolha, tenha um 

conhecimento satisfatório das alternativas disponíveis; e 

• dificuldade para estabelecer critérios de desempenho - depois 

que as alternativas estão quantificadas e descritas deve-se 

estabelecer critérios de desempenho para cada uma das 

alternativas. O gerente poderá estabelecer metas quantificadas a 

serem alcançadas. 

• Fase de escolha 

• dificuldade de identificar o método de seleção - um momento 

muito importante no processo de tomada de decisão é a escolha da 

alternativa a ser seguida. Neste momento é importante que o gerente 

tenha bem claro qual método será utilizado para escolher entre as 

alternativas disponíveis; 

• dificuldade de organizar e apresentar a informação - as 

alternativas disponíveis devem estar dispostas de maneira a facilitar 

a escolha do gerente; e 

• dificuldade de selecionar alternativas - logo que todas as 

alternativas estejam disponíveis, o gerente deve selecionar a 

alternativa mais adequada para a solução do problema. 

Além das dificuldades elencadas por Kendall e Kendall registra-se 

também a dificuldade referente ao "feedback" entre as fases do processo 

decisório, conforme representado na figura 3.2. 

• "Feedback" 

• dificuldade em processar novas informações - durante o decorrer 

do processo decisório novas informações podem ser agregadas. 

Estas informações devem ser processadas podendo alterar todo o 

processo. 

A Figura 3.3, a seguir, representa as dificuldades encontradas no 

momento da decisão em cada fase do processo decisório: 



I Modelo Decisório 
Simon (1945) 

Inteligência 

Concepção 

Escolha 

Dificuldades 
Kendall & Kendall (1991) 

- Identificar o problema 
- Definir o problema 
- Categorizar o problema 

- Gerar Alternativas 
- Quantificar ou descrever alternativas 
- Designar critérios, valorizar 

ponderar e categorizar 

- Identificar o método de seleção 
- Organizar e apresentar a informação 
- Selecionar alternativas 

- Readaptar p/ novas informações 

Figura 3.3 - As dificuldades do decisor em cada fase do processo decisório 
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As dificuldades elencadas neste item serão consideradas no método de 

avaliação aqui formalizado para se verificar o impacto de uma ferramenta de 

apoio à decisão (o SADI , Capítulo 5) em cada uma delas. Além destas 

dificuldades, outra questão importante para o estudo do processo decisório 

refere-se à racionalidade das decisões. 

3.9 A racionalidade das decisões 

A questão da racionalidade dentro das organizações é muitas vezes 

tratada em seus extremos. Os economistas vêem o tomador de decisão como 

um indivíduo que possui praticamente todo o controle do problema. 

Consideram que ele trabalha com um sistema de preferência, onde consegue 

escolher entre várias alternativas sabendo no que elas consistem, realizando 

avaliações altamente complexas, a fim de determinar as alternativas mais 

adequadas. Segundo Hein (1972, p. 27), quando se trata dos métodos 

quantitativos no auxílio às decisões administrativas, "a tendência tem sido 

expressar em termos de grandezas matemáticas e posteriormente basear a 

decisão assentada em um processo matemático de otimização". Kaufmann 
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(1975, p. 14) também comenta esta situação, afirmando que "todos os 

métodos de preparação de decisões, em geral os usados para a otimização 

de situações do ponto de vista econômico, são reduzidos a esse princípio 

absoluto". Ou seja, esta posição tende a tratar o processo decisório como uma 

situação em que as variáveis são conhecidas, podendo ser mensuradas e o 

resultado matematicamente calculado. Entretanto, quando se trata de 

situações reais, as coisas se comportam de maneira diferente: "o verdadeiro 

mundo das decisões humanas não é o mundo ideal dos gases, planos sem 

fricção, ou do vácuo" (Simon et ai., 1987, p.13). 

Na verdade, a racionalidade se ocupa da seleção das alternativas que 

mais se encaixem em algum sistema de valores e são, até certo ponto, uma 

aceitação do razoável. A alternativa escolhida normalmente representa apenas 

a mais adequada entre as disponíveis, não representando portanto, a intenção 

de se atingir os objetivos visados em toda a sua plenitude (March e Simon, 

1966, p.174). 

Mas, afinal, o que é uma decisão racional? Uma mesma decisão pode 

ser considerada completamente racional por um indivíduo e menos racional 

por outro. Simon (1965, p.90) propõe uma taxonomia da racionalidade das 

decisões, que é útil para que se entenda a relação da racionalidade com o 

contexto, sempre associando o termo a um advérbio: 

" ... uma decisão pode ser chamada objetivamente racional se 
representa de fato o comportamento correto para maximizar 
certos valores numa dada situação. É subjetivamente racional 
se maximiza a realização com referência ao conhecimento real 
do assunto. É conscientemente racional na medida em que o 
ajustamento dos meios aos fins visados constitui um processo 
consciente. É deliberadamente racional na medida em que a 
adequação dos meios aos fins tenha sido deliberadamente 
provocada (pelo indivíduo ou pela organização). Uma decisão 
é organizativamente racional se for orientada no sentido dos 
objetivos da organização; é pessoalmente racional se visar os 
objetivos do indivíduo." 

O SADI (Capítulo 5), como um sistema de apoio à decisão que tem por 

objetivo projetar cenários futuros para auxiliar o processo de tomada de 

decisão, busca assegurar a coerência mínima dos cenários gerados e não 

montar o melhor. O cenário mais adequado poderá ser obtido por meio de 
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simulações sucessivas e em função da comparação destas simulações e da 

harmonização coletiva das propostas. 

3.1 O Os níveis administrativos em que ocorre o processo decisório 

As decisões dentro da organização podem ser classificadas quanto à 

atividade administrativa a que ela pertence, segundo três níveis (Anthony, 

1965): 

• nível operacional - significando o uso eficaz e eficiente das instalações 

existentes e de todos os recursos para executar as operações. A 

decisão no nível operacional é um processo pelo qual se assegura que 

as atividades operacionais sejam bem desenvolvidas. O controle 

operacional utiliza procedimentos e regras de decisões pré

estabelecidas. Uma grande parte destas decisões são programadas e 

os procedimentos a serem seguidos são geralmente muito estáveis. As 

decisões operacionais e as suas ações geralmente resultam em uma 

resposta imediata; 

• nível tático - englobando a aquisição genérica de recursos e as táticas 

para a aquisição, localização de projetos e novos produtos. As decisões 

no nível tático são normalmente relacionadas com o controle 

administrativo e são utilizadas para decidir sobre as operações de 

controle, formular novas regras de decisão que irão ser aplicadas por 

parte do pessoal de operação e designação de recursos. Neste nível 

são necessárias informações sobre o funcionamento planejado (normas, 

expectativas, pressupostos) , variações a partir de um funcionamento 

planejado, a explicação destas variações e a análise das possibilidades 

de decisão no curso das ações; 

• nível estratégico - englobando a definição de objetivos, políticas e 

critérios gerais para planejar o curso da organização. O propósito das 

decisões no nível estratégico é desenvolver estratégias para que a 

organização seja capaz de atingir os seus macro objetivos. As atividades 

deste nível não possuem um período com ciclo uniforme. Estas 

atividades podem ser irregulares, ainda que alguns planos estratégicos 
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se façam dentro de planejamentos anuais ou em períodos pré

estabelecidos. 

Embora bastante aceita, esta classificação não define de maneira clara 

as fronteiras entre um nível e outro. Pode-se ter decisões em que a sua 

classificação não esteja bem definida, sendo difícil classificá-la de acordo com 

o modelo de Anthony (1965). 

Cada um desses níveis tem as suas próprias características e 

responsabilidades e todos colaboram para que a organização atinja os seus 

objetivos. A hierarquia entre os três níveis pode ser representada por meio da 

pirâmide organizacional que também representa a abrangência e importância 

das decisões dentro da organização, que aumentam à medida que a decisão 

acontece nos seus níveis superiores. A pirâmide transmite a idéia da hierarquia 

dentro da organização, onde os elementos colocados em posições superiores 

B são responsáveis pelas decisões ditas estratégicas. 

~ 
:õ 
ã5 

• '"O 

Planejamento e controle 
Administrativo 

Controle Operacional 

l 
Abrangência e 
importância das 
decisões 

1 
Figura 3.4 - Modelo da pirâmide 

Fonte: adaptado de Kendall e Kendall, 1991, p. 31 e deLe Moigne, 1974, p. 63 

O SADI (Capítulo 5) é um sistema que poderá auxiliar a tomada de 

decisão no nível estratégico, na medida que contribui para fixar os objetivos 

gerais industriais. Esta ferramenta auxiliará no estabelecimento de metas 

industriais, no que se refere a vendas, estoques, custos, produção e lucro. O 

impacto deste sistema no nível estratégico deverá repercutir no nível tático, 
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levando-o a se adaptar às decisões tomadas. O mesmo deverá acontecer com 

o nível operacional. 

Outro ponto importante na tomada de decisão refere-se à previsibil idade 

da necessidade de se tomar a decisão. Algumas decisões são repetitivas , 

acontecendo, inclusive, em um determinado ciclo de tempo. Outras acontecem 

inesperadamente. 

3.11 Decisões programadas e não-programadas 

As decisões são consideradas programadas e não-programadas de 

"acordo com a habilidade e a organização das pessoas para planejar com 

antecipação o processo de tomada de decisão" (Davis e Olson, 1987, p. 176) . 

Simon (1977b, p.5) , como criador dos termos "decisões programadas e 

decisões não-programadas", registra que as decisões " .. . não são, na verdade, 

tipos distintos, mas um todo contínuo, com decisões altamente programadas, 

em uma extremidade, e decisões não-programadas, na outra. É possível 

encontrar decisões de todos os matizes neste contínuo". 

As decisões programadas se explicam mediante um conjunto de regras 

e procedimentos pré-estabelecidos. Elas são tomadas em um ambiente de 

certeza ou baixa incerteza, em razão de quase todos os resultados já serem 

conhecidos de antemão. 

Nas decisões programadas, algumas decisões são tão conhecidas que 

a ação do decisor fica resumida à aplicação automática de determinado 

procedimento. Burch e Strater (197 4, p. 53) comentam que "esta categoria de 

tomada de decisão envolve uma resposta automática previamente 

estabelecida em um plano de ação". Este tipo de decisão pode ser facilmente 

delegada. 

As decisões não-programadas, por sua vez, não têm regras para seguir 

e nem possuem um esquema específico para ser utilizado. Podem ser 

conhecidas ou inéditas. Nas decisões não-programadas conhecidas, o 

tomador de decisão já esteve envolvido em problema igual ou parecido. 

Embora todas as variáveis não sejam conhecidas, já existe uma certa 

experiência em situações semelhantes. Nas decisões não programadas 
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inéditas, o decisor se vê diante de uma situação completamente nova e não 

pode contar com nenhuma regra pré-estabelecida para auxiliá-lo. Nas decisões 

não-programadas, dificilmente todas as variáveis estão disponíveis ou existe 

muita dificuldade para que sejam reunidas e organizadas em tempo hábil , para 

que um modelo seja montado. 

As decisões no nível operacional são geralmente programadas. Estas 

decisões são em sua maioria já conhecidas e acontecem em períodos de 

tempo já previstos. Neste tipo de decisão, o decisor normalmente já possui as 

informações necessárias para decidir e as rotinas já estão previamente 

descritas. 

As decisões no nível tático são em grande parte não-programadas 

conhecidas, onde o tomador de decisão, embora possa não ter todas as 

rotinas especificadas, já conhece as decisões que deverão ser tomadas. Neste 

nível administrativo, também acontecem com relativa freqüência, tanto as 

decisões programadas, quanto as não-programadas inéditas. 

As decisões no nível estratégico são em grande parte não-programadas 

inéditas e, como conseqüência, são mais difíceis de serem tomadas. Este tipo 

de decisão normalmente possui maior impacto na organização e por este 

motivo é muito importante. A Figura 3.5 a seguir, representa graficamente a 

relação entre as decisões e os níveis administrativos: 

Tipos de 
decisão 

Não-Programadas 
Inéditas 

Não-Programadas 
Conhecidas 

Programadas 

Nível 
Administrativo Estratégico Tático Operacional 

Figura 3.5 -Tipos de decisão por nível administrativo 
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O SADI (Capítulo 5) é um sistema que pode ser utilizado para auxiliar 

em decisões programadas, na medida em que monta cenários periódicos, de 

acordo com a necessidade do usuário. Também pode ser utilizado em 

decisões não-programadas conhecidas quando permite que um determinado 

cenário em curso possa ser alterado em função de algumas informações. 

Quanto às decisões não-programadas inéditas, seria prematuro fazer 

afirmações, muito embora se tenha a ambição de que uma vez adotado por 

uma empresa, ele possa subsidiar, pelo menos parcialmente, os executivos 

neste tipo de decisão. 

3.12 Conhecimento dos resultados 

O conhecimento dos resultados refere-se à previsibilidade das 

alternativas disponíveis em determinada situação dentro da organização. Na 

análise para a tomada de decisão se distinguem três tipos de conhecimento 

com relação aos resultados esperados, segundo Arbel e Tong (1982) e Kendall 

e Kendall (1991 ): 

• certeza - a certeza significa que, ao se escolher uma alternativa, possui

se conhecimento completo e exato do que produz cada alternativa. Há 

somente uma conseqüência para cada alternativa; 

• risco - pode-se identificar a possibilidade de múltiplos resultados para 

cada alternativa e a probabilidade de ocorrência associada a cada uma. 

Na tomada de decisão nas condições de risco, segundo Kendall e 

Kendall (1991, p. 366), "consideram-se certos conhecimentos de nossas 

alternativas (variáveis controláveis), os que não podemos controlar, 

apenas estimar (variáveis ambientais) e as probabilidades das 

conseqüências (variáveis dependentes); e 

• incerteza - nesta condição, pouco se conhece a respeito das 

conseqüências das alternativas disponíveis. Pode-se identificar múltiplas 

conseqüências para cada alternativa mas não se conhece a 

probabilidade associada a cada uma delas. 
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Para a tomada de decisão no nível operacional, os resultados, 

praticamente em sua totalidade, se agrupam na situação de certeza. À medida 

que o nível da decisão se desloca para o tático e o estratégico, aumentam a 

freqüência, tanto da incerteza como do risco. As decisões a nível estratégico 

são geralmente tomadas em uma situação de incerteza e de risco. 

O SADI (Capítulo 5) é um sistema que pode ser utilizado em uma 

condição de certeza. A questão é, até que ponto pode-se considerar "certeza" 

o ambiente em que a organização está inserida, principalmente quando as 

decisões dizem respeito àquelas no nível tático e estratégico. Para as 

condições de risco e de incerteza, o sistema poderia ser utilizado, 

principalmente em função das suas características de flexibilidade e 

adaptabilidade (comentadas no Capítulo 4, item 4.12). 



CAPÍTULO 4 

Os sistemas de informações 

4.1 Introdução 

Vários são os recursos de que a organização dispõe para que os seus 

objetivos sejam alcançados. Entre eles está a informação. Atualmente a 

informação é considerada um recurso primordial para a organização. Vultosas 

somas em dinheiro são gastas na construção e manutenção de sistemas de 

informações (SI). A informática, vista como um meio para a gestão destes 

sistemas, começa a assumir o seu verdadeiro papel (sem o ufanismo 

{

exagerado registrado algumas décadas atrás). Atualmente, os SI são vistos 

como meio (e não fim) que, se bem administrados, podem contribuir de 

maneira efetiva para o aumento da competitividade da organização. 

Neste Capítulo, são tratados inicialmente, dois conceitos básicos, mas , 
de fundamental importância: dados e informações. Em seguida, comenta-se o 

atual estado da relação entre a sociedade e a informação. 

Logo após, a informação é discutida em relação às suas fontes, os seus 

requisitos por nível administrativo e seus atributos. Também é comentado o 

seu significado estratégico e a política informacional dentro das organizações. 

Em seguida, os SI propriamente ditos são abordados, sendo discutidos 

os principais tipos de SI e as suas características. 

Finalmente, os sistemas de apoio à decisão (SAD's) são discutidos 

separadamente, isto porque o SADI (Capítulo 5) pertence a esta classe de 

sistemas. 
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4.2 Dados e informações 

Muitas vezes, os termos dados e informações são usados 

indistintamente, quando, na verdade, designam dois diferentes conceitos. 

Quando a questão se refere à tomada de decisão e a SI , a definição destes 

termos é importante porque traduzem diferentes idéias. Segundo Murdick e 

Munson (1988, p. 147), a distinção entre dados e informações é importante 

porque permite definir separadamente a necessidade das bases de dados e as 

necessidades de informação dos gerentes. Isto feito, é possível fornecer ao 

gerente informações e não dados. Vários são os conceitos de dados existentes 

na literatura: 

" .. . pode-se entender o dado como um elemento da 
informação (um conjunto de letras ou dígitos) que, tomado 
isoladamente, não transmite nenhum conhecimento, ou seja, 
não contém um significado intrínseco" (Bio, 1991 , p. 29) ; 

"Os dados se compõem de símbolos e experiência
estímulos que não são relevantes para o comportamento em 
um determinado momento" (Murdick e Munson, 1988, p. 147); 

"Dado pode ser considerado como uma informação em 
potencial" (Nichols, 1969, p. 9); 

"Os dados, como matéria-prima para a informação, se 
definem como grupos de símbolos não aleatórios que 
representam quantidades, ações, objetos etc. " (Davis e Olson , 
1987, p. 209); 

"Dados são materiais brutos que precisam ser 
manipulados e colocados em um contexto compreensivo antes 
de se tornarem úteis" (Burch e Strater, 197 4, p. 23) . 

Embora dados sejam ingredientes importantes, eles "de per si" não 

produzem informações relevantes e oportunas. A organização pode possuir 

abundância de dados, mas pode ser limitada em extrair, filtrar e apresentar 

fatos pertinentes que supram as necessidades do tomador de decisão. Ou 

seja, a organização deve construir SI que permitam uma racional 

transformação dos dados em informações, subsidiando o processo decisório 



36 

para, desta forma, contribuir para o seu melhor desenvolvimento do processo 

decisório (Bio, 1991 ). Vários são os conceitos de informação existentes na 

literatura: 

"As informações consistem em estímulos que, em forma 
de signos, desencadeiam o comportamento" (Murdick e 
Munson, 1988, p. 147); 

"A informação é a correspondência dos elementos de um 
problema com os signos guardados na memória ou com os 
provenientes do ambiente" (Murdick e Munson, 1988, p. 148); 

"Informação é um dado processado de uma forma que é 
significativa para o usuário e que tem valor real ou percebido 
para decisões correntes ou posteriores" (Davis, 197 4, p. 32); 

"Informação é um dado que foi processado de uma forma 
significativa para o receptor e seu valor é real ou percebido no 
momento, ou em ações prospectivas nas decisões" (Davis e 
Olson, 1987, p. 208) ; 

"Informação é a agregação ou processamento dos dados 
que provêem conhecimento ou inteligência" (Burch e Strater, 
1974, p. 23) ; 

"A informação (na ciência do comportamento) é um signo 
ou conjunto de signos que impulsionam uma ação. Distingue
se de dados porque dados não são estímulos de ação, mas 
simplesmente cadeias de caracteres ou padrões sem 
interpretação" (Murdick e Munson, 1988, p. 6). 

A relação entre dados e informações é bastante estreita, embora 

designem diferentes estados. Esta relação de proximidade e distinção é 

pertinentemente apresentada por Davis e Olson (1987, p. 209): "Em síntese, 

os termos dados e informação com freqüência são utilizados em formas 

intercambiais, porém a distinção consiste no fato que os dados elementares 

são a matéria-prima para prover a informação". 

Portanto, é importante que os responsáveis pelo desenvolvimento de SI 

tenham a consciência de que dados não possuem significados para o tomador 

de decisão. Somente após o tratamento destes dados pelos recursos 

informacionais disponíveis, eles poderão ser transformados em informação e 
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disponibilizados no momento e forma adequada para serem utilizados com 

eficiência pelo usuário. 

I Dados j 
L-..------11 

Processamento informação 

Figura 4.1 -Transformação de dados em informação em um sistema de informações 
Fonte: Davis e Olson, 1987, p. 208 

No caso do SADI se tem bastante definidos os conceitos de dados e de 

informações. Os dados estão representados de duas formas: históricos e de 

entrada. Os dados históricos representam os resultados obtidos pela empresa 

durante um certo período de tempo passado. Todas as variáveis que o sistema 

trabalha possuem este histórico. A outra forma de dados para o SADI são os 

informados pelo usuário em função dos seus conhecimentos e dos objetivos 

perseguidos. Tanto os dados históricos como os de entrada podem ser 

util izados para auxiliar a montagem de cenários futuros. 

As informações no SADI são projeções de cenários futuros. Estes 

cenários possibilitam aos gerentes optarem por uma situação futura mais 

adequada. 

4.3 A sociedade e a informação 

A influência da tecnologia na sociedade moderna é bastante intensa, 

principalmente no que se refere à tecnologia de informação (TI). A velocidade 

com que a TI evolui, tem reflexos diretos na sociedade que a utiliza. Murdick e 

Munson (1988, p. 3) registram que alguns fatores repercutem diretamente na 

sociedade e nas empresas: 

• maior cultura em computação entre os líderes e a população em 

geral; 
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• os progressos nas telecomunicações como fibras óticas, satélites, 

redes e bases de dados a nível internacional; 

• o surgimento, transformação e proliferação dos microcomputadores; 

• os microcomputadores nas empresas, conectados a computadores 

de grande porte, utilizando grandes bases de dados; 

• os computadores considerados como pensadores analíticos; 

• utilização de "lasers" para registrar informações em discos; 

• o ser humano conversando com terminais de computador utilizando 

a voz; 

• os "chips" utilizados na computação etc. 

Nas organizações, a informação já é considerada como um recurso 

básico e essencial como são a mão-de-obra e a matéria-prima. A informação é 

vista como um elemento decisivo que pode determinar o êxito ou o fracasso de 

um empreendimento. Kendall e Kendall (1991, p. 1) comentam que "os 

responsáveis pela tomada de decisão começam a considerar que a informação 

já não é um produto exclusivamente colateral das operações da empresa e sim 

um dos promotores da mesma''. Tofler (1985, p. 128-129) acredita que a 

informação é até mais importante do que os fatores terra, trabalho, capital e 

matéria-prima. Freitas (1993, p. 33) comenta que o tratamento da informação 

pela organização pode ser categorizado como a "função informacional da 

empresa" e acredita que "este processo é cada vez mais vital para a empresa 

e deve ser controlado como todos os outros setores ... ". 

O SADI é um sistema que está de acordo com o atual "estado-da-arte" 

dos sistemas para o apoio à decisão, tanto nos objetivos e funcionamento, 

quanto nas características gerais de interface. As informações geradas pelo 

sistema podem impactar diretamente no comportamento da indústria. 

4.4 As fontes de informações 

Quanto ao nível de formalização, pode-se classificar as informações 

como formais ou informais. As informações formais são aquelas que tramitam 

pelos canais convencionais da organização ou entre organizações. Elas podem 
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ser informações que são geradas dentro da organização ou podem ter sua 

origem no meio ambiente, incluindo outras organizações (Murdick e Munson, 

1988, p. 547). Estas informações normalmente possuem a característica de 

serem bem estruturadas. Entre as informações formais que provêm do 

ambiente externo estão incluídas as correspondências entre organizações, 

comunicações de órgãos governamentais e as que tramitam em sistemas 

computacionais interligados. 

As informações informais são aquelas que não possuem nenhum 

caráter oficial. Este tipo de informação é de um volume muito grande e a sua 

grande característica é de ser bastante desestruturada. Este tipo de 

informação, como as informações formais, pode vir do ambiente externo ou de 

dentro da organização. As informações que provêm do exterior chegam até os 

tomadores de decisão por meio de jornais, televisão, rádio, conversas com 

grupos informais, seminários, feiras, congressos etc. As informações informais 

de origem interna são recebidas de várias formas. Podem vir da conversa 

informal no restaurante da organização ou no café, podem ser percebidas 

pelas atitudes dos integrantes da organização ou mesmo por meio de 11fofocas 

organizacionais 11 (Mintzberg, 1975; Kotter, 1982a, 1982b; Revista Exame, 

jan./94). Braga (1988) comenta que, devido às características culturais do povo 

brasileiro, as organizações utilizam largamente a comunicação verbal e os 

contatos pessoais como fontes de informação. 

As informações formais, tanto de origem interna como externa, podem , 

mais facilmente integrar o sistema de informações da organização. A escolha 

da inclusão ou não destas informações, passará, necessariamente, por uma 

análise de custo/benefício. As informações informais dificilmente podem ser 

incluídas no sistema de informações em virtude de normalmente serem 

bastante desestruturadas e freqüentemente terem pouca garantia quanto à sua 

integridade. 

O SADI permite que se trabalhe com informações de diferentes níveis 

de formalização porque, no momento em que o usuário está projetando 

cenários, as variáveis podem ser preenchidas com informações formais, 

enviadas oficialmente por outro gerente, como relatório oficial da indústria ou 

podem ser preenchidas com outro tipo de informação, seja ela resultante de 
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uma conversa informal ou de uma especulação jornalística. O importante é 

que, na hora da opção pelo melhor cenário, todas as fontes de informação 

utilizadas para preenchimento das variáveis sejam bem identificadas para que 

a sua confiabilidade seja garantida. 

4.5 Requisitos de informações por nível administrativo 

Os requisitos de informações variam de acordo com o nível 

admin istrativo em que a decisão ocorre. Os~ erentes nos níveis operacionais, 

táticos e estratégicos necessitam de SI com diferentes características. 

Os gerentes operacionais necessitam, primordialmente, de informações 

de origem interna, detalhadas, bastante precisas e atuais, referindo-se, 

normalmente, a acontecimentos passados. Estas informações normalmente 

são periódicas, muitas vezes tendo datas estabelecidas para a sua divulgação. 

A utilização da informação é bem definida a uma determinada situação. Para 

os gerentes do nível operacional as informações externas possuem menor 

valor. 

Os gerentes no nível estratégico, por sua vez, precisam de informações 

resumidas , apresentadas na forma de quadros, tabelas ou gráficos. Como 

estes gerentes tomam decisões mais abrangentes, precisam conhecer o 

contexto em que a . organização está inserida, portanto, as informações 

provenientes do meio ambiente lhes interessam bastante. Estas informações 

não precisam ser muito exatas e atuais, pois a sua utilização é esporádica. Na 

real idade eles necessitam mais de informações de natureza preditiva para que 

possam planejar e decidir sobre como a organização deve se comportar para 

que tenha um melhor desempenho. 

Devido à sua posição de intermediários nas estruturas organizacionais, 

os gerentes no nível tático possuem necessidades de informações com 

características que se situam entre aquelas necessárias aos gerentes do nível 

operacional e os gerentes do nível estratégico. 

Os requisitos de Informações são bastante diferentes, principalmente 

entre os níveis operacional e estratégico. O quadro estabelecido por Gorry e 

Morton (1971) demonstra esta diferença de uma maneira bastante clara. 
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Quadro 4.1 - Caracteristicas da informagao quanto ao nivel administrativo 

Nivel Estrategico Nivel Operacional 

Externa 4-1 Fonte da informacao 1-►  Interna 

Agregada 4-1 Nivel de agregacao Detalhada 

Pode ser antiga 4-1 Antiguidade da informacao Necessita ser atual 

Futura 4-1 Horizonte de planejamento Historica 

Muito ampla 4 Alcance da informacao I-►  Bern definida 

Pouco freqiiente 4-1 Freqiiencia de uso 1-►  Muito freqUente 

Baixa 4 Exaticiao requerida 1• Alta 

Fonte: Gorry e Morton, 1971, p. 59. 

0 SADI utiliza informacOes corn as seguintes caracteristicas, de acordo 

corn os niveis administrativos elencados por Gorry e Morton (1971): 

• fonte de informagao - utiliza informacOes de origem interna e 

externa; 

• navel de agregagao - utiliza informacaes extremamente agregadas; 

• antiguidade da informagao - pode utilizar informacejes atuais e 

historicas; 

• horizonte de planejamento - é essencialmente futuro; 

• alcance da informapao - é bastante amplo; 

• freqiiencia de uso - e esporadico, dependendo da necessidade da 

indOstria; e 

• exatidao requerida - as suas informacOes nab necessitam ser 

exatas. 

Por essa rapida analise, pode-se concluir que o SADI é urn sistema que 

possui caracteristicas que tendem a auxiliar principalmente o trabaiho dos 

gerentes do navel estrategico. 
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4.6 Atributos da informação 

As informações fornecidas por um sistema de Informações devem 

atender a alguns atributos da informação para que possam ser significativas no 

momento da tomada de decisão. Quando estes atributos não são observados, 

a própria eficiência do sistema começa a ser questionada. Murdick e Munson 

(1988, p. 149), Davis e Olson (1987) e Davis (197 4) elencam estes atributos: 

• finalidade - a informação necessita ter uma finalidade quando é 

transmitida para um sistema de informação ou para uma pessoa. 

Caso contrário, ela deixa de ser informação para ser apenas um 

ruído ; 

• modo e formato - o ser humano se comunica por meio dos cinco 

sentidos e, em suas atividades dentro da organização, 

principalmente pela audição e visão em conversas ou leitura de 

relatórios, gráficos ou telas. A forma com que os sistemas recebem 

ou fornecem informações é muito importante para a realização dos 

seus objetivos; 

• redundância e eficiência - a redundância é uma forma de se 

garantir contra os erros de comunicação. A eficiência na linguagem 

dos dados é o complemento da redundância: Eficiência = 1 -

Redundância; 

• velocidade - a velocidade de recepção ou transmissão da 

informação é o tempo gasto para se entender um determinado 

problema. Os seres humanos possuem baixa velocidade em 

receber, armazenar ou transmitir informações; 

• freqüência - a freqüência com que se recebe ou transmite a 

informação é um indicador do seu valor. Entretanto, a alta 

freqüência da informação pode sobrecarregar o receptor; 

• determinística ou probabilística - a informação probabilística 

admite um conjunto de resultados possíveis com as suas 

probabilidades correspondentes, enquanto que as determinísticas 

normalmente admitem apenas um resultado; 
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• custo - toda informação possui um custo. O responsável pelos SI e 

os gerentes devem avaliar o valor da informação e o seu custo, pois 

quanto mais precisa maior será o custo da informação; 

• valor - o valor de uma informação é muito difícil de se determinar e 

depende muito de outras características como modo, velocidade, 

freqüência, características determinísticas ou probabilísticas, 

confiabilidade e validade; 

• confiabilidade e precisão - em uma estimativa estatística o valor 

real do parâmetro ficará dentro de um determinado período. Caso 

este período seja diminuído aumenta-se a precisão diminuindo-se a 

confiabilidade. Caso contrário, diminui-se a precisão e aumenta-se a 

confiabilidade; 

• exatidão - mede a proximidade de um número com o que deveria 

ser; 

• validade - mede o grau em que representa o que deveria 

representar; 

• atualidade - designa a antigüidade da informação; 

• densidade - indica o volume de informação presente em um 

relatório ou tela; 

• corretiva - se vem para corrigir uma informação passada; e 

• confirmatória - quando confirma uma informação já existente. 

Além destes atributos, é necessário que a informação seja relevante 

para a situação. De nada adianta que a informação possua todos os atributos 

citados, se não é pertinente à situação que o decisor está enfrentando. 

Bio (1991, p. 45) comenta a importância destas características em 

) relação à tomada de decisão: "a essência do planejamento é a tomada de 

decisões. Essa, por sua vez, depende de informações oportunas, de conteúdo 

adequado e confiável." 

A observação dos atributos de informação, tanto para a construção, 

quanto para a avaliação de um SI é fundamental. A não observação destes 

atributos muito provavelmente resultará no fracasso do sistema. Na fase lógica 

do projeto (concepção) do SADI estes atributos foram constantemente 
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questionados. Mesmo na fase física do projeto {programação, elaboração de 

telas , relatórios e interfaces) todos estes atributos foram mais uma vez 

verificados. Esta foi uma forma de tentar garantir a eficiência do sistema. 

4. 7 Significado estratégico da informação 

As organizações estão inseridas em um mercado instável e competitivo , 

onde as ameaças e oportunidades aparecem muito rapidamente. Segundo 

Porter e Millar (1 985, p. 155), cinco forças básicas influenciam a 

competitividade da empresa: 

• a rivalidade entre os concorrentes já existentes no mercado; 

• a ameaça da entrada de novos concorrentes no mercado; 

• o poder de negociação dos compradores; 

• o poder de negociação dos fornecedores; e 

• a ameaça da entrada no mercado de novos produtos ou serviços. 

Para auxiliar as organizações a sobreviver e a prosperar neste 

ambiente, a informação é um dos elementos cruciais e para isso elas precisam 

ter como suporte uma adequada tecnologia de informação. Para Porter e Millar 

(1 985) , em todas as organizações, a tecnologia da informação se caracteriza 

como uma vantagem competitiva, tanto no que se refere ao custo, quanto no 

que se refere à diferenciação do produto ou serviço. 

Entretanto, nem todos os executivos estão conscientes desta 

importância. Mendes (1987) aponta que os altos executivos das empresas 

brasileiras não participam das definições estratégicas relacionadas à 

tecnologia da informação que, para muitos, continua sendo uma caixa preta. 

Um dos motivos para o baixo envolvimento destes executivos foi a 

uti lização não muito satisfatória da informática, uma vez que esta vem sendo 

utilizada basicamente para auxiliar atividades burocráticas. Kini (1993, p. 43) 

leva a questão para os gerentes das áreas de informática apontando uma 

pesquisa que mostra que "embora 97% dos gerentes das áreas de informática 

acreditem que a tecnologia da informação pode dar vantagem competitiva, 

apenas 19% institucionalizaram tais sistemas". 
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Oliveira e Grajew (1987, p. 190), concordam com esta crítica em relação 

à política de informática, porém acreditam que este quadro esteja mudando, 

principalmente com relação à utilização dos recursos de informática: 

11recentemente, no entanto, nota-se uma tendência cada vez 
mais nítida de se utilizar a informática como ferramenta 
competitiva, remodelando o padrão de competição dos 
negócios em que é aplicada, bem como uma reconfiguração 
do perfil básico das organizações, com achatamento da 
pirâmide hierárquica e remoção dos níveis intermediários, que 
são filtros entre as operações". 

Apesar dos problemas relacionados com a tecnologia da informação e 

utilização dos recursos da informática, a importância competitiva da informação 

é consenso entre vários autores. Para Davenport, Eccles e Prusak (1992, p. 

53) , os executivos já perceberam esta importância: "durante a década 

passada; além disso, várias organizações entenderam que a informação é um 

dos seus mais críticos recursos sendo que o grande acesso e utilização e o 

aumento da sua qualidade é a chave para aumentar a performance do 

negócio 11
• Esta opinião também é compartilhada por Brancheau e Wetherbe 

(1 987), onde acrescentam que os administradores de sistemas de informações 

estão se preocupando principalmente com a utilização da informação em 

questões estratégicas. Nesse sentido, também Kini (1993, p. 42) salienta que 

as informações utilizadas em questões estratégicas é um fator que aumenta a 

vantagem competitiva das organizações. 

Acredita-se que a importância da informação para a gestão competitiva 

das empresas é indiscutível. O entendimento desta questão pela organização, 

e principalmente pelos gerentes, varia de contexto para contexto. Alguns 

fatores, como experiências anteriores negativas, falta de recursos tecnológicos, 

desconhecimento e cultura organizacional, dificultam o entendimento da 

informação como um fator competitivo. Organizações que conseguem 

trabalhar a informação de uma forma satisfatória certamente terão maior 

competitividade. Porter e Millar (1985, p. 160) retratam adequadamente a 

questão da informação como fator de competitividade quando afirmam que: 
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"A importância da revolução da informação não está em 
discussão. A questão não é se tecnologia da informação vai 
ter um impacto significante na posição competitiva da 
empresa. A questão é quando e como o impacto vai 
acontecer. Empresas que se preparam com o poder da 
tecnologia da informação estarão no controle dos eventos. 
Empresas que não se prepararam serão forçadas a aceitar as 
mudanças que os outros iniciaram e estarão em desvantagem 
competitiva." 

A competitividade do mercado está sempre exigindo dos competidores 

respostas rápidas e eficientes. A informação é, sem dúvida, um importante 

fator de diferenciação. A velha frase "informação é poder" deve ser 

complementada com "informação é vantagem competitiva". 

Durante o desenvolvimento do SADI teve-se a consciência da 

importância da informação como uma vantagem competitiva, não só no setor 

industrial , como nos demais setores. Esta consciência fez com que, no 

desenvolvimento desta ferramenta, uma das maiores preocupações fosse 

oferecer ao usuário um sistema que, dentro das suas limitações, inclusive de 

objetivos, fornecesse uma informação que auxiliasse a indústria no que tange 

a uma diferenciação competitiva. 

4.8 Política de informação 

A política de informação existente na organização vai influenciar as 

características dos SI utilizados pelos gerentes. A política de informação deve 

estar de acordo com a estratégia geral da organização. Deve haver 

sincronismo entre o planejamento estratégico da organização e a sua política 

de informação. Para Mendes (1987, p. 175), 

'' ... a Informática tem participado intensamente na empresa 
moderna para o cumprimento de suas estratégias. Isto é, ela 
pode se vincular diretamente com os objetivos da organização. 
Os altos executivos, responsáveis únicos pela formulação de 
tais estratégias, necessitam pois participar igualmente na 
definição das estratégias de informática" . 

A organização deve definir a sua política geral de informática, para que, 

mediante a racionalização dos recursos , possa fazer melhor proveito da 
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informação, visando melhorar o seu desempenho e alcançar os seus objetivos 

de uma forma mais eficaz. Davenport, Eccles e Prusak (1992) definem cinco 

tipos de política de informação: 

• utópico tecnocrático - a forte abordagem técnica como solução 

para todos os problemas. Enfoca fortemente a modelagem e a 

categorização da informação e está sempre atenta a novas 

tecnologias de software e de hardware; 

• anárquico - inexistência de qualquer política de gerenciamento da 

informação. Os indivíduos determinam seus próprios SI e a forma de 

gerenciá-los; 

• feudalista - o gerenciamento da informação por unidades ou 

funções individuais, que definem as suas próprias necessidades de 

informações, reportando somente parte delas para a organização; 

• monárquico - nesta abordagem, o gerenciamento da informação é 

ditado pelo líder da organização que define o sistema de 

informações e o nível de acesso dos demais componentes da 

organização; e 

• federalista - o gerenciamento da informação é feito com a 

participação de determinados elementos da organização. O objetivo 

é que a política seja determinada como resultado do consenso. 

Estes tipos de política de informação podem ser usados na definição da 

política e na identificação das políticas já adotadas pela organização. 

Todos estes tipos de política possuem vantagens e desvantagens e a 

escolha da organização deve ser baseada no contexto em que ela está 

inserida e nas perspectivas futuras. A empresa pode optar pela implantação de 

uma política híbrida que agregue mais de um tipo diferente. Entretanto, a sua 

implantação é um processo complexo e difícil, exigindo um grande esforço. 

Davenport, Eccles e Prusak (1992, p. 64), registram: 

"Efetivamente o gerenciamento da política da informação 
requer uma mudança na cultura organizacional, novas 
tecnologias e nem novos executivos sozinhos são suficientes 
para fazer isto acontecer. O gerenciamento da informação 
precisa que todos os gerentes apóiem e muitos participem. 
Eles precisam ver a informação como elemento importante 
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para seus sucessos, estando dispostos a gastarem tempo e 
energia negociando para encontrar suas necessidades de 
informação. 11 

A organização, principalmente os responsáveis pelas suas decisões 

estratégicas, precisa pensar na informação como um dos seus mais 

importantes componentes. Furlan (1991, p. 6) comenta que o planejamento 

estratégico dos SI deve estar contido no próprio planejamento estratégico da 

organização. Martin (1991, p. 14-15) inclui o planejamento estratégico de 

informações no topo do seu modelo de pirâmide das fases da metodologia de 

engenharia da informação. Este autor (p. 111) comenta que 110 plano 

estratégico de informações retrata as funções básicas da organização e gera 

um modelo de alto nível da empresa, seus departamentos, suas funções e 

seus dados 11
• Torres (1991) e Kugler e Fernandes (1984) também concordam 

com a integração do planejamento da informação. Torres (1991, p. 53) alerta 

ainda que o planejamento da informática deve atentar para três preocupações 

básicas: 

• qual é a filosofia de informações que a empresa deseja perseguir, 

incluindo o grau de disseminação de recursos pretendido, a 

autonomia desejada para as áreas (em termos de SI), entre outros 

aspectos; 

• como as tecnologias de informações podem contribuir para um 

melhor posicionamento estratégico, econômico e organizacional 

para a empresa; e 

• como a empresa deve tratar a sua evolução, em termos de 

atualização e capacitação permanente quanto às tecnologias de 

informações. 

A organização não pode correr o risco de investir em recursos, sejam 

eles de "humanware", de 11Software 11 ou de 11hardware", sem um planejamento 

adequado que contemple a organização como um todo. O trabalho de 

informatização deve ser feito de maneira integrada e, mesmo que conduzido 

de forma gradativa, os subprojetos de informatização necessitam estar 

integrados e correlacionados, compondo um projeto global. 
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O SADI é, na verdade, um componente de um projeto maior dentro de 

uma indústria. Ele não é, e não poderia ser, um sistema elaborado ao acaso. 

Existem um trabalho e um planejamento amplos, onde foram detectadas as 

necessidades de informações para auxiliar o processo decisório dos gerentes. 

O SADI foi concebido em função dessas necessidades, dentro da política de 

informação da empresa e de uma forma integrada com o planejamento dos SI. 

4.9 Os sistemas de informações propriamente ditos 

Para se entender o conceito de sistemas de informações (SI) é 

necessário entender o conceito de sistemas. Este conceito, como é conhecido 

e trabalhado atualmente, tem origem nos estudos de biologia de Bertalanffy e 

do filósofo Whitehead, na década de 20 (Maciel, 197 4, p. 17). Bertalanffy 

(1973, p. 84) define sistema como sendo: 
11 

••• um complexo de elementos em interação. A interação 
significa que os elementos p estão em relações R, de modo 
que o comportamento de um elemento p em R é diferente de 
seu comportamento em outra relação R'. Se os 
comportamentos em R e R' não são diferentes não há 
interação, e os elementos se comportam independentemente 
com respeito às relações R e R'. 11 

Campbell (1977, p. 3) define sistema de uma forma mais simples: 11 Um 

grupo de partes ou componentes interrelacionados que funcionam juntos para 

alcançar um objetivo 11
• Maciel (1974) salienta que um sistema implica na 

consideração dos elementos que o compõem, do conjunto das relações 

desses elementos entre si e do conjunto das suas atividades. 

Para que o processo decisório possa ocorrer é necessário que ele seja 

suportado por informações. Os SI são os condutores destas informações e 

visam facilitar , agilizar e otimizar o processo decisório. Mais genericamente, os 

SI são mecanismos para coletar, guardar e distribuir informações para suportar 

as funções gerenciais e operacionais das organizações. Murdick e Munson 

(1988, p. 6) relacionam os SI com três componentes: 11gerentes, sistemas de 

processamento e informação.~~ 
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Para Davis et ai. (1992, p. 293) e para Land e Hirschheim (apud 

Nascimento, 1990, p. 13), os SI possuem dois componentes básicos, o técnico 

e o social. Assim sendo, estes autores definem SI como um sistema social que 

utiliza a tecnologia da informação. 

Um conceito bastante completo de SI é o apresentado por Mason e 

Mitroff (1 973, p. 475): 

"Um indivíduo, com um certo tipo psicológico que, diante de 
um problema, dentro de determinado contexto organizacional, 
necessita de evidências para alcançar soluções, e estas 
evidências se encontram disponíveis através de determinado 
modo de apresentação." 

Este conceito é bastante interessante pois contempla o SI com os 

elementos importantes no momento da decisão: 

• o tomador de decisão, considerando as suas características 

psicológicas; 

• o contexto organizacional, onde a decisão deverá ocorrer; 

• o objetivo do processo decisório, que é colocado como alcançar 

soluções; e 

• a forma com que estas informações são apresentadas. 

Wetherbe (1 987) apresenta uma visão mais técnica do conceito de SI. 

Ele considera cinco elementos principais (equipamento, programas, arquivos, 

procedimentos e pessoal) sendo que o elemento pessoal, ou seja, o tomador 

de decisão, é a figura central deste relacionamento. Na Figura 4.2 também 

está demonstrada a função básica dos SI: transformar "dados" em 

"informações". 



Dados 
Pessoal 

Figura 4.2 - Um sistema de informações 
(Wetherbe, 1987, p. 69). 
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Informação 

4.1 O Características dos sistemas de informações (SI) para a tomada de 

decisão 

Os desenhos dos SI podem variar de abrangência em relação ao 

processo decisório. Alter (1976) classifica sete tipos de sistemas para o 

suporte a decisões, considerando a forma como o usuário irá utilizá-lo: 

• somente recuperação de dados - onde o sistema somente 

recupera dados de uma única base de dados; 

• recuperação e análise de dados - onde o sistema recupera 

informações de uma base de dados, também fazendo a análise; 

• análise de várias bases de dados - onde o sistema recupera e faz 

a análise de várias bases de dados; 

• avaliação de decisões utilizando modelos de cálculo - onde o 

sistema avalia as decisões por meio de cálculos matemáticos e 

estatísticos; 

• avaliação de decisões utilizando modelos de simulação - onde o 

sistema avalia as decisões por meio da simulação de cenários 

futuros ; 

• proposta de decisões - onde o sistema propõe alternativas de 

solução; e 
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• tomador de decisões- onde o sistema toma as decisões. 

Mason (1969) apresenta uma classificação de SI , considerando o 

processo de tomada de decisão. Este esquema considera a relação entre o 

Sistema de Informações (SI) e o Sistema de Decisão (SD), que possuem cinco 

elementos básicos (atividades, dados, prognósticos e inferências, avaliação e 

ação) , relacionados como mostra a Figura a seguir: 

Prognósticos 
Atividades ~ Dados f---- e r--- Avaliação 

----- Ação 
Inferências 

Figura 4.3 - Elementos que compõem o sistema de informação e o sistema de decisão 
Fonte: Mason, 1969, p. 1 O. 

Estes elementos, de acordo com as suas posições entre o Sistema de 

Informações e o Sistema de Decisão, resultam nos seguintes modelos: 

• banco de dados - informativo: o sistema de informações engloba os 

elementos Atividades e Dados. Já o SD possui os elementos 

Prognósticos e Inferências, Avaliação e Ação, recebendo Relatórios 

do SI e enviando as Demandas. Neste modelo, o SI é utilizado 

apenas para a recuperação de informações. Este tipo de modelo 

está relacionado com os sistemas de informações transacionais 

(SIT) e com os sistemas de informações gerenciais (SIG); 

• preditivo - diretivo: o SI engloba os elementos Atividades, Dados e 

Prognósticos e Inferências; e o SD os elementos Avaliação e Ação, 

perguntando ao SI sobre determinada decisão e recebendo a 

informação de que se determinada situação ocorrer acontecerá 

determinado resultado. Neste modelo, o SI é utilizado para projetar 

situações futuras. Este tipo de modelo está relacionado com os 

sistemas de apoio à decisão (SAD); 

• avaliador - diretivo: o SI engloba os elementos Atividade, Dados, 

Prognósticos e Inferências e Avaliação. O SD engloba somente a 
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Ação, perguntando ao SI sobre a melhor alternativa e recebendo 

recomendações. Neste modelo, o SI é util izado para projetar 

situações futuras e recomendar alternativas. Este tipo de modelo 

está relacionado com a pesquisa operacional (PO) .; e 

• tomador de decisão - automático: neste modelo, o Sistema de 

Informações e o de Decisão englobam todos os elementos, inclusive 

a ação. Assim , o SI projeta situações futuras, escolhe a alternativa e 

a implementa. Este tipo de modelo está relacionado com os 

sistemas especialistas (SE). 

De acordo com as duas classificações relativas à tipologia dos sistemas 

apresentadas anteriormente, segundo Mason (1969), que considera o 

processo de tomada de decisão, o SADI pode ser classificado principalmente 

como "preditivo-diretivo", mas também como "avaliador - diretivo". Segundo a 

classificação de Alter (1 980) , relativa à forma de utilização pelo usuário, o SADI 

pode ser classificado como um sistema "avaliador de decisões utilizando 

modelos de cálculo". 

4.11 Os tipos de sistemas de informações (SI) 

Os SI são desenvolvidos com diferentes propósitos, dependendo das 

necessidades da organização e, particularmente, das necessidades 

específicas dos indivíduos que irão utilizá-los. Estes sistemas podem ser 

classificados da seguinte forma (Kendall e Kendall , 1991 , p. 5; Simcsik, 1992, 

p. 91 ): 

• sistemas de informações transacionais, SIT (transactional 

information systems - TIS) , processam grande volume de 

informações para funções administrativas rotineiras; 

• sistemas de informações gerenc1a1s, SIG (management 

information systems- MIS), proporcionam informações periódicas de 

planejamento e controle para a tomada de decisão; 
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• sistemas de apoio à decisão, SAD (decision support systems -

DSS), auxiliam o tomador de decisão quando lhe proporcionam a 

informação solicitada gerando alternativas; 

• sistemas especialistas, SE (expert systems - ES) , assimilam a 

experiência de quem toma as decisões para a reprodução da 

solução de problemas; e 

• sistemas de apoio ao executivo, SAE ( executive information 

systems - EIS), normalmente utilizados pela alta gerência, em 

atividades pouco estruturadas de exploração da informação. 

Estes sistemas podem ser estudados dentro de um conjunto que 

envolve três áreas correlatas: as ferramentas para construção dos sistemas, os 

sistemas automatizados e os vários tipos de aplicações em que os sistemas 

serão utilizados. Davis (1988, p. 7) registra esta relação conforme é mostrado 

no Quadro 4.2. 
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Quadro 4.2- Terminoloaias de sistemas de informações 

As ferramentas Os Sistemas As Aplicações 

• Modelos e técnicas • Sistemas de • Planejamento 
quantitativas informações financeiro 

transacionais (SIT) 
• Linguagens de • Análise de mercado 

programação • Sistemas de 
informações • Alocação de 

• Hardware/Software gerenciais (SIG) recursos 

• Linguagem natural • Sistemas de apoio à • Distribuição de 
decisão (SAD) material 

• Sistema gerador de 
aplicações • Sistemas de apoio • Inventários 

ao executivo (SAE) gerenciais 
• Linguagens de 

quarta geração • Sistemas • Planejamento da 
especialistas (SE) produção 

• Sistemas de 
gerenciamento de • etc . • Gerenciamento de 
bases de dados projetos 

• etc. • Análise de riscos 

• Seleção de locais 

• Rotas de veículos 

• Análise de 
orçamento 

• Gerenciamento de 
registros 

• Processamento de 
documentos 

• etc . 

Fonte : Dav1s, 1988, p. 7 

O SADI pode ser classificado como um sistema de apoio à decisão -

SAD (decision support systems), principalmente no que se refere à sua 

capacidade de montar e testar cenários. 
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O item seguinte tem por objetivo definir as principais características que 

podem ser consideradas mais comuns à maioria dos sistemas de apoio à 

decisão (SAD). 

4.12 Os sistemas de apoio à decisão - SAD's 

11 Entre a organização e o tratamento da informação há combate ou 

associação? 11 Augusto e Deve (1989, p. 99) tentam responder esta questão, 

analisando os dois atores que estão no centro da discussão: a organização 

CVivendo num ambiente hipercompetitiv0 11
, de um alto nível de complexidade) e 

o sistema de informações C1privilegiar, para o usuário, a facilidade de 

compreensão! de execução, enfim, a ergonomia não somente física do posto 

de trabalho mas sobretudo das operações de acesso às aplicações solicitadaS 11 

ou necessárias). Estes autores observam que a organização necessita da 
11Circulação das informaçõeS 11

, no seu mais amplo sentido (informação para a 

organização, informação na organização, informação da organização para o 

exterior). A atividade na área de SI, especialmente na área de apoio à 

decisão, deve procurar contribuir para que seja possível uma 11 harmonia 11 neste 

sentido, ou seja, no que diz respeito à informação necessária para manter a 

um nível satisfatório as atividades e o nível de competitividade da empresa, 

começando pelo decisor. 

Face a um ambiente cada vez mais turbulento e em constante mudança, 

Le Moigne (1974, p. 150) preconiza a pesquisa de um !!equilíbrio da 

capacidade cognitiva 11
, o qual aumentaria a capacidade de tratar a informação, 

11Seja filtrando, seja derivando a informação no tempo e no espaÇ0 11
; o 

importante é a existência deste recurso à disposição da gerência, como 
111igação essencial entre o ambiente e os eventos~~. 

Um postulado central é proposto por Bonczeck, Holsapple e Whinston 

(1 981 , p. 35): a tomada de decisão tem três aspectos de base ... o poder (a 
11força diretriZ 11

, a habilidade de conduzir e eliminar o que não é interessante), a 

percepção C1insight11
, capacidade de observar e reunir as informações), e a 

capacidade de formular (11design 11
) ou modelar. 
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Algumas proposições essenciais à 11Conexão informação-decisão ~~ são 

definidas por Le Moigne (197 4, p. 199): 

• os numerosos sistemas de decisão existentes na organização são 

independentes do seu sistema de informação, eles são ativados ou 

desativados segundo o desejo ou a necessidade dos seus 

membros; 

• um sistema de informação é antes de tudo o banco de dados da 

organização; 

• os sistemas de decisão resultam da interação entre o banco de 

programas (modelos) com o banco de dados; 

• a possibilidade de visualizar as informações de forma gráfica 11Se 

mostra extremamente possante para aumentar a capacidade 

cognitiva do gerente 11
; e 

• o grau de complexidade e de incerteza explicam a quantidade de 

informação necessária à organização. 

Este autor (p. 49) faz uma clara distinção entre o sistema de informação 

e o sistema de decisão: 11 
••• esta proximidade não significa uma identidade .. . 11

, o 

sistema de informação colaborando com o sistema de decisão. Ele afirma 

ainda (p. 56) que 11a verdadeira responsabilidade de um gerente depende 

sobretudo da sua aptidão em identificar os verdadeiros problemas muito mais 

do que da sua capacidade de resolvê-los. 11 

Deve-se agir principalmente (ajudar o usuário) na fase de inteligência, 

deixando ao decisor uma liberdade de escolha; assim, tem-se um papel a 

desempenhar na sua busca da informação pertinente ou desejada e na 

elaboração ou avaliação de alternativas, pois é inegável que há uma extrema 

diversidade potencial no que diz respeito às 11heurísticas11 no exercício da 

decisão, o que justifica que, em se tratando de qualquer usuário final, se deixe 

a fase de escolha sob a única responsabilidade do decisor. 

O surgimento, no mundo da gestão, dos sistemas de apoio à decisão 

(SAD) permite a concepção de melhores ferramentas de informação. 

Os sistemas de apoio à decisão são uma classe de sistemas que 

auxiliam no processo de tomada de decisão, onde a ênfase está no suporte e 
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não na automatização das decisões. Este tipo de sistema deve permitir ao 

decisor recuperar dados e gerar alternativas (Davis e Olson, 1987, p. 380). 

Segundo Courbon (1983, p. 30), um SAD é um sistema homem

máquina (associação de um decisor e de um sistema técnico, de onde a 

importância da ergonomia), o qual, através de um diálogo (o controle é 

exercido pelo usuário e não pelo sistema), permite a um decisor ampliar o seu 

raciocínio (e não modelizar ou reproduzir este processo) na identificação e na 

resolução de problemas mal estruturados. Busca-se definir uma ferramenta 

que dê um suporte ao usuário final, e não que venha substituir o seu 

julgamento e, por conseqüência, a sua decisão. 

O conceito de SAD, segundo Davis (1988), se baseia em certas 

propriedades e características: 

• a estrutura e o ambiente do problema não são rígidos ou 

constantes, mas suscetíveis a mudanças; 

• a interação entre o usuário e o computador é de natureza 

interativa com um diálogo informativo, tolerante e sem problemas de 

compreensão; 

• o sistema deve ser capaz de prover o usuário de capacidade de 

examinar diferentes situações, avaliar vários cenários e responder a 

várias questões; e 

• o sistema deve oferecer ao usuário flexibilidade para adaptações 

às suas preferências ou à mudanças de condições que influenciam 

a decisão (mudança no nível dos recursos, fatores de custo, taxas 

de interesse, terminologia, políticas etc.). 

Keen e Morton (1978, p. 32) destacam alguns pontos importantes 

referentes aos SAD: 

• é necessário um método para identificar e avaliar o processo através 

do qual os gerentes tomam as suas decisões; 

• o processo de decisão tem múltiplas dimensões e objetivos, e as 

tarefas (parcialmente definidas) não podem ser automatizadas. 

Entretanto, o apoio por meio do computador a algumas partes ou 
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módulos do processo pode ter um impacto satisfatório sobre a 

maneira como o gerente raciocina e opera; 

• a tecnologia deve oferecer um poder de memória, de velocidade de 

resposta e de facilidade de utilização (e de exploração); 

• a conscientização dos gerentes, bem como um vocabulário 

acessível e familiar devem ser observados na concepção, no 

desenvolvimento e na implantação. 

Estes autores observam também (p. 1) que o apoio à decisão significa a 

utilização do computador para: dar assistência aos gerentes nas suas tarefas 

ou problemas pouco estruturados; ajudar - ao invés de substituir - o julgamento 

gerencial; e melhorar a eficácia da tomada de decisão. Eles insistem (p. 58) 

que a questão de fundo de um SAD é que não se trata de um problema trivial 

nem automatizável. A questão para todas as pessoas trabalhando nesta área 

é: "qual é a decisão ou o processo específico de decisão que nós estamos 

tentando apoiar?" 

Alter (1980, p. 95-96) destaca alguns objetivos que podem ser atingidos 

graças à utilização de um SAD: melhorar a eficiência pessoal; ter uma melhor 

visão da problemática e das soluções a elaborar e a estudar (sobretudo pela 

velocidade de resposta, pela consistência e pela precisão das informações, e 

também pela capacidade de testar diferentes caminhos prováveis de solução) ; 

facilitar a comunicação; promover a formação e a aprendizagem; e melhorar o 

controle organizacional. 

Davis (1988, p. 12) afirma que um SAD deve ser capaz de analisar 

problemas e relações complicadas, podendo ser utilizado diretamente pelo 

tomador de decisão. Isto requer que o SAD seja um componente ativo no 

processo de decisão, que disponha as informações de uma maneira clara e 

simples, que permita ao decisor rever e interpretar facilmente as alternativas. 

!/__._.-

~--4-~ 

A "repetitividade" da situação ou problema vai determinar as 

características do SAD (Aiter, 1980, p. 125): o investimento deverá se justificar, 

ou então é melhor centrar no acesso a dados (internos e externos). Alter (p. 

XI , 1976) destaca três características principais de um SAD: pode ser 

concebido especificamente para facilitar o processo de decisão; deve ajudar a 
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tomada de decisão, ao invés de buscar a sua automatização; deve ter uma 

capacidade de adaptação no caso de mudança das necessidades do decisor. 

Já Sprague (1980) e Sprague e Carlson (1982) consideram como sendo 

quatro as características de base para um SAD: 

• ajudar o decisor face aos problemas pouco ou menos estruturados; 

• combinar os modelos ou técnicas analíticas com os instrumentos de 

acesso aos dados; 

• ser convivia! para os usuários não-especialistas em informática 

(interação), ou seja, devem ser acessíveis às pessoas não 

familiarizadas com o computador (interface amigável, 

INTERATIVIDADE); e 

• integrar características ambientais e cognitivas do decisor 

(evolutividade do problema), enfatizando a FLEXIBILIDADE e a 

ADAPTABILIDADE face à evolução do problema (mudanças no 

ambiente ou na abordagem à tomada de decisões utilizada pelo 

usuário) . 

Alter (1980, p. 128) relaciona as seguintes características de um SAD: 

• interatividade - diálogo usuário-máquina; 

• potência - o sistema humano-tecnológico permite responder às 

questões mais importantes; 

• acessibilidade ("user-friendliness") - torna fácil o uso do sistema 

para usuários com diferentes graus de experiência em informática, 

com resposta no tempo e forma adequados); e 

• flexibilidade - poder de adaptação às mudanças nas necessidades 

de uma dada situação. Permite ao usuário e ao intermediário 

adaptar o uso dos SAD às características cognitivas e a várias 

maneiras de solucionar um problema, e permite desenvolver o SAD 

de modo evolutivo e adaptativo. 

A flexibilidade é a característica mais marcante de um SAD e possui os 

seguintes níveis: 
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• flexibilidade para resolver: permite explorar as diversas opções 

de visualizar e solucionar um mesmo problema, de forma 

pessoal ; 

• flexibilidade para modificar: possibilita um desenvolvimento 

evolutivo e modificações no SAD, quando forem necessários 

para a solução de outros problemas; 

• flexibilidade para adaptar: possibilita a adaptação do SAD em 

um sistema diferente, quando as mudanças são muito grandes; 

e 

• flexibilidade para evoluir: possibilita o aprimoramento do SAD 

em função da evolução tecnológica. 

Alter (1980, p. 21) registra que "o importante em um SAD é o grau com 

o qual ele pode responder às questões mais importantes (poder), a velocidade 

e a forma com as quais ele gera essas respostas (acesso), e a adaptação das 

mudanças de situação e de necessidades (flexibilidade) ". 

4.13 Arquitetura, concepção, desenvolvimento e implantação de um SAD 

No que diz respeito à sua arquitetura, um SAD é constituído de cinco 

elementos principais (Keen e Morton, 1978; Sprague e Carlson, 1982, p. 28-

33), a saber: 

• dados objetivos e formalizados (ou mesmo julgamentos da empresa 

sobre a sua atividade, os seus concorrentes, o seu mercado, os 

seus consumidores, o seu ambiente); 

• modelos, representação da maneira como os fenômenos 

acontecem (é necessária uma definição precisa das variáveis que 

descrevem o fenômeno e as suas relações); 

• instrumentos (módulo ou recursos) estatísticos, para tratar e 

relacionar os dados; 

• algoritmos (ou módulo) de otimização, para buscar a melhor ação 

ou decisão (o que nós não consideramos imperativo para qualificar 

um SAD); 
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• interação (diálogo) com o usuário, determinante para o bom 

funcionamento do SAD (confiança e facilidade de interpretação do 

gerente no sistema). 

Segundo Keen e Morton (1978, p. 47) , a arquitetura de um SAD se 

traduzirá "geralmente por um apoio de ordem analítica, a qual integrará um 

armazenamento de dadOS1
\ o que é ilustrado pela figura a seguir. Ballaz 

(1990, p. 26) observa a necessidade de dispor "de um módulo de comunicação 

à distância permitindo a troca de dadOS 11 para a alimentação direta dos meios 

que devem trabalhar com a informação da empresa. Ele insiste igualmente 

sobre a necessidade de dispor de 11 Um módulo gráfico", que é indiscutivelmente 

necessário caso se queira falar de instrumento (de informação) dirigido à 

sociedade em tempo real. 
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Figura 4.4 - Estrutura de um SAD 
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Fonte : Montgomery e Urban, 1969, apud Keen e Morton, 1978, p. 48 
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No que diz respeito à concepção, ao desenvolvimento e à implantação 

de um SAD, Keen e Morton (1978, p. 167) afirmam que são etapas 

"inseparáveis e evolutivas", sobretudo porque os problemas pouco 

estruturados são difíceis de definir de uma só vez. Ressalte-se a utilidade do 

efeito "retorno" da visão sistêmica de Simon (1965): deve-se poder fazer, 

refazer, e fazer ainda, testando diversas vezes o trabalho. É isto que permitirá 

finalmente obter uma ferramenta (sistema ou aplicação) satisfatória do ponto 

de vista do usuário final. Sprague e Carlson (1982, p. 24) propõem um quadro 

de referência para a concepção e o desenvolvimento de um SAD: uma vez que 

é importante associar corretamente os diferentes pontos de vista implicados 

(dos construtores e dos usuários). Eles observam (p. 60) que a forma de 

desenvolvimento da aplicação dependerá: da organização (da sua estabilidade 

e da sua preparação para a utilização de uma tal tecnologia); das tarefas a 

realizar (a convicção em uma tal solução); dos usuários (suas aspirações); e 

dos construtores (sobretudo da sua habilidade). 

Bennett (1983, p. 23) também propõe um quadro de referência para a 

concepção e o desenvolvimento de um SAD. Ele destaca quatro pontos: as 

Representações do ponto de vista do usuário e utilizando diferentes recursos; 

possuir as Operações de suporte, ligadas à cada uma das três fases clássicas 

do processo de decisão (inteligência, concepção e escolha, às quais Sprague e 

Carlson -1982, p. 27 - adicionam uma quarta fase a implementação); prever 

todo tipo possível de apoio à Memória (ligação entre as informações, ''helps", 

janelas etc.); e "deixar a mão" para o usuário, ou seja permitir o Controle 

efetivo da aplicação (ajudando o usuário a sentir que controla todo o processo 

de apoio à decisão: as representações, as operações e a memória). Isto é, de 

fato, o "ROMC", de Sprague e Carlson (1982, p. 100-119), também valorizado 

por Courbon (1983). 

Há uma variedade de processos de tomada de decisão, então um SAD 

deve oferecer suporte a múltiplos processos. Diferentes tipos de decisões 

exigem diferentes processamentos de dados. Um SAD precisa ser flexível 

para oferecer apoio aos decisores, pois elas : 
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• precisam confiar na conceptualização quando de uma tomada de 

decisão; então o SAD deve prover representações familiares para 

dar suporte (cartas, tabelas, gráficos etc.); 

• exercitam atividades de "inteligência, concepção e escolha" 

enquanto tomam/participam de uma decisão; então o SAD deve 

prover operações que apóiem estas atividades; 

• necessitem de uma memória suplementar ("help", ajuda); então o 

SAD deve constantemente oferecer uma ajuda todo o processo de 

tomada de decisão; 

• exibem uma variedade de habilidades, estilos e conhecimentos; 

então o SAD deve poder ajudar o trabalho de cada um com as suas 

limitações, estilos e capacidades; e 

• esperam poder controlar o processo de utilização desse dito apoio à 

decisão; então o SAD deve prover controle de forma que o usuário 

sinta que exerce diretamente um controle pessoal sobre o sistema. 

Os sistemas desenvolvidos são, na sua maioria, relacionados com as 

diferentes transações, áreas ou negócios de nível tático e estratégico, 

envolvendo gerentes e dirigentes das organizações. Entretanto, as 

necessidades e os objetivos de muitos destes sistemas não são bem definidos. 

O usuário, por sua vez, tem uma vaga idéia do que necessita ou deseja, e 

também não tem segurança quanto ao processo decisório envolvendo cada 

ação, muito menos para descrever um problema, como requer o método 

tradicional do ciclo de desenvolvimento de um sistema. Também é verdade 

que os responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas têm dificuldades para 

entender e compreender os usuários, as suas necessidades, expectativas e 

mesmo o seu vocabulário. 

Um método de desenvolvimento, nestas condições, deve ser adaptado, 

tendo estágios de desenvolvimento com versões incrementais (a atual integra 

melhorias em relação à imediatamente anterior, e assim por diante ... ), o 

processo continuando até um nível de satisfação do usuário. A falta de 

estimativas completas sobre o tempo ou os recursos é um fator inerente a esta 

abordagem que, no entanto, permite o aprendizado mútuo (usuário-analista) , 
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exigindo um tempo certamente menor para se chegar a uma primeira versão 

de trabalho que corresponda mais às necessidades dos usuários, provocando 

uma maior taxa de utilização e permitindo maior satisfação. 

Prototipar! É esta a palavra de ordem quando se trata de desenvolver 

aplicações para os usuários finais (e mesmo quando se trata deles mesmos 

desenvolverem os próprios sistemas!). 

O ciclo de vida padrão para o desenvolvimento de sistemas pelo usuário 

final pode ser assim descrito (Wysocki e Young, 1989, p. 374; Kendall e 

Kendall, 1991, p. 260): 

• identifica e define o problema, situação ou oportunidade (revisa a 

situação, verifica a possibilidade de solucionar via sistemas 

existentes) , fixando objetivos; 

• concebe o sistema, define dados e revisa a concepção da base de 

dados buscando a normalização (não redundância), ou seja, 

especifica requisitos, fluxos e fontes de informações, aprovando o 

projeto, incluindo telas, relatórios iniciais etc.; 

• estuda a viabilidade (buscar a melhor alternativa com a tecnologia 

e recursos disponíveis), análise das necessidades do sistema; 

• desenvolve (caso necessário, com interação usuário/analista); 

• testa (SI pode ajudar a testar) e implanta (com assistência do setor 

SI , estabelece atividades, cronograma, treinamentos, equipamentos, 

alterações, acompanhamento e suporte, etc.), especial preocupação 

com os problemas de resistência; e 

• documenta (ao longo do processo e, ao final, submete ao setor SI), 

a partir do que inicia uma fase de manutenção, de avaliação 

(auditoria periódica) e de evolução do sistema. 

Este processo, também descrito por Wetherbe (1987), pode ser 

realizado em alguns dias (ou mesmo mais rapidamente). A estratégia 

adequada é mostrar algum resultado rapidamente (em termos de protótipo) e, 

conquistados os atores envolvidos e utilizada a primeira versão, recolher ou 

elaborar idéias adicionais para aperfeiçoar o protótipo, refazendo-s;-o mesrT;o \~ 
processo várias vezes (se preciso), até atingir a satisfação. Kendall e Kendall / 
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(1991) ilustram (figura 4.4) a associação entre o método tradicional de 

desenvolvimento de sistemas ("pizza", representando um ciclo completo, no 

qual os limites são mais rígidos, há menor participação do usuário, o sistema e 

a avaliação só podem aparecer ao final) e a prototipação ("torta de pizzas", 

representando uma seqüência de ciclos repetidos , sempre o anterior 

enriquecendo o próximo, com maior participação do usuário desde o início, 

rápido surgimento de um sistema, com retroalimentação e avaliação também 

desde o início, reduzindo o tempo de desenvolvimento e o volume de 

documentação, atingindo a expectativa e a satisfação do usuário, de forma 

gradativa e condizente com a capacidade de aprendizagem de cada usuário). 

Ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas Prototipação 
Identificar 

Implantar 
e avaliar 
o sistem 

problemas, Determinar Protótipo 2 Sistema 
oportunidades ~equisitos de Protótipo 1 completo 
e objetivos Informações 

Analisar as 
necessidades 
do sistema 

Conceber 
o sistema 

Desenvolver 
e documentar 
o sistema 

EtapaJI 
análise inicial 

Figura 4.5 - Desenvolvimento tradicional de sistemas e prototipação associados: 
um esforço contínuo, em etapas repetitivas que formam uma espiral 

Fonte: adaptado de Kendall e Kendall , 1991 , p. 263. 

O problema é saber: quando o protótipo está pronto?! Qual é o "limite"? 

Ora, trata-se de buscar a maior ou menor qualidade, o maior ou menor 

detalhe... Deve-se ter condições de saber quando se está perto do limite 

desejável e, a partir daí, continuar a trabalhar na atividade-fim. A incerteza do 

desenvolvimento está associada principalmente a quatro aspectos: a dimensão 

do projeto (abrangência, duração e custo); o grau de formalização ou de 

estruturação do processo ou atividade em questão; a compreensão do trabalho 
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pelos usuários; e a competência dos responsáveis pela área de informática e 

especialistas envolvidos. Os gerentes mudam freqüentemente de 

necessidades em função de alterações no ambiente ou mesmo em função do 

efeito de aprendizagem pela sua interação com os analistas de SI; a 

prototipação facilita a (auto) gestão dessas mudanças. 

Seria desejável utilizar a prototipação quando (Wysocki e Young, 1989, 

p. 382): há restrição de tempo (o método tradicional não teria resposta 

satisfatória por restrição de tempo); o projeto não pode ser decomposto em 

subprojetos gerenciáveis; o usuário não tem uma clara definição do problema 

ou requisitos; a satisfação (e mesmo a conquista) do usuário é importante; o 

usuário ou construtor deseja testar novas idéias; a aplicação é de apoio à 

decisão (SAD); a aplicação será pouco usada. 

Destaque-se que, com a interação usuário/construtor oportunizada por 

este método, cresce o valor do sistema e aumenta o grau de aprendizagem 

mútua (o usuário aprende SI, o analista aprende negócios específicos). 

Propõe-se a interação entre o usuário (assegurando a personalização do uso e 

das definições de necessidades num processo de aprendizagem que permite 

compreender melhor o que pode requerer de um sistema informatizado) e um 

construtor (algum analista do SI, facilitador do processo e da implementação, 

assegurando a busca de algo melhor ou evoluído, num processo de 

aprendizagem que permite perceber melhor as necessidades e limitações dos 

usuários) na busca do protótipo. Entretanto, em muitos casos, o construtor é o 

próprio usuário. No início, pelo menos, seria interessante duas pessoas para 

esses dois papéis. 

Wysocki e Young (1989, p. 384) definem as fases do método de 

prototipação: 

• identificar o desejo do usuário em termos de informações; 

• estabelecer as necessidades básicas do usuário, o escopo do 

sistema e uma estimativa de custos; 

• desenvolver um protótipo inicial, sem negligência na sua 

documentação; 

• utilizar o protótipo para sentir melhor as necessidades do usuário; 

• verificar a satisfação do usuário e, conforme a situação; 
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• voltar e revisar ou então operacionalizar o protótipo, normalmente 

utilizando ferramentas como: Lotus, dBase, Clipper, Excell , Fox pro, 

Access etc. 

O método de prototipação foi utilizado neste estudo para a concepção e 

o desenvolvimento do SADI, descrito no Capítulo 5. 

Alter (1980, p. 165-182) propõe estratégias de implementação de um 

SAD, das quais é possível destacar quatro categorias principais: identificar as 

necessidades dos usuários; dividir o projeto em partes que permitam o seu 

completo domínio (utilizar protótipos, uma abordagem evolutiva, desenvolver 

uma série de instrumentos de apoio); encontrar uma solução simples 

(esconder a complexidade e evitar as mudanças); desenvolver uma base 

satisfatória de apoio (obter a participação e o engajamento do usuário, obter o 

apoio da administração e saber vender o sistema); e então institucionalizar o 

sistema (possibilitar a formação, a assistência, a utilização voluntária e divulgar 

os resultados de tal atividade, assim como destacar a sua importância). 

No que diz respeito ao sucesso de um SAD, Keen e Morton (1978, p. 

196) destacam cinco pontos: o apoio da direção, uma clara necessidade 

referente ao cliente, um problema imediato e visível à atacar, uma idéia 

exposta pelo usuário e tendo a participação do "staff", e um grupo competente 

na área de sistemas de informação. 

Alguns aspectos não técnicos podem provocar o insucesso de um SAD, 

segundo Ackof (apud Keen e Morton, 1978, p. 194): a obstrução (oposição ou 

resistência) dos outros gerentes, a falta de apoio de parte da direção, e o 

"turnover" do pessoal diretamente ligado ao projeto. Estes aspectos merecem 

extrema atenção das pessoas que devem zelar pelo projeto, assim como da 

direção da empresa envolvida, pois é quase sempre num destes pontos que se 

encontra a explicação do insucesso. 



CAPITULO 5 

O Sistema de Apolo à Decisao Industrial • SADI 

5.1 Introdução 

Neste capítulo, o Sistema de Apoio à Decisão Industrial (SADI), é 

descrito de forma detalhada no que diz respeito à sua concepção, 

desenvolvimento, sua interface e suas funcionalidades. Inicialmente comenta

se sobre o contexto e os princípios básicos que nortearam a concepção e 

desenvolvimento do SADI. Em seguida, os objetivos e a classificação geral do 

sistema são estabelecidos. 

Logo após, são apresentados as suas principais características, o 

modelo de fórmulas e de relações matemáticas com as correspondentes 

integrações dos controles informacionais e pontos de análise. O SADI é um 

sistema que possui nestes pontos uma de suas principais características. 

Este é um sistema que exige algumas qualificações dos seus usuários e 

este ponto é comentado logo na seqüência. Em seguida, as funções do 

sistema são explicadas e, finalmente, é apresentada a árvore de decisão na 

qual se baseia o funcionamento do sistema, com as respectivas fórmulas 

matemáticas. 

5.2 Contextualizaçao 

Conforme foi comentado no item 4.8 11Política de informação 11
, a 

informatização da empresa deve ser conduzida de forma integrada. O SADI é 

na verdade, um dos elementos que compõe um projeto de informatização 
I 

global, com um enfoque integrador e de informatização dentro de uma 
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estratégia competitiva. Este projeto de informatização global foi conduzido no 

contexto de uma determinada indústria brasileira, a qual produz um mix de 

produtos que podem ser controlados por tonelada. 

O projeto global foi conduzido com a certeza de que a integração das 

diferentes áreas da empresa, primando pela total confiança e rapidez no 

processo de informatização, cri~ as condições para uma operação lucrativa e 

duradoura (monitorando-se, evidentemente, a conjuntura). Tal situação exigiu 

uma revisão operacional, possibilitando a identificação de elementos 

matemáticos e decisórios, a partir do que se poderia considerar relações 

(conseqüências ou encadeamentos) que ajudariam na melhoria do processo 

de decisão dos diferentes níveis gerenciais envolvidos. 

Este enfoque de inter-relação das áreas envolvidas passa, entre outros, 

pela análise do desempenho passado da empresa, bem como pela clara 

definição de estratégias e objetivos para os anos subseqüentes. 

Tem-se assim - no próximo item -algumas grandes linhas diretrizes da 

ação imediata e futura quanto ao processo de informatização e quanto à sua 

importância no contexto em que se inserem as empresas e as pessoas 

envolvidas, principalmente os gerentes e os executivos. 

Para tal, foi necessário identificar e aprofundar as discussões sobre 

cada uma das decisões tomadas em cada área da empresa. Trata-se de 

tentar identificar as redes de decisões e, com isso, os setores e as pessoas 

envolvidas numa mesma situação, permitindo a dinamização e a melhoria de 

cada processo decisório. A tarefa essencial foi associada ao esforço para a 

coleta e a preparação dos dados julgados importantes. Ora, o essencial da 

atividade deve estar associado às análises que se pode fazer a partir da 

obtenção e organização destes dados. Identificando as redes de decisões e 

também as relações matemáticas entre os diversos indicadores considerados, 

pode-se ter uma melhor visão analítica de cada situação vivenciada, 

assegurando com isso uma melhor tomada de decisão (com maior segurança 

e com mais rapidez). 
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5.3 Prlncrplos básicos na elaboraçao do projeto global 

A elaboração do projeto global no qual o SADI está inserido, desde o 

seu início, foi norteada por alguns princípios básicos assumidos, tanto pela 

equipe de consultores, como pela indústria, representada na figura dos seus 

gerente.s e demais envolvidos. Esses princípios estão resumidos a seguir, e 

foram elaborados por Freitas e Lesca (1992): 

• adaptar-se ao cliente e antecipar as suas expectativas, conduzindo 

a empresa rumo a um serviço prestado mais "inteligente", 

integrando mais informações. A satisfação do cliente representa o 

essencial de uma empresa: é em função do cliente que devem se 

justificar as ações visando o funcionamento e a evolução da 

empresa; 

• melhorar a reação da empresa através de uma informação mais 

rápida e mais seletiva; 

• desenvolver a capacidade de evolução da empresa para assegurar 

a sua perenidade; 

• desenvolver a capacidade de inovação para preparar a adaptação 

da empresa. A inovação diz respeito não somente aos produtos e 

serviços oferecidos pela empresa ao mercado, mas também às 

rotinas e regras de procedimento utilizadas pela empresa na 

produção destes bens e serviços; 

• desenvolver a capacidade de escuta do "exterior e do futuro" da 

empresa para melhor se adaptar. Mais que a quantidade, deseja-se 

a qualidade da informação para evoluir de forma voluntarista, 

guardando a iniciativa, estando sempre em condições de antecipar; 

• adaptar a empresa com e para os homens: a informação e o 

conhecimento dependem mais dos homens que dos sistemas; 

• tornar a empresa mais comunicante para padronizar os 

conhecimentos e a informação, e melhor se adaptar; 

• a informática não é um fim em si. Objetiva-se uma gestão da 

informática como um meio integrado na estratégia da empresa; e 
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• buscar a capitalização das lições da experiência adquirida para 

vencer o futuro. Com base nos conhecimentos adquiridos pela 

organização, elaborar sistemas de apoio à decisão, ou mesmo 

sistemas especialistas (para emitir um diagnóstico em um problema 

preciso), buscando melhorar a atividade diária, mas sobretudo a 

melhor formação dos nossos dirigentes. 

O trabalho do grupo de consultores teve uma evolução gradativa. 

Tratou-se de atividade que envolveu, além de discussão da estratégia e do 

futuro da empresa, a concepção, a implementação e o monitoramento das 

ferramentas de controle e de gestão, isto nas diferentes áreas envolvidas 

(marketing, finanças, produção etc.). Vários controles específicos foram 

desenvolvidos. São necessários uma visão e um controle global, ou seja, uma 

compreensão maior da inter-relação de todos os aspectos da empresa: as 

pessoas, as decisões, as informações requeridas, as disponíveis e as 

redundantes. Pessoas e informações que circulam merecem, a partir do 

controle geral da situação, uma atenção especial. Trata-se de se ter uma 

visão da empresa e do seu processo de informatização de forma transversal, 

permitindo a comunicação entre todas as áreas e pessoas envolvidas e não 

permanecendo isolados, como ilustrado na figura 5.1. 

??????????????????? !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! 

Vendas 
Comercial 
Marketing 

Vendas .... Produção 
Comercial ...... Matéria-prima 

Marketing ~ ~ 

Finanças 
Finanças 

Figura 5.1 - A mudança das relações dentro da indústria 
Fonte: Freitas e Becker, 1994, p. 8 
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Julga-se importante, no que diz respeito aos executivos e gerentes 

envolvidos, não somente descrever os controles e os mapas implementados 

para a obtenção e análise da informação básica para a tomada de decisão, 

mas também abordar questões relativas às tecnologias disponíveis para a 

coleta e a exploração dessa informação (sem o que nada seria possível com a 

velocidade requerida pela conjuntura atual e futura). Enfim, foi realizado um 

esforço para a melhoria (em termos conceituais) do pessoal de diferentes 

áreas diretamente envolvido no processo de informatização. 

5.4 Objetivos do SADI 

A tomada de decisão dentro da organização é sempre um processo 

preocupante. Nos níveis gerenciais tático e estratégico, a preocupação é ainda 

maior, principalmente em função da sua abrangência e repercussão a longo e 

a médio prazos. Os administradores, consultores e pesquisadores, 

principalmente das áreas de administração e informática, se esforçam para 

melhor compreender este processo e buscar maneiras de auxiliar o tomador de 

decisão neste momento. O SADI pode ser considerado um resultado destes 

esforços. Administradores, consultores e pesquisadores, juntos, se esforçaram 

para compreender, em um determinado contexto, o processo de tomada de 

decisão e construíram uma ferramenta que tem por objetivo auxiliar o decisor. 

Mais especificamente, auxiliar os gerentes dos níveis tático e estratégico a 

conduzir, certamente, o mais importante momento organizacional: o processo 

de tomada de decisão. 

O SADI, como uma ferramenta de apoio à decisão, tem por objetivo 

auxiliar o gerente a simular cenários futuros dentro da indústria, considerando 

algumas variáveis. Nessa simulação o gerente pode alterar algumas dessas 

variáveis, simulando o reflexo nas demais. Gerando vários cenários, a 

ferramenta auxilia a decisão, facilitando ao gerente a escolha do que for mais 

adequado dentro do contexto vigente. 

O SADI é um sistema de apoio à decisão que tem por objetivo auxiliar 

os gerentes a simular situações futuras, considerando as seguintes variáveis 
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(estas variáveis serão abordadas com mais profundidade em 5.9.1 "As funções 

pertencentes ao Bloco 1 -Variáveis do processo para montar os cenários"): 

• número de dias úteis produtivos, em um mês ou em qualquer 

período; 

• estoque inicial no início do período em toneladas; 

• custo variável de produção por tonelada; 

• custo fixo de produção; 

• preço médio de venda a vista por tonelada; 

• quantidade vendida no período em dólares americanos; 

• quantidade produzida no período em toneladas; 

• custo médio de produção a vista em dólares americanos; 

• margem de lucro em porcentagem; e 

• lucro no período em dólares americanos. 

Como o objetivo é gerar cenários, todas estas variáveis, com exceção 

do estoque inicial, são previsões. Estes cenários serão montados, em função 

do cálculo de algumas destas variáveis, por meio de fórmulas e relações 

matemáticas. As telas do sistema, sua funcionalidade, as relações 

matemáticas por ele consideradas, as fórmulas e as relações de decisão 

representadas na forma . de uma árvore de decisão são apresentadas no 

decorrer deste trabalho. 

Este sistema certamente não controla, e não tem a pretensão de 

controlar, todas as variáveis que interferem no estabelecimento de objetivos 

dentro da empresa. Seu bom funcionamento, ao contrário, exige integração 

com os demais sistemas de informações da empresa, em que deverá receber 

e enviar informações. 

A Figura 5.2 a seguir representa sucintamente o contexto geral em que 

o SADI está inserido: 



- Sistema Integrado 
de Informações 
- faturamento 
- orçamento de caixa 
- inadimplência 
- pagamentos 

- Plano de Investimentos 
-captação 
- prioridades e alocação 

- Custos e Despesas 
de todas as áreas 

- Monitorar mercado 

Finanças 

- Metas de Custos 
- processo produtivo 
-materiais 

- Plano de Investimentos 
- recuperação 
- adoçao de tecnologia 

- Objetivos de 
Produção e de Estoques 

OBJETIVOS 

- SADI - SISTEMA DE APOIO 
À DECiSÃO INDUSTRIAL 

-Sistema de lnformaçOes 
de Marketing 

Produção 
Matéria-prima 

-Política de Lucro Vendas 
-margem 

- Política de Vendas 
-preços 
-prazos 

- Metas de Custos 
-comissões 
- publicidade 

Comercial 
Marketing 

Figura 5.2 - Contexto geral em que o SADI está inserido 

5.5 Classificação geral do SADI 
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A taxonomia dos seres e objetos nem sempre é uma tarefa muito fácil ; 

entretanto, apesar das limitações, ela nos é útil por vários motivos. Um deles é 

facilitar a compreensão do objeto classificado pela relação das características 

da classe a que ele pertence. O Quadro 5.1 a seguir exibe a classificação geral 

do SADI: 
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Quadro 5.1 - Classificacao geral do SADI 

Métodos de escolhas entre - Arvore de decisão 
alternativas 
Nrvel Administrativo - Estratégico!T ático 

Tipo de decisão - Programadas/ não-programadas 
conhecidas 

Nrvel de formalização das - Formais/informais 
Informações 
Atributos das Informação - Observados no momento do 

desenvolvimento 

Vantagem competitiva - Objetivo perseguido no desenvolvimento 

Polftica de Informática - Observada no momento do 
desenvolvimento ·• 

Forma de utilização peln -Avaliador de decisões utilizando modelos 
usuário I cu lo 
Processo de Tomada de ditivo - diretivo e também 
Decisão !:1\/!lliador- diretivo 

Tipo de sistema - SAD - sistema de apoio à decisão 
Requisitos de informação 

- Fonte da informação Interna/externa 
-Nível de agregação Extremamente agregadas 
- Antigüidade Atual/histórica 
- Horizonte de planejamento Essencialmente futura 
- Alcance da informação Bastante amplo 
-Freqüência de uso Esporádico (essencialmente semanal e 

mensal) 
- Exatidão requerida Baixa 

A classificação aqui apresentada baseia-se na discussão teórica 

conduzida nos Capítulos 3 "Processo Decisório" e 4 'üs sistemas de 

informações". Na verdade, a tabela que representa esta classificação é uma 

síntese das classificações, apresentadas e discutidas nestes dois capítulos. 
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5.6 As fórmulas e as relações matemáticas· 

Quase todas as relações matemáticas utilizadas pelo SADI são relações 

simples, uma vez explicitadas. Sua importância reside no fato de assegurarem 

coerência interna entre os objetivos e as metas estabelecidas, como, por 

exemplo a garantia de que aos preços médios objetivados poderão ser 

alcançadas as metas de venda previstas. Por serem relações fundamentais, 

sua não observância pode trazer sérios reflexos para o planejamento e O 

controle da organização. 

Para evitar uma possível identificação da empresa onde o trabalho foi 

desenvolvido, todos os dados constantes nas fórmulas são hipotéticos. 

5.6.1 Preço, prazo e juros 

Dada a dificuldade do intelecto humano de trabalhar com muitas 

variáveis Simultaneamente (Ramsey, 1954, p. 183; Miller , 1956 apud le 

Moigne, 1974, p. 107-108), é comum estabelecerem-se políticas de 

precificação (área de marketing) independentes de políticas de concessão de 

prazos de pagamento (área de marketing), e da conjuntura inflacionária e 

financeira vigentes na economia (área de finanças). Como conseqüência, 

introduz-se uma confusão nas informações, pois vários "preços" (de lista, à 

vista etc.) são utilizados para planejamento e controle. A confusão aumenta 

quando se comparam os "preços" de venda com os custos de produção (área 

de produção), geralmente avaliados em bases temporais distintas. O esquema 

a seguir ilustra a relação de influência entre as variáveis mencionadas. 

• Esta seção foi concebida e aprofundada a partir de atividade realizada pelos professores Joao 
Luiz Becker e Henrique Freitas, ambos do PPGAJUFRGS 



JUROS 
taxa 

PoHtica de 
PRAZO 

PzMV 

PoHtica de 
PREÇO 

PMV 

Figura 5.3 - Relações de influência entre Política de Prazos, de Preços e de Juros. 
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A variável externa JUROS influencia o estabelecimento das políticas de 

prazo e de preço. Por exemplo, se os juros estão elevados, naturalmente a 

política de prazo deverá ser mais restritiva ou o preço de referência deverá ser 

aumentado. As variáveis de decisão interna, política de PRAZO e de PREÇO, 

sofrem influência uma da outra: com preços mais elevados, pode-se conceder 

mais prazos; com prazos mais exíguos, pode-se descontar o preço. 

Certamente a variável mais importante a ser monitorada é a variável JUROS, 

devendo as políticas de prazo e de preço serem estabelecidas coerentemente 

de acordo com a fórmula abaixo apresentada: 

PMV 
PMV . t _ ------

VIS a - PzMV 
(1 +taxa) 

A fórmula faz uso da variável PMVvista, introduzida como elemento 

integrador visando assegurar a coerência entre as políticas de PRAZO e de 

PREÇO. A equação torna claro que não há duas liberdades no 

estabelecimento de políticas de PRAZO e de PREÇO. O planejamento deverá 
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ser primariamente estabelecido para a variável PMVvista, que representa o 

valor de mercado atual dos produtos, independentemente das flutuações 

inflacionárias e de especulações financeiras. As duas outras variáveis deverão 

ter suas metas estabelecidas respeitando a equação. De certa forma, a 

variável PMVvista serve como uma equivalência (livre de distorções) à relação 

entre JUROS, PRAZO e PREÇO, conforme ilustrado na Figura a seguir. Ela é, 

portanto, mais adequada para fins de planejamento e controle. 

Figura 5.4 - Relações de influência entre Política de Prazos, de Preços e de Juros 
com o Preço Médio de Venda à Vista. 

5.6.2 PMVvista e quantidade vendida 

A teoria econômica nos indica que preços e quantidades vendidas estão 

relacionados inversamente. A influência do preço na quantidade está ilustrada 

na Figura a seguir: 
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Figura 5.5 - Influência do preço na quantidade . 

A fórmula que espelha esta influência deve ser deduzida a partir de 

análise histórica. O gráfico a seguir mostra uma evolução das vendas diárias 

nos meses de Dezembro/93, Janeiro e Fevereiro/94 (parcial). Nota-se 

claramente uma movimentação cíclica nas vendas, com picos coincidindo com 

as datas de virada de tabela de preços. Há dias, principalmente no início de 

cada ciclo, em que se vendem baixas quantidades, independentemente dos 

preços praticados, pois os clientes estão com os estoques formados. Em 

contraposição, há dias, particularmente no final de cada ciclo, em que se 

vendem grandes quantidades, pois as expectativas de mudança de tabela 

fazem com que a clientela se antecipe à nova tabela. Parece claro que 

qualquer análise da relação PREÇO I QUANTIDADE deve levar em conta a 

realidade destes ciclos de venda. É o que é apresentado a seguir na figura 

5.7. 
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Quantidade x Tempo 
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Figura 5.6 - Ciclos de venda 
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O gráfico da figura 5. 7. mostra as quantidades vendidas e os preços 

médios praticados em cada ciclo de vendas, em um período compreendido 

entre Dezembro de 1993 e Fevereiro de 1994. 

80 

70 

60 

50 

Quantidade x Preço 
(por ciclo) 

; 40 ... 
30 • 
20 

10 

0+-----+-----~----~--~~---1----~ 

200 205 210 215 220 225 230 

US$/ton 

Figura 5.7- Quantidade x preço por ciclo de vendas 

Excetuando-se o ciclo de final de Dezembro, englobando o período de 

Natal e Ano Novo, que apresentou vendas excessivamente baixas (ao redor de 

2.900 toneladas) para o preço médio praticado (US$ 223,00/tonelada), os 

demais pontos do gráfico alinham-se quase perfeitamente. O gráfico quantifica 

claramente a dependência da quantidade vendida em relação ao preço médio 

praticado. A preços mais altos correspondem quantidades mais baixas. 

A fórmula que equaciona as duas variáveis utilizando-se dos recursos 

de regressão linear (Mattar, 1993a) é a seguinte: 
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VENDAprevista = 1989,213-6,809778 x PMVvista 

A equação fornece a previsão de vendas em um ciclo a partir do preço 

médio de venda à vista (PMVvista). Uma análise das amplitudes dos ciclos 

revela que seu tamanho médio é de 11,75 dias úteis. Tal informação é 

importante quando se deseja projetar as vendas para períodos diferentes do 

ciclo, como por exemplo para um mês. Como ilustração, considere-se a 

projeção de vendas para o mês de Março, com 23 dias úteis. Assumindo-se 

que a meta para o PMVvista seja de US$ 220/ton, tem-se que a previsão de 

vendas é de 5962,612 toneladas/ciclo. Ajustando-se para o número de dias 

úteis de Março, tem-se a previsão global de 11671 ,495 tonelada/mês 

(5962,612 x 23/11 ,75). A equação adaptada para previsões mensais toma a 

forma: 

!VENDA prevista = {1989,213 - 6,809778 X PMV vista ) X N dias úteis 

A esta fórmula foi acrescentado um "compensador", visando 

diminuir a margem de erro em relação à diferença entre as vendas 

previstas e as realizadas no mês anterior. Com esta compensação, a 

fórmula passou a ter a seguinte configuração: 

VENDA prevista = {1989,213 - 6,809778 X PMV vista) X N dias úteis + 

[(prev. mês anterior- efetiva mês anterior)*(NDU atuai/NDU anterior)] 



84 

5.6.3 PMVvlsta, custo e margem 

A meta para o PMVvista, por não apresentar distorções de análise, ao 

invés da meta para o PMV, deve ser cotejada com as metas de CUSTO. O 

esquema da figura 5.8 abaixo ilustra a relação de influência entre estas 

variáveis e a política de LUCRO. 

Figura 5.8 - Influência do Custo e do Preço Médio de Venda no Lucro 

Tanto o objetivo fixado para o PMVvista como o objetivo fixado para o 

CUSTO influenciam a variável LUCRO. Por exemplo, objetivando um PMVvista 

mais elevado podere-se-á ter um LUCRO mais elevado. Por outro lado, a 

meta de redução de CUSTO ocasionará um aumento de LUCRO. A equação 

que se depreende deste esquema é: 

PMV vista = CMP vista x (1 + margem) 

O elemento de ligação entre os esquemas apresentados é justamente o 

PMVvista. De todas as variáveis envolvidas no planejamento, a única exógena 
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é JUROS. Sua monitoração é relativamente simples, pois se trata de juros de 

curto prazo para financiamento de capital de giro. 

Note-se que, na última equação, introduziu-se a variável CMPvista, que 

corresponde ao custo médio de produção avaliado no mesmo instante 

temporal que o PMVvista, para não causar distorções devido à conjuntura 

inflacionária ou especulações financeiras. O CMPvista, pode ser decompo.sto 

em Custos Fixos e Custos Variáveis, sofrendo influência da quantidade 

produzida. A quantidade produzida, por sua vez, equilibra-se com a 

quantidade vendida através de uma relação com ESTOQUES. A Figura 5.9 a 

seguir ilustra o quadro mais completo de relações entre as variáveis. 

ESTOQUE 
ton 

Meta 

de Vendas 

Meta de 
PRODUÇÃO Custos 

Fixos 

Custos 
Variáveis 

I 
Meta de 
CUSTO 
CMPVista 

"" \ 
(
-) Metade 

PMV 
-- vista ~Po1de 

LUCRO 
margem 

Figura 5.9 - Relações entre as variáveis 

A equação de equilíbrio entre Meta de VENDAS, Meta de PRODUÇÃO 

e ESTOQUE é simples: 

PRODUÇÃO = VENDA prevista + E tinal - E inicial 
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A equação correspondente ao CUSTO pode ser descrita como: 

CMP = CV + 
CF 

vista PRODUÇÃO 

As cinco equações apresentadas formam um sistema básico de 

equações com 12 variáveis. Algumas destas variáveis (Taxa de JUROS e 

ESTOQUE INICIAL) são quantidades fixas e fora de controle gerencial. Outras 

(CV e CF) são quantidades estáveis, passíveis de modificação somente a 

longo prazo (isto é, fixas a curto prazo}, e passíveis de controle e 

acompanhamento gerencial. As demais são variáveis não estabelecidas a 

nível de política. É importante perceber que, embora haja alguma liberdade de 

escolha (mais precisamente três graus de liberdade), nem todas podem ser 

escolhidas livremente e de forma simultânea. 

Deste sistema básico, que permite compreender as relações entre as 

variáveis, outras equações são derivadas, de modo a permitir a construção de 

um modelo em forma de árvore de decisão, que será apresentado no item 

5.10. · 

O sistema de equações representa a base a partir da qual podem ser 

realizadas simulações (elaborando diferentes possibilidades ou cenários) 

visando o estabelecimento de metas apropriadas para as variáveis envolvidas. 

5.7 Integração dos controles informacionais e dos pontos de análise 

com as relações matemáticas básicas 

Há, efetivamente, uma necessidade premente de se integrar três pilares 

básicos que devem possibilitar a correta condução dos negócios e atividades 

das empresas, quais sejam: (1 as informações e os controles em geral; (2 os 

custos (fixos e variáveis, de produção e de venda); e (3 as equações 

matemáticas. São estas equações que deverão balizar todo o resto, iniciando 
I 

pelo processo decisório e de negociação, assegurando a coerência das ações 
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conseqüentes. Entretanto, estas equações devem ser alimentadas com 

informações, oriundas das diversas áreas (vendas, produção, finanças etc.), as 

quais também alimentam os controles de custos. 

Destaque-se que há uma necessidade, também premente, de que esses 

modelos e relações sejam compreendidos para que se adquira o hábito de 

reagir tendo-os por base . . Não adianta somente alimentar o sistema baseado 

nas equações, deve-se alimentá-lo corretamente. Além disso, o sistema 

assegurará a coerência das decisões baseadas na situação vigente. Ora, os 

controles, existindo efetivamente, permitirão o estudo e a identificação de 

mudanças (pequenas, por vezes) na origem da informação, nos custos fixos ou 

variáveis, por exemplo, de forma a mudar a base de informações e melhorar 

ainda mais a coerência do sistema e das decisões. Ou seja, com um 

mapeamento completo da situação, poder-se-á identificar pontos de atuação 

nos quais se reduzirá custos ou melhorará um outro indicador em favor do 

melhor resultado. 
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Com a integração das relações matemáticas, pode-se utilizar um 

sistema para simular diferentes situações e suas conseqüências, no intuito de 

se decidir as ações imediatas e futuras. Esboçou-se abaixo um esquema de 

fluxos de informações e de decisões, em dois níveis, conforme mostrado nas 

Figuras 5.1 O e 5.11. 

Nível de detalhamento I 

.---------__ 
,-------,~ testa e aprova 

Direção poUtica de lucro 
.._ ___ __,~ 

Inicial 

Relações 
Matemáticas 
(sistema para 
simulação de 
cenários) 

assegurar ~ 
~~ 

coerência -Vendas 
-Custo unitário 
-Adm. Preços 
-Adm. Prazos 
-Produçlío 
-Adm. Estoque 
-Matéria-Prima Esto~ue ~ 

CV CF 
-Mão-de-Obra 

Vendas I I Produção I I ~· .__ ___ ____,_ _ _ . manças 

/ 
( Custos ) 

t 
·área 
-linha 
·etc. 

I L-1 _A_dm_in_. ____,j 

Figura 5.1 O· Fluxo de informações e decisões nível 1 
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~ 
~ 
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Figura 5.11 - Fluxo de informações e decisões nível 2 
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5.8 Qualificações básicas do usuário do SADI 

O SADI é um sistema que foi concebido com a intenção de ser 

facilmente operado (esta é uma das características dos SAD's). Acredita-se 

que, em função da amigabilidade e simplicidade do sistema, a nível de 

operação, os usuários não tenham dificuldade em utilizar esta ferramenta de 

apoio à decisão. Entretanto, é necessário ressaltar que este sistema exige que 

o seu usuário possua determinados .conhecimentos mínimos de informática e 

um razoável conhecimento da organização e do ambiente em que o sistema 

vier a ser implantado. 

A necessidade de um conhecimento mínimo de informática diz respeito 

ao funcionamento básico do equipamento no que se refere a teclado, discos 

rígidos (winchester), unidade de disquetes (drives) etc. Isto porque o SADI não 

possui nenhum tipo de instrução (seja em forma de manual, "helps on-line" ou 

tutoriais) que auxilie o usuário no entendimento e conhecimento do 

funcionamento mínimo do microcomputador. Outro conhecimento mínimo 

desejável é sobre o funcionamento do "Windows", haja vista que o SADI é um 

sistema desenvolvido neste ambiente. Este tipo de treinamento certamente 

não será incluído no sistema em versões futuras. 

No que tange à necessidade de o usuário ser um conhecedor da 

organização e do ambiente, é devida ao fato de o SADI projetar cenários em 

função de informações fornecidas pelo usuário. Apesar de o sistema permitir a 

fixação de um limite para as variáveis (impedindo, assim, valores absurdos), o 

conhecimento da potencialidade, tanto interna como externa, é que poderá 

proporcionar a formação de cenários mais favoráveis. Da mesma forma, no 

momento da escolha entre os vários cenários projetados, este conhecimento 

será determinante no julgamento do cenário mais adequado. Por esse motivo, 

durante todo este trabalho, utilizou-se o termo "gerente" para identificar o 

usuário final do sistema. 



91 

5.9 A funcionalidade do SADI 

O SADI é um sistema em que a interface com o usuário é relativamente 

simples, possuindo em sua tela principal todas as funções importantes. Ou 

seja, o funcionamento do sistema acontece com poucas "navegações". Na tela 

principal (tela de primeiro nível) o usuário encontra todos os recursos para 

operar o sistema e, por esse motivo, ela será utilizada como base para a 

explicação de sua funcionalidade. Cada função possui um "botão de função" 

equivalente, portanto, eles serão usados como referência. 

Uma das características do SADI é a liberdade oferecida ao usuário 

para a elaboração de cenários. O usuário pode informar qualquer das variáveis 

de acordo com o seu interesse (as possíveis combinações de variáveis são 

descritas no item 5.1 O "A árvore de decisão do SADI"). Este foi o motivo para o 

desenvolvimento do sistema em Banco de Dados (ACCESS da Microsoft 

Corporation) e não em uma planilha eletrônica. Assim, ele exerce livremente as 

"liberdades" possíveis de combinação das variáveis, escolhendo suas metas, 

uma a uma, até que o sistema disponha de informações suficientes para 

completar automaticamente o restante das variáveis. 

Visando facilitar a explicação sobre as funções disponíveis e sua 

visualização, a tela principal do SADI foi subdivida em sete blocos de funções, 

conforme mostra a Figura 5.12 a seguir: 

Faculdade de Ciências Econômicas 
Biblioteca Gladis W. do Amaral 
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BLOCO 1 

Figura 5.12- Tela Principal do SADI 

Portanto os blocos de funções ficaram assim constituídos: 

• Bloco 1 - Variáveis do processo para montar os cenários 

• Número Dias úteis 

• Estoque Inicial 

• Custo Variável 

• Custo Fixo 

• Estoque Final 

• Preço Médio Venda Vista 

• Vendas 

• Produção 

• Custo Médio Prod. Vista 
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• Margem 

• Lucro 

• Bloco 2- Dados históricos 

• Históricos (dos dados referentes ao bloco 1) 

• Bloco 3 - Modo de funcionamento 

• Definir Cenário Base 

• Parâmetro de Referência 

• Opção de Prazo 

• Bloco 4 - Reflexão 

• Mostrar Cenário Base 

• Mostrar Outros Cenários 

• Comparar Cenários 

• Manutenção de Cenários 

• Bloco 5 - Utilização sucessiva . 

• Reinicializar 

• Desativar Mensagens 

• Bloco 6- Relações comerciais 

• Negociações 

• Clientes 

• Bloco 6- Utilitários e ferramentas de apoio 

• Relógio 

• Calendário 

• Impressão 

• Manutenção 

• Gráfico de linhas 

• Gráficos de barra 

• Saída do sistema 

• Manual Técnico 

• Ajuda 

As variáveis pertencentes a todos os blocos acima identificados serão 

explicadas individualmente, com exceção do Bloco 7 que será desenvolvido no 
I 

futuro e envolve a facilitação das interações empresa I cliente. 
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5.9.1 As funções pertencentes ao Bloco 1 - variáveis do processo para 

montar os cenários 

As funções pertencentes a este bloco podem ser classificadas como 

variáveis de entrada, variáveis de entrada ou de exibição, e variável somente 

de exibição, da seguinte forma: 

• variáveis de entrada - devem ser preenchidas obrigatoriamente. 

Sem o preenchimento deste tipo de variável o SADI não pode 

montar um cenário. As variáveis de entrada são: Número Dias 

úteis, Estoque Inicial, Custo Variável e Custo Fixo. Estas variáveis 

deverão ser preenchidas antes de qualquer outra variável, na 

seguinte ordem: 1) primeiramente Número Dias úteis e Estoque 

Inicial ou o.contrário; em seguida 2) Custo Variável e Custo Fixo ou 

o contrário. Estas quatro variáveis, em uma versão futura do 

sistema, poderão ser preenchidas automaticamente com 

informações de um outro sistema; 

• variáveis de entrada ou de exibição :- podem ser preenchidas 

(como as variáveis de entrada) ou podem ser exibidas como 

resultado da montagem do cenário pelo sistema. No momento da 

montagem do cenário, pelo menos duas e no máximo três destas 

variáveis deverão ser preenchidas livremente pelo usuário. Por 

exemplo, se as variáveis Produção e Estoque Final forem 

preenchidas o SADI já terá informações para a montagem do 

cenário. A Árvore de Decisão, item 5.1 O, define claramente as 

possíveis seqüências de preenchimento de variáveis ·e também a 

seqüência de fórmulas matemáticas utilizadas; e 
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• variável somente de exibição - a única variável deste tipo é o 

Lucro. Esta variável não pode ser preenchida pelo usuário. Ela 

somente será exibida como resultado da montagem do cenário pelo 

sistema. 

Para entrar com o dado da variável , o botão referente a ela deverá ser 

acionado (Figura. 5.13) . Em seguida, a seguinte tela será exibida: 

Figura 5.13- Tela de preenchimento de variáveis 

É neste tipo de tela que as variáveis de entrada deverão ser 

preenchidas. Esta tela sempre exibirá do lado direito o histórico mensal da 

variável. Este histórico deverá auxiliar o usuário a preencher a variável, 

mostrando-lhe os comportamentos passados. Neste exemplo, está sendo 

mostrada a variável Número de Dias úteis, porque nesta simulação esta foi a 

variável escolhida. Numa utilização real do SADI, todas as variáveis escolhidas 

para preenchimento mostrarão uma tela como esta, obviamente referente à 
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variável escolhida. Logo que a variável seja preenchida, o botão "OK", situado 

abaixo do campo da variável, deverá ser acionado. Em seguida, a Tela 

Principal do SADI , Figura 5.12, será exibida, com a variável já preenchida. A 

montagem do cenário deverá prosseguir, conforme a Árvore de Decisão, item 

5.10. 

As variáveis pertencentes ao Bloco 1: 

Variável: Número Dias Úteis 

Identificação: indica o número de dias úteis previstos de trabalho na indústria 

em determinado período. 

Unidade da variável: dia 

Exemplo de dado informado: 20 

Exemplo de dado exibido: 20dias 

Tipo de variável: entrada 

Variável: Estoque Inicial 

Identificação: indica a quantidade de produto disponível no início do período 

que será projetado 

Unidade da variável: tonelada 

Exemplo de dado informado: 4.1 06,2 

Exemplo de dado exibido: 4.1 06,20ton 

Tipo de variável: entrada 

Variável: Custo Variável 

Identificação: indica o total dos custos variáveis dividido pela quantidade 

prevista de produção em toneladas 

Unidade da variável: Dólar Americano por tonelada 

Exemplo de dado informado: 31 ,67 

Exemplo de dado exibido: US$31 ,67 /ton 

Tipo de variável: entrada 



Variável: Custo Fixo 

Identificação: indica o total dos custos fixos da empresa 

Unidade da variável: Dólar Americano 

Exemplo de dado informado: 20,83 

Exemplo de dado exibido: 20,83ton 

Tipo de variável: entrada 

Variável: Estoque Final 

Identificação: indica a quantidade prevista do total do estoque para o final do 

período do referido cenário 

Unidade da variável: tonelada 

Exemplo de dado informado: 2991,8 

Exemplo de dado exibido: 2.991 ,80ton 

Tipo de variável: entrada ou de exibição 

Variável: Preço Médio Venda Vista 

Identificação: indica a previsão do valor médio das vendas à vista, durante a 

vigência do referido cenário 

Unidade da variável: Dólar Americano por tonelada 

Exemplo de dado informado: 55,7 

Exemplo de dado exibido: US$55,70/ton 

Tipo de variável: entrada ou de exibição 

Variável: Vendas 

Identificação: indica a quantidade prevista de venda, durante a vigência do 

referido cenário 

Unidade da variável: tonelada 

Exemplo de dado informado: 13553,7 

Exemplo de dado exibido: 13.553,70ton 

Tipo de variável: entrada ou de exibição 
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Variável: Produção 

Identificação: indica a quantidade prevista da produção, durante a vigência do 

referido cenário 

Unidade da variável: tonelada 

Exemplo de dado informado: 14220,2 

Exemplo de dado exibido: 14.220,20ton 

Tipo de variável: entrada ou de exibição 

Variável: Custo Médio Produto Vista 

Identificação: indica a previsão do custo médio de produção à vista, durante a 

vigência do referido cenário 

Unidade da variável: Dólar Americano por tonelada 

Exemplo de dado informado: 52,5 

Exemplo de dado exibido: US$52,50/ton 

Tipo de variável: entrada ou de exibição 

Variável: Margem 

Identificação: indica a previsão da relação entre o preço médio de venda e o 

custo médio de produção, durante a vigência do referido cenário 

Un idade da variável: porcentagem 

Exemplo de dado informado: 5,5 

Exemplo de dado exibido: 5,50% 

Tipo de variável: entrada ou de exibição 

Variável : Lucro 

Identificação: indica o resultado global previsto do período. Pode ser positivo 

ou negativo (lucro ou prejuízo) 

Unidade da variável: Dólar Americano 

Exemplo de dado exibido: US$1 0.550,00 

Tipo de variável: somente de exibição 

Quando algum cenário base for definido (5.9.3 "As funções do Bloco 3 -

Modo de funcionamento") , estas variáveis estarão preenchidas com os dados 
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referentes ao cenário base. Estes dados poderão ser alterados ou mantidos, 

bastando para isso continuar o preenchimento da tela. 

Assim que todas as informações necessárias para a geração de um 

cenário forem preenchidas (conforme a "Árvore de decisão do SADI", item 

5.1 O) , o sistema emitirá uma mensagem que permitirá ao usuário gravar ou 

não o cenário montado. 

5.9.2 A função do Bloco 2- Dados históricos 

A função referente a este bloco diz respeito aos históricos de todas as 

variáveis constantes do bloco 1 e de dois indicadores, a URV (Unidade Real de 

Valor) e o Dólar Americano. Para acessar estes dados o botão HISTÓRICO 

deverá ser acionado na tela principal do SADI, (ver Figura 5.12. Em seguida a 

tela que permite escolher o histórico desejado será exibida, conforme mostra a 

Figura a seguir. 
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A partir desta tela pode-se escolher um histórico desejado, acionando

se o botão correspondente na janela à direita. 

5.9.3 As funções do Bloco 3 - Modo de funcionamento 

O bloco 3 inclui as funções Definir Cenário Base, Parâmetro de 

Referência e Opção de Prazo. 

A função Definir Cenário Base permite que se escolha, entre os 

cenários disponíveis, um determinado cenário que servirá de base para a 

montagem de um outro cenário. Isto significa que os dados do cenário 

escolhido serão exibidos durante o preenchimento do novo cenário. Não existe 

a obrigatoriedade de se definir um cenário como base. Isto deverá acontecer 

quando um determinado cenário possuir dados que possam interessar a 

simulação de outros cenários. 

Para se definir o cenário base deve-se acionar o botão 11Definir Cenário 

Base 11 na Tela principal do SADI, (ver Figura 5.12). Em seguida a tela será 

exibida, conforme mostra a Figura a seguir. 
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Nesta tela o cenário base poderá ser escolhido de quatro maneiras: 

• cenário Oficial - para definir o cenário base utilizando o cenário 

oficial, basta acionar o botão "Oficial". Caso nenhum cenário oficial 

(adotado pela empresa) esteja definido para o mês, o sistema 

emitirá um aviso; 

• cenário Real - para definir o cenário base utilizando o cenário real, 

basta acionar o botão "Real". Este cenário é montado em função 

dos valores contidos nos históricos, que representam o 

comportamento acontecido, relativo a um deteminado mês. Caso os 

históricos não tenham sido preenchidos com o comportamento real 

dos meses anteriores, o sistema emitirá um aviso; 

• cenário "Zerado" - para definir o cenário base utilizando o cenário 

"zerado", basta acionar o botão 11Zerado". O sistema moverá zeros 

para todas as variáveis; 
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• outro Cenário - para definir o cenário base utilizando qualquer outro 

cenário , é necessário selecionar um dos cenários disponíveis, 

assinalando o cenário escolhido e em seguida acionando o botão 

"Definir". 

A função Parâmetro de Referência permite escolher qual será o 

cenário considerado como base na seqüência de utilização para a simulação. 

Existem duas possibilidades: fixo e seqencial. 

Para se definir o parâmetro de referência, deve-se acionar o botão 

"Parâmetro de Referência" na Tela principal do SADI , (ver Figura 5.12). Em 

seguida a tela será exibida, conforme mostra a Figura 5.16 a seguir. 

Nesta tela, o parâmetro de referência poderá ser escolhido como: 

• parâmetro de referência fixo, onde a cada simulação o cenário 

considerado como base é o inicial, ou seja o definido como base 

(quando houver) ou o primeiro cenário montado; e 
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• parâmetro de referência seqüencial, onde a cada simulação o 

cenário considerado como base é o imediatamente anterior. 

Para se definir o parâmetro basta selecionar o parâmetro desejado e em 

seguida acionar o botão "OK". 

A função Opção de Prazo permite escolher o período do cenário 

projetado. Existem duas possibilidades, curto prazo e longo prazo. É 

obrigatória a escolha de uma dessas opções. 

Para se definir a opção de prazo deve-se acionar o botão "Opção de 

Prazo" na Tela principal do SADI (ver Figura 5.12). Em seguida a tela será 

exibida, conforme mostra a Figura 5.12 a seguir . 

• r necenária a seleção de uma destas 
alternativas porque os Custos Fixos e os Custos 
Variáveis têm tratamento diferenciado conforme 
o prazo escolhido (mês ou prazo superior). 

• No Curto Prazo. anume-se que os custos 
mantêm-se inalterados. Portanto. após definir o 
Custo Variável e o Custo Fixo. estes se 
manterão constantes até uma próxima opção de 
prazo. 

Para se definir a opção de prazo basta selecionar a opção desejada e 

em seguida, acionar o botão "OK". 
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5.9.4 As funções do Bloco 4 - Reflexão 

O bloco 4 inclui as funções Mostrar Cenário Base, Mostrar outro 

Cenário, Comparar Cenários e Manutenção de Cenários. 

A função Mostrar Cenário Base exibe o cenário base atual com o 

mesmo lay-out da Tela Principal do SADI (ver Figura 5.12) , clicando "ok", volta 

a situação imediatamente anterior. 

A função Mostrar outros Cenários exibe uma tela que contem todos os 

cenários disponíveis. Para se exibir estes cenários deve-se acionar o botão 

"Mostrar outros Cenários'' na Tela principal do SADI (ver Figura 5.12). Em 

seguida a tela será exibida, conforme mostrado na Figura a seguir. 

Para que algum cenário seja exibido no formato da tela principal do 

SADI (Figura 5.12) é necessário indicar o cenário desejado e em seguida 

acionar o botão "Mostrar". 
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A função Comparar Cenários permite que alguns cenários constantes 

na tabela de cenários sejam dispostos separadamente para facilitar, por meio 

da comparação destes, a escolha daquele mais adequado. 

Quando o botão "Comparar Cenários" for acionado (Tela principal do 

SADI , Figura 5.12) , uma tela similar à Tela para mostrar outros cenários 

(Figura 5.18) será exibida. Esta tela oferece a opção de selecionar todos os 

cenários que se quer comparar, bastando, para isso, assinalar os cenários 

desejados e, em seguida, acionar o botão "Comparar". 

A Figura 5.19 a seguir representa a Tela Comparar Cenários: 

A função Manutenção de Cenários permite importar, exportar, excluir e 

fazer back-up dos cenários. 

Para se acessar esta tela deve-se acionar o botão "Manutenção 

Cenários" na tela principal do SADI (Figura 5.12). A tela de Manutenção de 

Cenários será exibida, conforme mostra a Figura 5.20 a seguir. 
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Figura 5.20- Tela de manutenção de cenários 

Esta tela permite que as seguintes funções sejam executadas: 

• Importar Cenário - esta função permite incorporar à tabela um ou 

mais cenários. O cenário importado deve ter exatamente o mesmo 

lay-out da tabela. Este cenário será gerado a partir da função 

Exportar Cenário, em outro momento, até mesmo em outro 

microcomputador; 

• Exportar Cenário - esta função permite gerar um arquivo com um , 

alguns, ou todos os cenários da tabela no próprio Winchester do 

microcomputador ou em qualquer outro meio magnético disponível; 

• Excluir cenários - esta função permite excluir um, alguns ou todos 

os cenários da tabela; e 

• "Back-up" da tabela - esta função permite gerar um arquivo "back

up" da tabela atual no próprio Winchester do microcomputador ou 

em qualquer outro meio magnético disponível. 
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5.9.5 As funções do Bloco 5 - Utilização sucessiva 

O Bloco 5 engloba as funções Reinicializar e Desativar Mensagens. 

A função Reinicializar move zeros para todas as variáveis, mesmo que 

exista um cenário base definido e permite que o Parâmetro de Referência seja 

definido. Antes de reinicializar, ela permite que o cenário recém montado seja 

gravado. 

A função Desativar Mensagens permite que algumas mensagens não 

sejam exibidas durante a utilização do sistema. 

5.9.6 As funções do Bloco 6 - Utilitários e ferramentas de apoio 

O bloco 6 engloba as funções: Relógio, Calculadora, Impressão, 

Manutenção, Gráfico de Linhas, Gráficos de Barra, Saída do Sistema, Manual 

Técnico, e Ajuda e são representadas na tela principal do SADI (ver Figura 

5.12.) por meio de ícones. 

A função Relógio disponibiliza na tela o relógio do Windows (Microsoft 

Windows Clock). Para acessar a função deve-se acionar o ícone 

correspondente a um relógio. 

A função Manutenção possibilita as funções Cadastro de Históricos, 

Alterar as Constantes e Alterar Senhas. Para acessar a função segurança o 

ícone representado por um cadeado (tela principal do SADI, Figura 5.12) 

deverá ser acionado e a seguinte tela será exibida: 
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A tela de segurança do SADI tem a função de garantir que somente 

pessoas autorizadas tenham acesso às funções de Cadastro de Históricos, 

Alterar as Constantes e Alterar Senhas. Após o preenchimento da senha, o 

botão "OK" deverá ser acionado para acessar a tela de controle do SADI , 

conforme mostra a Figura 5.22 a seguir: 
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Por meio desta tela pode-se acessar as funções Cadastro de Históricos, 

Alterar as Constantes e Alterar Senhas. 

A função Cadastrar Histórico permite atualizar os históricos de todas 

as variáveis utilizadas pelo sistema. Para acessar a função Cadastro de 

Histórico deve-se acionar o botão ~~cadastrar Histórico~~ na tela de controle, 

exibida acima. Em seguida, a tela que permite escolher qual o histórico será 

atualizado será exibida, conforme mostra a Figura 5.23 a seguir. 
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Para atualizar o histórico, deve-se escolher o item e em seguida acionar 

o botão "OK". 

A função Alterar Constantes permite que sejam alteradas as 

constantes da fórmula de Venda. Para acessar esta função, deve-se acionar o 

botão "Alterar Constante" na tela de controle, conforme mostrado na Figura 

5.22. Em seguida a tela que permite alterar as constantes será exibida, 

conforme a Figura 5.24 a seguir. 



111 

Para se alterar as constantes da fórmula de vendas basta informar as 

novas constantes, preenchendo os dois campos disponíveis. Em seguida deve

se acionar o botão 11ÜK 11
• 

A função Alterar Senhas permite administrar as senhas de acesso ao 

sistema. Para acessar esta função, deve-se acionar o botão 11Aiterar Senhas 11 

na tela de controle, mostrada na Figura 5.22. Em seguida a tela que permite 

alterar as senhas será exibida conforme a Figura 5.25 a seguir. 
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Figura 5.25- Tela de manutenção de senha 

Para se alterar uma senha é necessário que se informe a nova senha no 

campo "senha" e se faça a confirmação, informando novamente no campo 

"confirmação". Em seguida deve-se acionar o botão "OK". 

As funções Calendário, Impressão, Gráfico de Linhas, Gráficos de 

Barra, Saída do Sistema, Manual Técnico e Ajuda ainda não estão disponíveis 

nesta versão do SADI. 

5.9. 7 Bloco 7 - Relações comerciais 

As funções pertencentes a este bloco, negociações e clientes, não 

serão desenvolvidas neste trabalho, devendo ser parte de pesquisas futuras. 

Para que estas funções sejam desenvolvidas, o sistema de informações da 

empresa deverá ser trabalhado para que possa gerar os dados necessários. 
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5.1 O A árvore de decisão do SADI 

A compreensão da árvore de decisão do SADI é muito importante para 

a compreensão do próprio funcionamento do sistema. Observando a árvore se 

pode se verificar quais são as seqüências possíveis de entrada de dados. Esta 

seqüência apresentada considera que as variáveis Número Dias Úteis, 

Estoque Inicial, Custo Variável e Custo Fixo já foram preenchidas no quadro 

5.2. 

A árvore de decisão apresentada a seguir representa as possíveis 

seqüências de informação de variáveis, as conseqüências de cada variável 

informada e a seqüência das fórmulas que são utilizadas na montagem dos 

cenários. Logo após a árvore de decisão, estão elencadas no quadro 5.3 , 

todas as fórmulas matemáticas utilizadas. 

Exemplos: 

• quando a variável Produção é informada, como conseqüência, a variável 

Custo Médio de Produção é calculada. Se a variável Venda for informada, 

o cenário será montado, obedecendo a seqüência de fórmulas: (7) (6) (1 O) 

(11 ). Neste exemplo, apenas duas variáveis (Produção e Vendas) 

precisaram ser preenchidas para que o cenário fosse montado. 

• quando a variável Estoque Final é informada, nenhuma outra variável é 

calculada automaticamente pelo sistema. Se a segunda variável a ser 

informada for a Margem, novamente, nenhuma variável será calculada. 

Neste exemplo, uma terceira variável deverá ser informada, pois somente 

com essa terceira variável, por exemplo Vendas, o cenário será montado, 

obedecendo à seqüência de fórmulas: (6) (9) (2) (11 ). Neste exemplo, três 

variáveis (Estoque Final, Margem e Vendas) precisaram ser preenchidas 

para que o cenário fosse montado. 

Os dois exemplos aqui apresentados podem ser facilmente 

acompanhados observando-se a árvore de decisão mostrada no quadro 5.2. 

As fórmulas utilizadas para a geração dos cenários podem ser constatadas 

logo após a árvore de decisão no quadro 5.3 "Fórmulas utilizadas na árvore de 

decisão do SADI". 
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Quadro 5.2 - Árvore de decisões 

1º-DADO CONSEQÜÊNCIA 2º- DADO ORDEM DE FÓRMULAS 3º-DADO ORDEM DE FÓRMULAS 
AUTOMÁTICA AUTOMÁTICAS AUTOMÁTICAS 

PRODUÇAO CMP(8) VENDAS (7) (6) (1 0) (11) 
PMV {4) (7) (1 0) (11) 
EF (3) (6) (1 0) {11} 
MARGEM (5) (4) (7) (11) 

CMP PRODUÇAO {2) VENDAS (7) (6) {10} {11} 
PMV (4) (7) (1 0) (11) 
EF (3) (6) (10} {11} 
MARGEM (5) (4) (7) (11} 

VENDAS PMV(6) PRODUÇAO (7) (8) {1 0} {11} 
CMP (2) (7) (10} (11) 
EF (1) (8) (1 0) (11) 
MARGEM (9) (2) (7) (11) 

PMV VENDAS(4) PRODUÇAO (7) (8) (1 0) (11) 
CMP (2) (7) (1 0) (11) 
EF (1) (8) (1 0) (11) 
MARGEM (9) (2) (7) (11) 

EF VENDAS (1) (6) (8) (10) (11) 
PRODUÇÃO (3) (6) (8) (10) (1 1) 
PMV (4) (1) (8) (1 0) (11) 
CMP (2) (3) (6) (1 0) (11) 
MARGEM----------------------> VENDAS (6) (9) (2) (11) 

PRODUÇÃO (8) (5) (3) (11) 
PMV (9) (4) (1) (11) 
CMP (5) (4) (1) (11) 

MARGEM VENDAS (6) (9) (2) (7) (11) 
PRODUÇÃO (8) (5) (4) (7) (11) 
PMV (9) (2) (4) (7) (11) 
E F-----------------------------------> VENDAS (6) (9) (2) (11) 

PRODUÇÃO (8) (5) (3) (11) 
PMV (9) (4) (1) (11) 
CMP (5) (4) (1) (11) 



Quadro 5.3 - Fórmulas utilizadas na árvore de decisão do SADI 

(1) Produção=Venda+Ef-Ei 

(2) Produção=CF/(CMP-CV) 

(3) Venda= Produção-Ef+Ei 

(4) Venda=(1989,213- 6,809778*PMV)*NDU + 

+ [(prev. mês anterior- efetiva mês 

anterior) *(N DUatuai/N DUanterior)] 

(5) PMV=CMP*(1 +Margem) 

(6)PMV={{{VENDA- [(prev.mês anterior- efetiva mês Anterior)* 

* (NDUatuai/NDUanterior)]}/NDU}-1989,213}/-6,809778 

(7) Ef=Produção-Vendas+Ei 

(8) CMP=CV+(CF/Produção) 

(9) CMP=PMV/(1 +Margem) 

(1 O)Margem=(PMV /CMP)-1 

(11 )Lucro=Venda*PMV*Margem 

Legenda: 

EF = Estoque Final 

El = Estoque Inicial 

CF = Custo Fixo 

CV =Custo Variável 

NDU = Número de dias úteis 

PMV = Preço Médio de Venda à Vista 

CMP =Custo Médio de Produção à Vista 
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CAPÍTULO 6 

Método e instrumentos para avaliar o impacto do SADI na redução das 
dificuldades do decisor nas diversas fases do processo decisório 

6.1 Introdução 

"Todas as formas de conhecimento são 
influenciadas por valores, atitudes e outras 
predileções. Jamais é possível ser completamente 
objetivo. Em outras palavras, a objetividade é 
sempre uma questão de grau. Mas a ciência insiste 
no ideal e no critério da objetividade como sendo 
indispensável. Sem objetividade não pode haver 
ciência" (Kerlinger, 1980, p. 297) 

Neste capítulo é elaborada e apresentada a forma como foi conduzida a 

pesquisa para a avaliação do impacto do sistema junto ao decisor. 

Inicialmente, são apresentados os objetivos, a hipótese do experimento e os 

possíveis beneficiados pela pesquisa. Em seguida, é discutida em detalhes a 

metodologia de pesquisa utilizada. Logo após, são apresentados os resultados 

obtidos no teste piloto e as alterações exigidas na pesquisa em função destes 

resultados. Finalmente, todas as questões referentes ao experimentos são 

discutidas. 

Reforce-se que, neste estudo, tem-se três intuitos maiores: 

• conceber e desenvolver uma ferramenta para assegurar a coerência 

e agilizar o processo decisório (o SADI, tratado no Capítulo anterior) ; 
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• formalizar as condições metodológicas e os instrumentos para 

avaliar o seu impacto na redução das dificuldades do decisor em 

cada fase do processo decisório (tratado neste capítulo); e 

• realizar um experimento em laboratório para verificar o impacto da 

utilização do SADI no nível de dificuldades do decisor no momento 

do processo decisório (relatado no próximo Capítulo). 

6.2 Objetivos 

6.2.1 Geral 

O objetivo geral desta pesquisa é melhor compreender como a utilização 

de uma ferramenta de apoio à decisão pode (ou não) contribuir para a redução 

das dificuldades dos envolvidos, nas diferentes fases do processo decisório. 

6.2.2 Específicos 

Os objetivos específicos da pesquisa aqui formalizada são: 

• avaliar o impacto do SADI nas dificuldades encontradas pelo decisor 

durante o processo decisório; 

• avaliar o impacto do SADI nas dificuldades encontradas pelo decisor 

em cada fase do processo decisório (inteligência, concepção e 

escolha) e no "feedback"; 

• contribuir para o estudo sobre a utilização efetiva das ferramentas 

de apoio à decisão; e 

• contribuir para o estudo sobre a concepção e o desenvolvimento de 

ferramentas de apoio à decisão, com interfaces e funcionalidades 

mais adequadas e segundo as expectativas do usuário. 

6.3 Hipóteses 

O método e as ferramentas aqui formalizados, deverão possibilitar a 

verificação das seguintes hipóteses: 
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H1: a utilização do SADI contribui para a diminuição das dificuldades 

encontradas no momento da decisão. 

Ho: a utilização do SADI não interfere no nível de dificuldades 

encontradas no momento da decisão. 

6.4 Possíveis beneficiados pela pesquisa 

Considera-se que esta pesquisa poderá interessar principalmente a: 

• responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas; 

• usuários de ferramentas de apoio à decisão; 

• pesquisadores interessados em estudar o processo decisório e os 

sistemas de apoio à decisão - SAD's; e 

• envolvidos em atividades de tomada de decisão, ou seja, 

principalmente gerentes e dirigentes de organizações públicas e 

privadas, de forma geral. 

6.5 Metodologia utilizada 

Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de um experimento em 

laboratório (Campbell e Stanley, 1979; Kerlinger, 1973, 1980). Campbell e 

Stanley (p.16), classificam este tipo de experimento como um ~~autêntico 

delineamento experimental~~ e como um delineamento tipo 6, ''com grupo de 

controle e só com pós-teste 11
• Este tipo de delineamento possui a 

representação apresentada na Figura 6.1.: 

A X 01 

A 0 2 

Figura 6.1 - Delineamento experimental tipo 6 
(Campbell e Stanley, 1979, p.46}' 

Obs.: um "X" representa a exposição de um grupo a uma variável ou evento experimental; um 
"0" representa algum processo de observação ou medida; um "A" indica a atribuição 
aleatória dos sujeitos aos distintos grupos de tratamento; a dimensão esquerda para 
direita representa a ordem temporal e os "X" e "0" dispostos na vertical e alinhados, 
indica que são simultâneos. 
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Nesta pesquisa participaram dois grupos, que foram escolhidos 

aleatoriamente que se constituiram no grupo experimental e no grupo de 

controle. 

O grupo experimental (grupo E) foi submetido a uma situação de 

decisão e utilizou uma ferramenta de apoio à decisão, o SADI, na resolução 

desta situação (A X 01). 

O grupo de controle (grupo C) foi submetido à mesma situação, sem a 

utilização da ferramenta de apoio à decisão (A 02), muito embora em 

mesmas condições tecnológicas. 

Os comportamentos de ambos os grupos foram observados e 

comparados no que se refere à dificuldade encontrada nas diversas fases do 

processo decisório a que foram submetidos. 

Este tipo de delineamento experimental é considerado bom por 

Campbell e Stanley (1979) e Mattar (1993). Entretanto, este último autor 

comenta que, por não existir um pré-teste, sempre existirá a dúvida se os dois 

grupos eram efetivamente idênticos antes de expostos ao tratamento. 

6.5.1 Validade da metodologia utilizada 

Campbell e Stanley (1979, p.16) avaliam o delineamento experimental 

tipo 6 quanto à validade interna e externa. O Quadro 6.1 a seguir, mostra esta 

validade quanto à relevância, controlabilidade, possível fonte de preocupação e 

fraqueza indiscutível dos fatores de fonte interna e externa. 
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Quadro 6.1 - Validade da pesquisa 

VALIDADE DA PESQUISA 

ORIGEM FATOR Fator não é Fator Possível Fraqueza 
relevante controlado preocupaçã< indiscutível 

Fonte 
interna - História X 

- Maturação X 

- Testagem X 

- Instrumentação X 

-Regressão X 

-Seleção X 

- mortalidade X 

-Interação de seleção e maturação X 

Fonte 
Externa - integração de testagem e X X 

- Integração de seleção e X X 

- Condições reativas X 

- Inferências de múltiplos X 

Fonte: Campbell e Stanley, 1971 , p.16. 

Segundo Jenkins (1983), os experimentos em laboratório que possuem 

como interesse a relação entre o tomador de decisão e os sistemas de 

informações utilizados para dar suporte à tomada de decisão vêm sendo 

desenvolvidos desde a década de 1970 na Universidade de Minnesota (Kozar, 

Prokop e Brooks, Senn, Carlisle, Walther, Benbasat, Davis etc.). 

6.5.2 Vantagens e desvantagens da pesquisa experimental 

Como todos os demais tipos de pesquisa, a pesquisa experimental 

possui suas vantagens e desvantagens. Kerlinger (1973) registra as vantagens 

e desvantagens deste tipo de pesquisa da seguinte forma: 

Vantagens: 

• a força básica deste tipo de pesquisa está no controle relativamente 

alto da situação de pesquisa e de suas variáveis; 

• possibilidade de manipulação das variáveis sozinhas ou com outras 

variáveis ; 

• muitos e variados aspectos da teoria podem ser testados quase à 

vontade; e 
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• possibilidade de "replicação" do experimento. 

Desvantagens: 

• a artificialidade, haja vista que o experimento é conduzido em um 

ambiente artificial; e 

• a dificuldade da generalização do experimento. 

A opção por este tipo de experimento baseia-se principalmente na 

relativa controlabilidade da situação de pesquisa e das suas variáveis. Esta 

controlabilidade nos permite verificar, em uma situação simulada de decisão, 

as dificuldades dos decisores pertencentes a um grupo experimental, quando 

se insere uma determinada variável e as dificuldades do grupo de controle, 

sem esta variável. Neste experimento, a variável inserida é um sistema de 

apoio à decisão (o SADI). 

6.6 O teste piloto 

O objetivo deste teste foi adequar o experimento e os instrumentos 

utilizados, buscando alcançar resultados que melhor reflitam o impacto do 

SADI nas diversas fases do processo decisório. 

O teste preliminar do experimento foi conduzido com uma turma de 

oitavo semestre do curso de Administração de Empresas da UFRGS. Neste 

teste, foram constituídos dois grupos, sendo que o grupo que utilizou o SADI 

possuía 2 indivíduos (grupo E) e o grupo que não utilizava o SADI, 3 indivíduos 

(grupo C). Os seguintes pontos foram observados durante a aplicação do teste 

piloto: 

• Dinâmica do experimento, quanto à parte operacional 

A dinâmica do experimento foi observada em relação aos fatores: 

composição dos grupos e condução do experimento. 

A composição dos grupos, buscando garantir a aleatoriedade nas suas 

formações, foi feita no momento em que os participantes entravam na 

sala onde o experimento seria conduzido, ou seja, à medida em que o 

indivíduo entrava na sala, era designado para um grupo e o indivíduo 
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seguinte para outro grupo. Desta forma, garantiu-se que os indivíduos 

fossem distribuídos aleatoriamente nos grupos. 

Quanto à condução do experimento, inicialmente foi distribuído aos 

grupos o Anexo A- Texto-caso. Em seguida, foi solicitado que os grupos 

preenchessem as informações da página 1 do Anexo A e, logo após, foi 

lida para o grupo a parte referente ao objetivo do experimento. Neste 

momento, as dúvidas referentes ao objetivo do experimento foram 

dirimidas. A seguir, foi lida a página 2, contendo a Contextualização 

(item 1.1 até o item 1.6). Novamente, todas as dúvidas relativas à 

contextualização do experimento foram discutidas. Em seguida, foi lida, 

na página 3, a Situação de Decisão 1. Após uma breve explicação sobre 

esta situação de decisão, solicitou-se que os grupos informassem o 

horário de início da atividade e iniciassem a discussão e a resolução do 

problema. 

Após a resolução da Situação de Decisão 1, o mesmo procedimento foi 

adotado para a Situação de Decisão 2. Decidiu-se, em função do tempo 

gasto na resolução das Situações de Decisão 1 e 2, que a Situação de 

Decisão 3 não seria incluída no teste. A intenção foi evitar que o 

cansaço dos grupos interferisse no experimento. 

Ao final da seção, foi salientada a importância do questionário para o 

experimento, solicitando aos elementos dos grupos que respondessem 

individualmente e com bastante atenção. Neste momento, um elemento 

de cada grupo foi convidado para participar de uma entrevista. 

• Os equipamentos para a realização do experimento 

O teste prel iminar determinou que o seguinte equipamento seria 

necessário para a realização do experimento definitivo: 

-um microcomputador para cada grupo, com capacidade suficiente para 

suportar um ambiente Windows. O micro designado para o grupo de 

controle deverá ter instalado uma planilha eletrônica Excell e uma 

calculadora científica. O micro designado para o grupo experimental 

deverá ter instalado o sistema SADI; 

-um estabilizador de voltagem por microcomputador; e 

-um gravador de audio por grupo, com pilhas novas e fitas virgens. 
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• Adequabilidade do local onde foi feito o experimento 

O local disponível para a realização do experimento foi a Sala 32 do 

prédio da Faculdade de Economia da UFRGS. A sala possui 

aproximadamente 60 metros quadrados e se mostrou adequada no que 

se refere ao espaço para abrigar os grupos durante o experimento. 

No que se refere às instalações elétricas para os equipamentos, esta 

sala é bastante precária. Não possui nenhum dispositivo estabilizador de 

corrente e a quantidade de tomadas é insuficiente (apenas duas). 

Esta sala também não possui um mobiliário adequado para a realização 

do experimento. O mobiliário foi improvisado, unindo-se as mesas, de 

forma a permitir o trabalho dos grupos. A sala também não possui 

nenhum tratamento acústico. 

• Tempo aproximado para a aplicação do experimento 

Os grupos tiveram sessenta minutos para trabalhar a primeira situação 

de decisão e quarenta minutos para a segunda. Para a resposta dos 

questionários, dez minutos se mostraram suficientes. Para a entrevista 

após o experimento, vinte minutos. 

• Treinamento dos auxiliares de pesquisa 

Ao final do teste preliminar, todos os auxiliares de pesquisa se 

mostraram preparados para o experimento. 

• Clareza e factibilidade da situação de decisão 

O teste preliminar mostrou que na situação de decisão 1 (Anexo A) 

deveriam ser fornecidas informações sobre o histórico de vendas, 

produção e preço médio de vendas. Estes dados foram incluídos na 

situação de decisão, referentes ao período de janeiro de 1993 até 

agosto de 1994. Também foram incluídos o desvio padrão e a média 

destas três variáveis. 

Para este experimento, foram criadas três situações de decisão (Anexo 

A). Entretanto, durante o teste preliminar, optou-se por utilizar apenas as 

duas primeiras situações na intenção de que o experimento fosse 

desenvolvido no período de duas horas. Esta opção baseou-se no fato 

de que os grupos geraram mais cenários alternativos do que o esperado 

e o tempo gasto no experimento poderia ser muito grande, dificultando a 
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presença dos indivíduos no experimento ou mesmo gerando cansaço e 

"mascarando" os resultados (Mattar, 1993 v.1, p.1 08). 

As situações de decisão se mostraram factíveis, no que se refere à 

possibilidade de resolução, tanto para o grupo de controle como para o 

grupo experimental. 

• Roteiro para a observação 

O roteiro de observação se mostrou muito subjetivo. Por esse motivo 

decidiu-se modificá-lo, optando-se por gravar o experimento em todos 

os grupos e utilizar o questionário para a verificação de questões 

específicas. 

• Roteiro de entrevista 

O roteiro de entrevistas foi alterado. Algumas das questões previstas 

para a entrevista foram transferidas para o questionário. 

• Aplicação do questionário 

Uma questão foi reformulada pois estava gerando dúvidas. Questões 

que estavam sendo colocadas na entrevista e pontos que constavam do 

roteiro para a observação foram agregadas ao questionário. 

O teste preliminar foi de capital importância para este experimento. Ele 

permitiu que várias imperfeições fossem corrigidas antes do início do 

experimento, tudo isto permitindo a elaboração ou adaptação dos instrumentos 

constantes dos Anexos A, B, C e D. 

6.7 O Experimento 

6.7.1 A seleção da amostra do experimento 

O tipo de amostra utilizado neste experimento foi não probabilística. 

Esta escolha baseou-se no fato apontado por Mattar (1993 v.1, p. 284) para a 

escolha desse tipo de amostra: "a obtenção de uma amostra de dados que 

reflitam precisamente a população não seja o propósito principal da pesquisa". 

Foram utilizados vinte indivíduos cursando o primeiro semestre do Curso 

de Graduação em Administração de Empresas da UFRGS e vinte indivíduos 

do Curso de Mestrado e Doutorado do PPGA/UFRGS. 
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Os indivíduos do curso de graduação foram retirados de uma turma de 

quarenta e cinco estudantes. O critério de escolha foi aleatório. 

Os indivíduos do curso de mestrado e doutorado foram retirados da 

turma de mestrandos e da turma de doutorandos do PPGA de 1994. Portanto, 

ao todo, quarenta indivíduos participaram deste experimento. 

6. 7.2 A constituição dos grupos 

Na constituição dos grupos, os indivíduos pertencentes ao grupo de 

graduandos ficaram separados dos indivíduos pertencentes ao grupo de pós

graduandos. Feito isso, nenhum grupo que participou do experimento 

continha, ao mesmo tempo, indivíduos graduandos e pós-graduandos. 

A formação dos grupos de controle e experimental se deu de forma 

aleatória. A questão da seleção da amostra, da constituição dos grupos e da 

escolha do grupo C e do grupo E para planos verdadeiramente experimentais é 

de grande importância. Campbell e Stanley (1979, p. 46) registram: "por 

motivos psicológicos é difícil renunciar a saber com certeza que os grupos 

experimental e de controle eram iguais antes do tratamento experimental 

diferencial. Não obstante, a mais adequada segurança, em todos os sentidos, 

de que inexistam vieses iniciais entre os grupos, é a aleatoriedade". Mattar 

(1 993 v. 1, p. 114) também se manifesta a respeito da aleatoriedade neste tipo 

de pesquisa: "Randomize sempre que for possível: selecione as unidades de 

teste por processo randômicos; atribua os papéis entre os grupos de forma 

randômica; atribua os tratamentos experimentais aos grupos de forma 

randômica." Todo o esforço foi desenvolvido no intuito de manter a 

aleatoriedade neste experimento. 

Os seguintes grupos foram constituídos: 
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Tabela 6.1 - Formação dos grupos para o experimento 

Grupo de controle Grupo experimental 

graduandos pós-graduandos graduandos pós-graduandos 
No grupo N° indiv. No grupo N° indiv. No grupo W indiv. No grupo No indiv. 

03 05 06 02 01 05 05 02 
04 05 08 04 02 05 07 04 

10 04 09 04 
Subtotais 10 10 10 10 
Total do grupo de Controle 20 Total do grupo Eperimental 20 

Total 40 

6.7.3 Instrumentos utilizados no experimento 

No experimento os seguintes instrumentos foram utilizados: 

• texto-caso (Anexo A) - que, em sua primeira parte, contém uma 

contextualização geral da situação e, na segunda parte, a simulação de 

situações de decisão dentro de uma indústria. As situações de decisão 

ocorrem algumas vezes para que se possa fazer a verificação com mais 

precisão. Tem-se a consciência da dificuldade e importância da forma e 

conteúdo do texto-caso. A aplicação do teste preliminar foi uma 

oportunidade de se corrigir pontos falhos ocorridos na elaboração deste 

instrumento. Todo o cuidado foi tomado afim de se evitar que o 

instrumento interferisse no resultado do experimento. Este instrumento 

é apresentado no Anexo A deste trabalho e foi utilizado pelo Grupo de 

Controle e pelo Grupo Experimental; 

• ferramenta de apoio à decisão - a ferramenta de apoio à decisão 

utilizada (SADI- Sistema de Apoio à Decisão Industrial) foi concebida e 

desenvolvida sob a orientação dos professores João Luiz Becker e 

Henrique Freitas, com o auxílio dos bolsistas de IC/CNPQ, Marcus 

Vinícius Cunha Júnior e Ricardo Formighieri de Bem e deste 

mestrando, para atender uma determinada necessidade de suporte à 

decisão na área industrial. Esta ferramenta, comentada em detalhes no 

capítulo 5, foi utilizada pelo Grupo Experimental; e 

• planilha eletrônica EXCELL - esta planilha e a calculadora no modo 

científico do WINDOWS foram utilizadas pelo Grupo de Controle. 
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6.7.4 Condução do experimento 

No início do experimento, o texto-caso foi lido e as dúvidas de 

interpretação dirimidas. 

• O grupo E - este grupo desenvolveu o texto-caso utilizando o SADI. 

Os auxiliares de pesquisa ajudaram as equipes tão somente quanto à 

parte operacional da utilização do microcomputador e da ferramenta. 

• O grupo C - este grupo desenvolveu o texto-caso utilizando a plan ilha 

eletrônica EXCELL. O mesmo suporte dos auxiliares de pesquisa 

oferecido ao grupo E também o foi a este grupo. 

6.7.5 A Verificação do Experimento 

A verificação do experimento ocorreu em dois momentos: durante o 

teste, por meio de observação e gravação, e após o término das atividades, 

por meio de questionários, entrevistas e pontos de controle no texto-caso. 

Verificação do experimento durante a sua realização: 

• observação (Anexo D) - os grupos foram observados no decorrer do 

experimento com o objetivo de comparar os comportamentos 

observados com os resultados obtidos por meio do questionário e das 

entrevistas; e 

• gravação - todas as discussões dos grupos foram gravadas em fita 

cassete (audio). 

Verificação do experimento após a sua realização: 

• aplicação de questionário (Anexo B) - após o experimento, os 

integrantes dos grupos responderam a um questionário contendo 21 

questões visando medir o nível de dificuldade de cada item das fases do 

processo decisório. Estes itens de dificuldade tiveram como base a 

relação de dificuldade, elencadas no item 3.8, "As dificuldades 

encontradas no momento da decisã0 11
• O modelo de questionário 

utilizado foi baseado no utilizado por Jenkins (1983). O questionário 
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utiliza uma escala tipo Likert (Likert, 1969; Mattar, 1993, v. 2) de sete 

pontos, onde os pontos mais baixos indicam dificuldade e os pontos 

mais altos facilidade; 

• realização de entrevistas (Anexo C) - foram escolhidos para a 

entrevista os indivíduos que demonstraram mais interesse no decorrer 

do experimento. As entrevistas foram realizadas logo após a execução 

do ensaio e foram utilizadas como fonte complementar de informação 

dos questionários. A elaboração do roteiro de entrevista baseou-se em 

Oliveira (1990); e 

• pontos de controle no texto-caso - foram observados os tempos para 

a geração das alternativas e a quantidade delas. 

Consideram-se assim explicitados formalmente todos os detalhes e 

precauções metodológicas inerentes à realização do estudo proposto; isto 

possibilitou, após a sua efetivação, a análise dos resultados, objeto do próximo 

capítulo. 

Faculdade de Ciências Econômicas 
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CAPÍTULO 7 

Análise dos resultados 

7.1 Introdução 

Neste Capítulo são analisados os resultados da pesquisa experimental. 

Inicialmente, são descritos os testes estatísticos utilizados são citados. Em 

seguida, é verificada a fidedignidade das escalas. Logo após, analisa-se os 

resultados referentes ao envolvimento dos participantes no experimento. 

Posteriormente é verificado o resultado da pesquisa em relação à 

diferença entre o grupo com SADI e o grupo sem SADI, abrangendo o 

processo decisório global e as suas respectivas fases. Finalmente, é analisada 

a relação do nível de formação dos elementos dos grupos com os resultados 

obtidos. 

7.2 Os testes estatísticos utilizados 

Na verificação dos resultados do experimento, os seguintes testes 

estatísticos foram utilizados: 

• Coeficiente Alpha de Crombach para verificar a fidedignidade das 

escalas aditivas criadas, visando medir o nível de dificuldade do decisor 

nas fases do processo decisório (Aibanese, 1992); 

• Teste t de Student para comparar as médias dos grupos com SADI e 

sem SADI, nas fases de concepção, inteligência e escolha e no 

processo decisório global (Kazmier, 1982; Mattar, 1993, v.2) ; 
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• Teste U de Mann-Whitney para comparar as médias dos grupos com 

SADI e sem SADI, nos indicadores (individualmente) e no "feedback". O 

teste U foi utilizado no "feedback" porque ele é composto por apenas um 

indicador (Siegel , 1975; Mattar, 1993, v. 2); 

• Também são utilizadas as medidas de posição e de variabilidade: 

média e desvio padrão (Kazmier, 1982). 

Para este experimento em laboratório foi especificado um nível 

de significância de 5%; portanto, todos os níveis de significância observados 

(valor de p) menor que este nível indicam diferença entre os grupos. 

Os resultados estão apresentados na forma de gráficos e de tabelas. Os 

indicadores correspondentes às fases do processo decisório, ao "feedback" e 

ao envolvimento dos participantes, conforme explicado no capítulo anterior, 

utilizam uma escala tipo Likert de 7 pontos. As médias registradas para estes 

indicadores que são próximas de 1 indicam maior dificuldade, insatisfação ou 

insucesso, enquanto que as médias próximas de 7 indicam maior facilidade, 

satisfação ou sucesso. Estes indicadores correspondem às questões 2.1 até 

2.19 do Questionário (Anexo B). 

Os testes estatísticos foram feitos com o auxílio do software estatístico 

SPSS/PC. 

Nas tabelas apresentadas neste capítulo, as seguintes abreviações 

foram utilizadas: 

• "D.P." significa o desvio padrão das médias verificadas; 

• a indicação "teste U' indica o resultado obtido por meio do teste U de 

Mann-Whitney; 

• a indicação "teste t' indica o resultado obtido por meio do teste t de 

Student; e 

• "Prob." é o nível de significância associado ao valor observado do teste. 

Os valores de p referentes ao teste t são apresentados com três casas 

decimais e os referentes ao teste U são apresentados com quatro casas 

decimais, conforme o exibido pelo software estatístico utilizado (SPSS/PC). 
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7.3 Fidedignidade das escalas utilizadas 

Nas escalas utilizadas para medir as fases do processo decisório e o 

processo decisório global, os seguintes resultados foram obtidos: 

Tabela 7.1 -Fidedignidade das escalas utilizadas 

Fases do Processo Alpha de Crombach 

Fase de inteligência 0,7775 
Fase de concepção 0,8473 
Fase de escolha 0,8033 
Processo decisório global 0,9202 

Estes resultados permitem que estas escalas sejam consideradas 

precisas, sendo adequadas para a utilização no teste para métrico t de Student. 

Das questões aqui analisadas, apenas as que indicam a quantidade de 

alternativas geradas na fase de concepção e na fase de "feedback" e as que 

indicam o tempo necessário para a elaboração dessas alternativas não foram 

medidas utilizando a escala tipo Likert. Nestes itens foram utilizadas escalas de 

razão (Siegel, 1975). 

7.4 Envolvimento dos participantes no experimento 

Uma das desvantagens da pesquisa experimental é a artificialidade. 

Entretanto, observou-se que, durante o experimento, os participantes 

vivenciaram intensamente as situações geradas pelo texto-caso. 

Os indicadores ligados ao envolvimento dos participantes referem-se à 

vivência do papel de gerente durante o experimento e à vivência dos 

problemas enfrentados pela indústria, conforme o texto-caso. Nestas questões 

foram utilizadas escalas tipo Likert de sete pontos, obtendo-se os seguintes 

resultados: 



Tabela 7.2- Envolvimento dos participantes 

Envolvimento dos participantes no 

experimento 

Média Média Média dos 

Com SADI Sem SADI dois grupos 

5,76 5,88 5,82 

Envolvimento dos participantes no 
experimento 

MédiachisgrtllX)S- I 
Média semSADI 

MédiacomSADI 

1 2 3 4 5 6 7 

Figura 7.1 -Envolvimento dos participantes 
(1 pouco envolvido+---+ muito envolvido 7) 
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Pelas médias verificadas (5,76 e 5,88) conclui-se que houve um bom 

envolvimento de ambos os grupos. Observou-se também que acaloradas 

discussões aconteceram, tanto no grupo sem SADI quanto no grupo com 

SADI. Nas fitas gravadas ouviram-se os seguintes comentários: 

"Assim não dá! Se não conseguirmos reduzir o custo por tonelada do 
produto para um nível compatível com o da concorrência, é melhor 
pensarmos em mudar de negócio. (pausa) Não! Vamos tentar mais. 
Para mudar o negócio fica muito complicado. Mudar equipamento, 
pessoal ... " 

"Qual é o nosso objetivo agora, aumentar o nosso lucro imediato ou 
aumentar a nossa fatia de mercado? Se for o lucro, a gente pode 
manter o preço um pouco acima, se for o mercado, vamos tentar 
trabalhar um pouco abaixo (preço) da concorrência". 

Estes comentários indicam que os grupos estavam envolvidos nas 

situações de decisão geradas por meio do texto-caso. Entretanto, tem-se a 

consciência de que em alguns momentos, a artificialidade do experimento foi 

sentida, conforme atesta o seguinte comentário durante uma entrevista: 
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"Eu acho que foi artificial pelo fato de não estarmos vivendo dentro da 
realidade da indústria." 

O envolvimento percebido, tanto através das médias verificadas como 

por meio das observações diretas e leitura das fitas gravadas, indica que a 

simulação de decisão provocada pelo texto-caso conseguiu replicar de forma 

satisfatória uma situação real. Esta constatação foi muito importante, pois 

permitiu que se desse prosseguimento à pesquisa, uma vez que os 

participantes vivenciaram as dificuldades de um processo decisório 

proporcionando a verificação do impacto do SADI por meio da comparação 

entre os dois grupos. 

7.5 O impacto do SADI no processo decisório 

A verificação do impacto do SADI no processo decisório, ou seja, a 

confirmação de que a sua utilização interfere favoravelmente no nível de 

dificuldades encontradas no momento da decisão, foi realizada por meio da 

análise dos indicadores de cada fase do processo decisório, considerando-se o 

modelo de Simon (fases de inteligência, concepção, escolha e o "feedback") e 

finalmente testando estas diferenças no processo decisório global. Desta 

forma, foi analisado inicialmente o particular para finalmente chegar ao geral, 

verificando-se o processo como um todo. 

7.5.1 O impacto do SADI na fase de inteligência 

Nesta fase aconteceu a exploração do ambiente e foi feito o 

processamento dos dados em busca de indícios que pudessem identificar os 

problemas e as oportunidades. Para testar esta fase, os seguintes indicadores 

foram verificados: 

• 2.1 -a percepção da existência do problema; 

• 2.2 - a delimitação e o reconhecimento do problema; 

• 2.3 - a urgência do problema; 

• 2.4 - a contextualização da empresa no ambiente; 
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• 2.5- a importância da decisão para a organização; 

• 2.6 - a quantidade de informação fornecida para a resolução do 

problema; e 

• 2.7 - a qualidade das informações fornecidas para a resolução do 

problema. 

Após o tratamento estatístico das respostas às questões do questionário 

(Anexo B) relacionadas com a fase de inteligência, os seguintes resultados 

foram obtidos: 

Tabela 7.3- Indicadores da Fase de Inteligência 

Indicadores ComSADI SemSADI teste U Prob. 
Médi D.P. Médi D.P. 

a a 
2.1 Perceber o problema 6,00 1,08 4,90 1,07 94,0 0,0031 
2.2 Delimitar o problema 5,35 0,93 3,80 0,95 59,5 0,0001 
2.3 Urgência do problema 5,70 1,08 5,1 o 1 '12 128,0 0,0400 
2.4 Contextualizar a empresa 6,00 1,21 4,50 1,28 70,0 0,0003 
2.5 Importância da decisão 6,50 0,76 5,40 0,88 72,0 0,0003 
2.6 Qtd. informação recebida 5,55 1,00 3,45 1,54 63,0 0,0001 
2.7 Qualid. informa ão recebida 6,15 1 '18 3,75 1,65 47,5 0,0000 

Indicadores da fase de Inteligência 

Qualld. lnfOI'ITSÇtlà recebida 

Qtd lnfonrsçAo recebida 

lrrportâncla da decisao 

Contextuallzar a Elfl1li'8S8 

Urgência do problerTB 

Dellnitar o problerTB 

Perceber o problerTB 

2 3 4 5 6 7 

I• Média com SACI D Média sem SACI I 
Figura 7.2- Médias dos indicadores da fase de inteligência 

O indicador referente à percepção da existência do problema (2.1) 

indicou um valor de p = 0,0031 com um valor de U = 94,0 e a média do grupo 

com SADI de 6,00 e o grupo sem SADI de 4,90. Este resultado indica a 
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diferença entre os grupos e que o grupo com SADI teve maior facilidade neste 

indicador. 

A tela principal do SADI permite que o usuário consiga visualizar 

claramente a relação entre as variáveis que influem no problema. Desta forma, 

pode-se montar cenários com estas variáveis verificando-se o potencial da 

indústria para enfrentar a situação proposta. Esta facilidade permite que o 

participante perceba a gravidade do problema em função da capacidade da 

empresa. A função "Mostrar Outro Cenário" também é bastante útil para que 

comportamentos anteriores sejam exibidos, permitindo uma comparação com 

o problema atual. Neste sentido, a função "Históricos" também é muito útil 

porque permite que o usuário verifique o comportamento efetivo de todas as 

variáveis durante meses anteriores. 

O indicador referente à delimitação e ao reconhecimento do 

problema (2.2) , também indicou um pequeno valor de p (0,0001) com o valor 

de U = 55,5. A média do grupo com SADI foi de 5,35 e a do grupo sem SADI 

foi de 3,80, indicando que o grupo com SADI teve menos dificuldade que o 

grupo sem SADI. Entretanto, esta foi a menor média do grupo com SADI 

registrada entre todos os indicadores de todas as fases verificadas. Esta baixa 

média pode indicar uma certa deficiência no sistema em auxiliar a delimitação 

e o reconhecimento do problema. Por outro lado, o grupo sem SADI também 

obteve uma média muita pequena (3,80), concluindo-se que, apesar do SADI 

não ter como ponto forte o auxílio referente a este indicador, a não utilização 

do sistema resulta em uma dificuldade ainda maior. 

O indicador referente à urgência do problema (2.3) apontou uma 

pequena diferença entre o grupo com e o grupo sem SADI (o nível de 

significância associado ao valor observado deste teste foi de p = 0,0400 e o 

nível de significância pré-estabelecido, a = 0,05). Esta foi a menor diferença 

detectada em todos os indicadores. Porém, a média de ambos os grupos 

foram altas (5,70 para o grupo com SADI e 5,1 O para o grupo sem SADI). 

Estas altas médias podem ser justificadas em função da forma pela qual o 

experimento foi conduzido, buscando-se que os grupos cumprissem o tempo 

estabelecido para que as decisões fossem tomadas. Os facilitadores foram 

orientados para que os grupos cumprissem os horários, com argumentos que 
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indicavam a urgência da decisão. O seguinte trecho foi reproduzido da 

gravação de um grupo sem o SADI, onde o facilitado r forçava o grupo a 

decidir: 

"Andem depressa. O Presidente da indústria está esperando. As 
máquinas estão paradas. Se vocês não decidirem, vão acabar perdendo 
os empregos." 

A pressão exercida sobre os grupos para que resolvessem as situações 

no mesmo período de tempo caracterizou a tomada de decisão sob pressão. 

O indicador referente à contextualização da empresa no ambiente 

(2.4) indicou uma diferença significativa entre os dois grupos em favor do grupo 

com SADI , com um valor de p = 0,0003. Credita-se este fato à facilidade 

oferecida pelo SADI no que se refere à simulação de cenários, possibilitando, 

desta forma, a compreensão das manobras praticadas pelos concorrentes e 

das dificuldades e facilidades da própria indústria. 

O indicador referente à importância da decisão para a organização 

(2 .5) também indicou uma diferença significativa entre os dois grupos em favor 

do grupo com SADI com a maior média verificada (6,55) e um desvio padrão 

muito baixo (0 ,76) . O valor de p fo i de 0,0003 e o valor de U = 72,0. Este 

resultado sugere que os participantes do grupo com SADI tiveram uma grande 

percepção a respeito da tomada de decisão frente à situação apresentada no 

texto-caso. Acredita-se que a facilidade na elaboração dos cenários com a 

rápida visualização dos efeitos nas diversas variáveis permitiu que os 

participantes pudessem verificar facilmente a importância de suas decisões no 

desempenho da indústria. 

O indicador referente à quantidade de informação recebida (2.6) para 

a resolução do problema apresentado no texto-caso revelou uma grande 

diferença entre os dois grupos (p = 0,0001 e U = 63,0). Este resultado reflete a 

facilidade com que o SADI monta os cenários, quando possui os dados 

referentes às variáveis e confirma a afirmação feita no item 5.2 a respeito da 

necessidade de a organização possuir um sistema de informação integrado 

que forneça ao SADI o valor das variáveis. O que é importante frisar é que o 

SADI pode auxiliar na diminuição das dificuldades durante o processo 

decisório, mas, para isso, é necessário que a organização tenha um sistema 



Fase de Inteligencia 

Media sem SADI 
/ 

Media corn SADI 

1 	2 	3 	4 	5 

Fase de Inteligencia 

	

Media 	Media 	Teste t 	Prob. 
Corn SADI Sem SADI  

	

5,89 	4,41 	8,96 	0,000 
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informacional que torne disponiveis para os tomadores de decisao os dados 

necessarios, permitindo, dessa forma. que o sistema auxilie o decisor. No 

texto-caso, o sistema de informacoes da industria estava suprindo a 

necessidade de dados para o sistema e, como consequence, houve uma 

significativa redugao na dificuldade dos decisores. 

0 indicador referente a qualidade da informacao recebida (2.7) para a 

resolugao do problema apresentado no texto-caso tambern revelarou uma 

grande diferenga entre os dois grupos (valor de p menor do que 0,0000 e U = 

47,5) e uma alta media (6,15) do grupo corn SADI. Acredita-se que este 

resultado reflita, como no resultado verificado no indicador referente a 

quantidade de informacoes (2.6), a facilidade corn que o SADI permite que os 

cenanos sejam montados. 

Ern fungao dos resultados obtidos nos indicadores que integram esta 

etapa, a fase completa de inteligencia apresentou o seguinte resultado: 

Tabela 7.4 - Estatistica da fase de inteligencia 

Figura 7.3 - Medias da fase de inteligencia 
(1 menor facilidade 4—►  major facilidade 7) 

A diferenga entre o grupo sem SADI e o grupo corn SADI foi significativa 

na fase de inteligencia. 0 grupo que utilizou o SADI teve mais facilidade ern 
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compreender o contexto proposto pelo texto-caso. Este resultado é 

interessante na medida em que dá indicações de que a interface do SADI com 

o usuário pode facilitar a compreensão de uma situação por apresentar gráfica 

e historicamente as variáveis que interferem nas situações apresentadas. Esta 

interface também apresenta, por meio de ligações feitas por linhas coloridas, o 

relacionamento e a rede de influências entre as variáveis, facilitando assim a 

fixação de objetivos para a simulação de cenários (agir sobre preços, margem, 

produção ou outro). 

7.5.2 O impacto do SADI na fase de concepção 

Nesta fase aconteceu a criação, o desenvolvimento e a análise dos 

possíveis cursos de ação. Para testar esta fase, os seguintes indicadores 

foram verificados: 

• 2.8- a geração de mais de uma alternativa; 

• 2.9- o tempo disponível para a resolução do problema; 

• 2.1 O - a forma de apresentação das alternativas elaboradas; 

• 2.11 - a determinação das quantidades ou valores das alternativas 

elaboradas; e 

• 2.12 - a elaboração da estratégia a ser adotada para enfrentar o 

problema. 

Após o tratamento estatístico dos dados levantados pelo questionário 

(Anexo B) relacionadas com a fase de concepção, os seguintes resultados 

foram obtidos: 

Tabela 7 5- Indicadores da Fase de Concepção 

Indicadores ComSADI SemSADI teste U Prob. 
Média D.P. Média D.P. 

2.8 Gerar alternativas 6,15 0,99 4,30 1,45 57,5 0,0001 
2.9 Tempo para a resolução 6,40 0,94 3,25 1,80 31,5 0,0000 
2.1 O Apresentar alternativas 6,05 1,00 4,10 1,02 39,0 0,0000 
2.11 Valorar alternativas 5,95 1,28 4,25 1,02 60,0 0,0001 
2.12 Elaborar estratéQias 5,40 1,23 3,85 0,87 59,0 0,0001 
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Indicadores da fase de Concepção 

Elaborar estratégias 

Valorar alternativas 

Apresentar alternativas 

TeJ11X> para a resolução 

Gerar alternativas 

2 3 4 5 6 7 

I• Média com SADI a Média sem SADII 
Figura 7.4- Médias dos indicadores da fase de Concepção 

O indicador referente à geração de mais de uma alternativa (2.8) , 

indicou uma grande diferença entre as médias do grupo com SADI (6, 15) e o 

grupo sem SADI (4,30), com p = 0,0001 e U = 57,5. Essa facilidade do grupo 

com o SADI pode ter acontecido em função do recurso oferecido pelo sistema, 

na tela principal, que permite ao participante "experimentar" novos cenários, 

bastando para isso, que sejam informadas algumas variáveis. Pode-se 

"experimentar" vários cenários de uma maneira bastante simples e rápida. Nas 

fitas gravadas do experimento ouviram-se os seguintes comentários do grupo 

com SADI : 

"A gente conseguiu viver o papel dos gerentes, mas para mim ficou a 
impressão de parecer que está muito fácil. Não precisa ficar pensando 
no que vai acontecer, tu testa o que vai acontecer. Isto é uma coisa que 
te dá uma firmeza, uma confiança." 

"Já que este sistema é rápido nós podíamos gerar bastante alternativas, 
como em um braínstormíng. Assim o nosso trabalho de escolher uma 
das alternativas vai ficar mais fácil." 

Outro indicador da diferença com relação às dificuldades entre o grupo 

com SADI e o grupo sem SADI foi a quantidade de cenários alternativos 

gerados. Ressalte-se que, neste indicador, o grupo registrava o número de 

cenários alternativos gerados, e não uma escala tipo Likert com sete pontos 

como para os demais indicadores. Os seguintes resultados foram verificados: 



Tabela 7.6- Quantidade de alternativas geradas na fase de concepção 

Quantidades de Alternativas geradas 
na fase de Concepção 

Com SADI Sem SADI Teste t Prob. 
Média D.P. Média D.P. 

6,65 1,27 3,05 0,89 1 0,40 0,000 

Média sem SADI 

Média com SADI 

o 

Quantidade de Alternativas geradas 
na fase Concepção 

2 3 4 5 6 7 8 

Figura 7.5- Média das quantidades de alternativas geradas na fase de concepção 
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A diferença na quantidade de cenários gerados pelos dois grupos 

também foi bastante significativa com o valor de p = 0,000 e t = 1 0,40. A média 

das alternativas geradas pelo grupo com SADI foi maior que o dobro da média 

do grupo sem SADI. Esta diferença confirma a diferença verificada no nível de 

dificuldade dos dois grupos. 

A facilidade que o SADI oferece para a elaboração de cenários é muito 

grande. A função "Parâmetro de Referência" também auxilia a geração de 

alternativas, uma vez que o participante pode definir que o cenário base será o 

primeiro (parâmetro Fixo) ou que o cenário base será sempre o último cenário 

montado (parâmetro Seqüencial) . A função "Mostrar Cenário Base" também 

auxilia, pois permite que o participante possa ter uma representação visual 

bastante prática do cenário que está sendo utilizado como base para se 

elaborar outros cenários. 

Os participantes do grupo com SADI se adaptaram de tal maneira à 

elaboração de cenários, que alguns grupos mostravam uma certa indisposição 

para interromper o trabalho para anotar os cenários gerados com os 

respectivos tempos. Um dos participantes do grupo com SADI comentou: 



141 

"Temos mesmo que anotar essas informações? Isso nos faz perder 
muito tempo e afinal de contas você vai ter os cenários gravados no 
computador." 

Este comentário demonstra que o participante estava considerando 

grande o tempo gasto na anotação de uns poucos dados. Para ele fo i 

explicado que estas informações eram importantes para a análise do 

experimento. 

O indicador referente ao tempo para a resolução do problema (2.9) , 

fo i o que apresentou a maior diferença entre os dois grupos (p = 0,0000; U = 
31 ,5). A média de 6,40 com o desvio padrão de 0,94 indica que a maior parte 

dos elementos dos grupos com SADI consideraram o tempo disponível para a 

resolução do texto caso suficiente. Este resultado indica que o SADI possui a 

propriedade de agilizar uma tomada de decisão. A facilidade com que o 

sistema permite a elaboração de cenários é determinante para que o tempo 

necessário seja menor. 

Um outro ponto verificado que confirma a diferença entre os grupos em 

relação ao tempo necessário para a geração de cenários é a média dos 

tempos gastos para a geração de alternativas. Foi feito o levantamento 

considerando-se apenas os três primeiros cenários. Esta escolha foi feita 

principalmente em função da média de cenários apresentada pelo grupo sem 

SADI de 3,05 (conforme a Tabela 7.6). O seguinte resultado foi verificado: 

Tabela 7.7- Média do tempo gasto para a geração 
de até três alternativas na fase de Concepção 

Grupo 1 o cenário 2° cenário 3° cenário 3 cenários 
Com SADI 13 min. 5 min. 4 min. 22 min. 
Sem SADI 25 min. 12 min. 8 min. 45 min. 

Nesta tabela, nota-se uma grande diferença entre o tempo necessário 

para que o grupo com SADI gerasse o primeiro cenário (13 minutos) e o tempo 

gasto pelo grupo sem SADI (25 minutos). Esta diferença foi ainda maior no 

tempo para o segundo cenário (com SADI 5 minutos e sem SADI 12 minutos) e 

no terceiro cenário (com SADI 4 minutos e sem SADI 8 minutos) . Estas 

faculdade de Ciôncias Econômicas 
. ,. ~~ ~ r,l li" . d~ Amara\ 
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diferenças, além de indicarem que o grupo com SADI teve menos dificuldades 

para gerar o primeiro cenário , demonstram que a compreensão do 

funcionamento do sistema possui um baixo nível de complexidade, uma vez 

que os participantes compreenderam o seu funcionamento em um pequeno 

período de tempo. 

Acredita-se que as funções do sistema que facilitaram a elaboração 

destes cenários foram "Definir Cenário Base" e "Parâmetros de Referência" 

uma vez que o grupo com SADI utilizou estas funções, facilitando a distribuição 

das variáveis. 

O grupo sem SADI encontrou muita dificuldade em elaborar o primeiro 

cenário (25 minutos). A dificuldade deste grupo nesta fase pode ser retratada 

neste comentário registrado na entrevista: 

"O tempo para os grupos responderem todas as situações de decisão foi 
muito pequeno. Para piorar, as fórmulas não forneciam o melhor cenário 
e a gente tinha que ficar tentando. Talvez se tivéssemos mais tempo, 
teríamos chegado a uma melhor escolha." 

Depois da análise deste indicador, pode-se concluir que uma das 

características mais fortes do SADI é a sua capacidade de agilizar o processo 

de resolução do problema. 

O indicador referente à apresentação das alternativas (2.1 O), indicou 

grande diferença entre o grupo com SADI e o grupo sem SADI ( p = 0,0000; U 

= 39,0). A apresentação das alternativas no SADI se torna muito simples, visto 

que a alternativa é exibida no próprio monitor de vídeo, no momento em que o 

cenário é montado. As funções "Mostrar Outro Cenário" e "Comparar Cenários" 

também podem ser bastante úteis. Desta forma, se torna fácil a visualização 

da alternativa para todos os envolvidos no processo. 

O indicador referente à determinação das quantidades ou valores 

das alternativas geradas (2.11) também apresentou uma diferença 

significativa (p = 0,0001; U = 60,0). As funções "Históricos" e "Mostrar Outro 

Cenário" foram fundamentais para que os participantes pudessem verificar os 

valores históricos realizados de todas as variáveis envolvidas. Utilizando estas 

funções, os participantes podiam acompanhar a evolução mensal dos valores 

das variáveis e com isso puderam especificar valores mais "adequados". 
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O indicador referente à elaboração da estratégia para enfrentar o 

problema (2.12), também apresentou diferença entre o grupo com SADI e o 

grupo sem SADI (p = 0,0001; U = 59,0). Entretanto, entre os indicadores 

pertencentes à fase de concepção este foi o que apresentou a menor média do 

grupo com SADI (5,40), muito embora o grupo sem SADI também tenha 

apresentado uma média muito pequena (3,85). Nota-se ai, como o verificado 

no indicador da fase de Inteligência referente à delimitação do problema (2.2), 

que, apesar de o sistema não ter como ponto forte a diminuição das 

dificuldades referentes a este indicador, a não utilização do sistema resulta em 

uma dificuldade bem maior. 

Esta dificuldade também foi percebida enquanto o experimento era 

observado. Notava-se que, muitas vezes, tanto no grupo com SADI como no 

grupo sem SADI , o grupo começava a montar o cenário sem ter determinado a 

estratégia a ser adotada. Esta dificuldade também foi verificada no comentário 

de um participante pertencente ao grupo com SADI, que também reforça a 

facilidade oferecida pelo sistema para gerar alternativas: 

"A maior dificuldade foi a definição da estratégia, porque a gente não 
tinha definido o que realmente queria. Porque depois, o que tu quiseres 
testar é tudo tão rápido, você vai ali, testa e já vê o resultado, né? Tu 
pões os valores e já vê o que acontece." 

Muitas vezes, o grupo só tomava consciência da falta de estratégia para 

a resolução do problema no momento de escolher a alternativa mais adequada 

e este fato gerava muita discussão. 

Em função dos resultados obtidos nos indicadores que integram esta 

etapa, a fase completa de concepção apresentou o seguinte resultado: 

Tabela 7.8- Estatística da fase de concepção 

Fase de Concepção 

Média Média teste t Prob. 
Com SADI Sem SADI 

5,99 3,95 8,94 0,000 
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Fase de Concepção 

Média sem SADi 

Média com SADi 

2 3 4 5 6 7 

Figura 7.6 - Médias da fase de concepção 
(1 menor facilidade +------+ maior facilidade 7) 

A diferença entre o grupo com SADI e o grupo sem SADI foi bastante 

significativa (t = 8,94; p = 0,000), apesar do fato de que o grupo sem o SADI ter 

tido acesso às formulas matemáticas que permitiam a Qeração de cenários 

alternativos e ter contado com a ajuda de um facilitador que colocavaestas 

fórmulas e as suas relações na planilha eletrônica EXCELL; o grupo com SADI 

teve bem menos dificuldades nesta fase do processo decisório. O gráfico da 

Figura 7.6 possibilita uma boa percepção visual das diferenças entre as 

médias. 

7.5.3 O impacto do SADI na fase de escolha 

Nesta fase aconteceu a seleção da alternativa ou curso de ação entre 

aquelas que estavam disponíveis. Para testar esta fase, os seguintes 

indicadores foram verificados: 

• 2.13 - a identificação do método ou critério que foi utilizado para a 

escolha das alternativas; 

• 2.14- fazer a comparação entre as alternativas disponíveis; 

• 3.15 - escolher a alternativa mais adequada; e 

• 3.16 - alcançar o consenso sobre a escolha da alternativa. 

Após o tratamento estatístico dos dados colidas pelo questionário 

(Anexo B) relacionadas com a fase de escolha, os seguintes resultados foram 

obtidos: 



Tabela 7.9- Indicadores da Fase de Escolha 

Indicadores 

2.13 Identificar método escolha 
2.14 Comparar as alternativas 
2.15 Escolher uma alternativa 
2.16 Consenso na escolha 

Qlnsenso na escolha 

Escolher Lml âtematlva 

Identificar método escolha 

Com SADI Sem SADI 
Média D.P. Média D.P. 

5,90 1 ,33 4,65 1 ,09 
6,1 o 0,97 5,15 1 ,39 
5,95 1,10 5,15 1,09 
6,15 1 '18 4,50 1 ,99 

Indicadores da fase de Escolha 
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teste U Prob. 

88,0 0,0019 
120,0 0,0250 
118,5 0,0226 
97,5 0,0041 

2 3 4 5 6 7 

I• Mécla com SAD 11 Mécla sem SAD I 
Figura 7.7- Médias dos indicadores da fase de Escolha 

O indicador referente à identificação do método ou critério utilizado 

para a escolha das alternativas (2.13) apresentou diferença entre os grupos 

com e sem SADI em favor do grupo com SADI (p = 0,0019; U = 88,0), sendo 

este um dos menores valores verificados para os indicadores que 

apresentaram diferenças entre os grupos. 

Foi observado durante o experimento que, na maioria das vezes, tanto 

no grupo sem quanto no com SADI, , o método utilizado para a escolha das 

alternativas foi definido no momento da escolha, e estava bastante ligado à 

estratégia escolhida para a resolução do problema. A função do SADI 

"Comparar Cenários" pode ter auxiliado a diminuir as dificuldades referentes a 

este indicador. 

O indicador referente à comparação dos cenários elaborados (2.14) 

também apresentou uma pequena diferença entre o grupo com SADI e o grupo 

sem SADI (p = 0,0250; U = 120,0). Porém, ambos os grupos apresentaram 

uma média alta (com SADI = 6,1 O e sem SADI = 5, 15) o que indica que os dois 

grupos não encontraram muitas dificuldades com relação a este indicador. 

Acredita-se que, apesar de o sistema possuir uma função específica que 
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facilite a comparação visual dos cenários ("Comparar Cenários"), esta função 

não tenha influenciado sobremaneira na redução das dificuldades desta fase , 

em comparação com o grupo sem SADI. O fator que pode ter contribuído para 

isto é a relativa facilidade que o EXCELL possui para exibir dados, conforme o 

desejo dos seus usuários. Um outro fator é o número reduzido de alternativas, 

devido à situação de laboratório e à restrição de tempo. 

O indicador referente à escolha da alternativa mais adequada (2.15) 

também apresentou uma pequena diferença entre os dois grupos (p = 0,0226 e 

U = 118,5). As funções "Comparar Cenários" e "Mostrar Outros Cenários" 

podem ter contribuído para auxiliar o grupo com SADI. Entretanto, pôde-se 

observar que este foi um dos indicadores que mais gerou polêmica em ambos 

os grupos. Em algumas situações, os facilitadores tiveram que intervir para que 

o grupo falasse mais baixo ou para forçar que alguma decisão fosse tomada. 

Em um determinado grupo foi necessário que se pedisse três vezes para que o 

grupo decidisse. Porém, como foi verificado no indicador referente à 

comparação entre as alternativas (2.14), ambos os grupos obtiveram médias 

altas (com SADI = 5,95 e sem SADI = 5, 15) o que também indica que ambos 

os grupos não encontraram muitas dificuldades com relação a este indicador. 

Reforce-se que um outro fator é o número reduzido de alternativas, devido à 

situação de laboratório e à restrição de tempo. 

Em alguns grupos, notou-se que a decisão tomada estava muito longe 

de ser consensual. Houve uma situação ocorrida em um grupo sem SADI, em 

que um participante ficou muito nervoso em função de uma decisão tomada 

pela maioria do grupo. Esta discussão foi gravada e parte dela está aqui 

reproduzida: 

"Vocês estão loucos. Não é nada disso. Com uma decisão parecida com 
esta vocês quebrariam qualquer indústria. Não tem nada a ver ... " 

Em determinado grupo com SADI, adotou-se o método do voto para 

escolher entre dois cenários, e este método não contentou a todos os 

participantes. Um dos indivíduos que não concordou com o cenário vencedor 

comentou: 

"Se eu fosse o dono (da indústria), esta seria uma escolha que, mesmo 
que vocês quisessem, eu não aprovaria". 
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Em função dos resultados obtidos nos indicadores que integram esta 

etapa, a fase completa de escolha apresentou o seguinte resultado: 

Tabela 7.10- Estatística da fase de escolha 

Fase de Escolha 

Média Média teste t Prob. 
Com SADI Sem SADI 

6,03 4,86 3,77 0,001 

Fase de Escolha 

Grupo sem SADI 

Grupo com SADI 

2 3 4 5 6 7 

Figura 7.8 - Médias da fase de escolha 
(1 menor facilidade +---+ maior facilidade 7) 

Embora a diferença entre o grupo sem SADI e o grupo com SADI tenha 

sido significativa (valor de p = 0,001, menor do que a= 0,05), esta foi a menor 

diferença encontrada entre os grupos em todas as fases que compõem o 

processo decisório. Esta também foi a única fase em que se verificou um valor 

de p maior que 0,000. 

A média do grupo com SADI foi de 6,02, podendo ser considerada uma 

média alta, sendo somente menor do que a registrada no "Feedback" 

(apresentado no próximo item). Entretanto, o que se verificou nesta fase foi 

que o grupo sem SADI apresentou uma facilidade maior que nas outras fases 

na resolução do problema proposto, com uma média de 4,86. A partir destes 

dados, pode-se concluir que a forma pela qual o grupo com SADI e o grupo 

sem SADI (utilizando o EXCELL e a calculadora, com o suporte de um 

facilitador) resolveram o problema apresentado, permitiu que esta fase fosse 

conduzida sem muita dificuldade. Insiste-se que um fator importante na 

compreensão deste resultado foi o número reduzido de alternativas (em torno 
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de três alternativas para selecionar uma, nos grupos sem SADI) devido à 

situação de laboratório e à restrição de tempo. 

7.5.4 O impacto do SADI no "feedback" 

O feedback consiste nos eventos que podem acontecer entre as fases 

que constituem o modelo, de forma que estas fases sejam alteradas em 

função de novas informações agregadas (durante) ao processo. Para testar o 

"feedback", o seguinte indicador fo i verificado : 

• 2.17 - agregar novas informações à resolução do problema durante 

uma situação de decisão. 

Este indicador diz respeito a uma situação inesperada descrita no texto

caso, onde uma nova informação foi acrescida, depois que o grupo havia 

tomado uma decisão. Foi interessante perceber a surpresa de alguns grupos. 

Um grupo comentou: 

"Como quebrou uma máquina? Não foi dito que as máquinas passavam 
por uma manutenção preventiva?" 

Esta mudança forçada no comportamento da empresa levou os grupos 

à geração de um novo conjunto de cenários alternativos, como por ocasião da 

fase de concepção. 

Após o tratamento estatístico dos dados da questão do questionário 

(Anexo B) relacionada com o "feedback", os seguintes resultados foram 

obtidos: 

Tabela 7.11 - Estatística do "feedback" 

"Feedback" 

Com SADI Sem SADI Teste U Prob. 
Média D.P. Média D.P. 

6,15 0,70 4,20 0,48 94,0 0,0031 
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"Feedback" 

Média sem SADI 

Média com SADI 

2 3 4 5 6 7 

Figura 7.9- Médias do "feedback" 
(1 menor facilidade .....-.-. maior facilidade 7) 

Também no "feedback" pôde-se verificar diferença entre o grupo sem 

SADI e o grupo com SADI (p = 0,0031 ;U = 94,0) , indicando que o grupo com 

SADI encontrou maior facilidade (para o "feedback" foi utilizado o teste U de 

Mann-Whitney em função de utilizar apenas uma questão para a verificação). 

O grupo com SADI apresentou média = 6,15 e o grupo sem SADI = 4,20. O 

gráfico da Figura 7.9 possibilita uma boa percepção visual das diferenças entre 

as médias. 

A diferença entre o número de cenários gerados pelo grupo sem SADI e 

pelo grupo com SADI também confirmam a maior dificuldade encontrada pelo 

grupo sem SADI , conforme a seguir: 

Tabela 7.12 - Quantidade de alternativas geradas no feedback 

Quantidades de Alternativas geradas 
no "Feedback" 

Com SADI Sem SADI teste t 
Média D.P. Média D.P. 

4,70 1,27 2,70 0,89 7,07 

Prob. 

0,000 



Média sem SADI 

Média com SADI 

Quantidade de alternativas geradas no 
"F eedback" 

o 2 3 4 5 

Figura 7.1 O- Média das quantidades de alternativas geradas no "feedback" 
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A diferença na quantidade de cenários gerados pelos dois grupos, por 

ocasião da segunda situação de decisão (aqui considerada "feedback") , 

também foi bastante significativa (p = 0,000; t = 7,07) . A média das alternativas 

geradas pelo grupo com SADI fo i bem maior que a média do grupo sem SADI. 

Esta diferença confirma a diferença verificada no nível de dificuldade dos dois 

grupos. Acredita-se que a facilidade oferecida pelo SADI para elaborar 

cenários tenha auxiliado sobremaneira o tratamento das novas informações 

inseridas no processo. Também podem ter contribu ído as funções "Parâmetros 

de Referência" e "Mostrar Cenário Base". 

Um outro ponto verificado que confirma a diferença entre os grupos em 

relação ao tempo necessário para a geração de cenários é a média dos 

tempos gastos para a geração de alternativas. Foram verificados apenas os 

tempos necessários para a geração de dois cenários, haja vista que o grupo 

sem SADI gerou em média 2,70 cenários. O seguinte resultado foi verificado: 

Tabela 7.13 - Média do tempo gasto para a 
geração de até duas alternativas no "Feedback 

Grupo 1 o cenário 2° cenário 2 cenários 

Com SADI 9 min. 4 min. 13 min. 
Sem SADI 20 min 9 min. 29 min. 

Nesta tabela, como na Tabela 7.7 referente à fase de concepção, nota

se uma grande diferença entre o tempo necessário para que o grupo com 

SADI gerasse o primeiro cenário (9 minutos) e o tempo gasto pelo grupo sem 

SADI (20 minutos) . Esta constatação é interessante por confirmar a diferença 
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na demora para gerar os cenários entre os dois grupos, já constatada no 

indicador tempo para a resolução do problema (2.9) da fase de concepção. 

Depois de verificadas as diferenças existentes nos indicadores nas 

diversas fases do processo decisório, pode-se agora analisar a diferença no 

impacto global do SADI no processo decisório como um todo. 

7.5.5 O impacto global do SADI no processo decisório 

Para testar o impacto do SADI no processo decisório como um todo 

foram utilizados todos os indicadores das fases anteriormente descritas. 

Na fase de inteligência, o Grupo com SADI apresentou uma diferença 

significativa em relação ao grupo sem SADI em todos os indicadores, com 

exceção do indicador referente à percepção da urgência do problema. O 

indicador referente à importância da decisão apontou a maior média verificada 

em relação ao grupo com SADI. Este fato indica que este grupo conseguiu 

perceber claramente a situação apresentada e o efeito da decisão do grupo em 

relação à resolução do problema apresentado. Os indicadores referentes à 

quantidade e à qualidade da informação recebida apontaram uma diferença 

muito significativa em favor do grupo com SADI. Este fato demonstra que o 

sistema facilitou a percepção do problema apresentado. 

Na fase de concepção verificou-se a maior diferença em todo o 

experimento entre o grupo com SADI e o grupo sem SADI. A diferença entre 

as médias ultrapassou dois pontos. A quantidade de alternativas geradas 

durante esta fase no grupo com SADI foi de 6,65 contra apenas 3,05 no grupo 

sem SADI. Além disto, a diferença entre o tempo para a geração das três 

primeiras alternativas também foi significativa (22 minutos com SADI e 45 

minutos sem SADI). 

A fase de escolha também apresentou diferença entre os dois grupos 

em favor do grupo com SADI. Entretanto, esta foi a fase onde a diferença foi 

menos acentuada. O indicador referente à comparação entre as alternativas 

não apresentou diferença. O indicador referente à escolha entre as alternativas 

apresentou a maior probabilidade de igualdade entre os grupos. Apenas os 

indicadores referentes à identificação do método de escolha e o referente ao 

...... 
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consenso na escolha apresentaram diferença. No entanto, como fo i 

comentado no item referente a esta fase, isto não indica que nesta fase a 

dificuldade foi maior no grupo com SADI. Pelo contrário , o que se verificou foi 

que o grupo sem SADI teve menos dificuldade, visto que eram somente três as 

alternativas. 

No "feedback" também foi registrado diferença entre os dois grupos em 

favor do grupo com SADI. Como ocorreu na fase de concepção, a média do 

número de alternativas geradas foi bastante significativa; o grupo com SADI 

gerou uma média de 4,70 alternativas contra 2,70 no grupo sem SADI. A 

diferença no tempo gasto na geração destas alternativas também foi 

significativa. 

É importante salientar que para ambos os grupos foram oferecidas as 

mesmas condições para a resolução do texto-caso. Os microcomputadores 

tinham uma configuração similar, os tempos para cada fase do experimento 

foram os mesmos, o ambiente era o mesmo, a formação dos grupos foi 

aleatória e os auxiliares de pesquisa que atuaram como facilitadores 

desempenharam a mesma função. Saliente-se também que o grupo sem 

SADI contou com uma ferramenta para a resolução de problemas (a planilha 

eletrônica EXCELL) e com o total apoio operacional do facilitador. 

Portanto, como resultado de todas as medidas efetuadas no processo 

decisório, também observou-se uma diferença significativa a favor do grupo 

com SADI , conforme a seguir: 

Tabela 7.14- Estatística do processo decisório global 

Processo decisório Global 

Média Média teste t Prob. 
Com SADI Sem SADI 

5,97 4,37 9,39 0,000 



Processo decisório Global 

Média sem SADI 

Média com SADI 

2 3 4 5 6 7 

Figura 7.11 -Gráfico das médias do processo decisório completo 
(1 menor facilidade +------+ maior facilidade 7) 
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A diferença entre o grupo com SADI e o grupo sem SADI , observado 

pelo nível de significância do teste t de Student foi significativa. O valor de p = 

0,000 é menor que o nível de significância previamente fixado (a = 0,05). O 

gráfico acima, com a médias dos dois grupos, mostra claramente a diferença. 

Diante dos resultados aqui relatados, referentes a cada uma das fases 

do processo decisório e aos resultados do processo decisório como um todo, 

pode-se: 

concluir que a utilização do SADI diminuiu as dificuldades do 

decisor durante o processo decisório. 

Portanto, aceitando-se a hipótese enunciada anteriormente, pode-se 

afirmar que a utilização do SADI contribui para a diminuição das dificuldades 

encontradas pelo decisor no momento da decisão, ou, em outras palavras, o 

SADI é uma ferramenta de apoio à decisão que, quando utilizada sob certas 

condições, facilita e agiliza o processo de tomada de decisão como um todo. 

7.6 Influência do nível de formação acadêmica dos elementos do grupo 

nos resultados 

Em função da diferença no nível de formação acadêmica dos indivíduos 

que participaram deste experimento, decidiu-se verificar se esta diferença 

poderia ter afetado de alguma forma os resultados aqui auferidos. Para a 

verificação, decidiu-se comparar as médias entre os grupos com maior 

formação acadêmica (entre o grupo com SADI e o grupo sem SADI) e também 
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comparar as médias entre os grupos com menor formação acadêmica (entre o 

grupo com SADI e o grupo sem SADI). Na verdade, utilizou-se um critério 

adicional (a formação acadêmica) para confirmar a diferença existente entre o 

grupo com SADI e o grupo sem SADI , a partir da decomposição da amostra 

global. 

Esta comparação foi feita considerando-se as diferenças registradas no 

processo decisório global, apresentadas no item anterior. 

A diferença entre os níveis de formação acadêmica, corresponde ao 

indicador escolaridade (1.3 do Anexo B) , sendo assim definida: 

• menor formação acadêmica - primeiro ao último semestre da 

graduação, e 

• maior formação acadêmica - mestrado ou doutorado incompletos. 

Deve-se considerar que a população total foi de 40 participantes, sendo 

que os grupos com SADI foram constituído por 1 O participantes com menor 

formação acadêmica e 1 O participantes com maior formação acadêmica. Esta 

mesma distribuição foi mantida para os grupos sem SADI. Todos os 

indicadores usados para verificar as diferenças entre o grupo com SADI e o 

grupo sem SADI também foram utilizados para esta investigação (questões de 

2.1 até 2.17 do Questionário, Anexo B). 

Os resultados apresentados foram os seguintes: 

Tabela 7.15- Comparação entre os participantes 
com maior formação acadêmica 

Grupo com maior 
formação acadêmica 

Média Média teste t 
Com SADI Sem SADI 

6,38 4,22 12,58 

Prob. 

0,000 

Pode-se observar que entre os participantes com maior formação 

acadêmica, existiu diferença (2 , 16) entre os que utilizaram e os que não 

utilizaram o SADI (p = 0,000; t = 12,58) em favor do grupo com SADI. Ou seja, 
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a utilização do SADI diminuiu as dificuldades dos participantes com maior 

formação acadêmica (6,38) na resolução do texto-caso apresentado em 

relação aos participantes de mesma formação acadêmica que não utilizaram o 

SADI (4,22). 

Tabela 7.16 - Comparação entre os participantes 
com menor formação acadêmica 

Grupo com menor 
formação acadêmica 

Média Média teste t 
Com SADI Sem SADI 

5,55 4,51 4,64 

Prob. 

0,000 

Também entre os participantes com menor formação acadêmica, 

existiu diferença (1 ,04) entre os que utilizaram e os que não utilizaram o SADI 

(p = 0,000; t = 4,64). Ou seja, a utilização do SADI também diminuiu as 

dificuldades dos participantes com menor formação acadêmica (5,55) na 

resolução do texto-caso apresentado em relação aos participantes de mesma 

formação acadêmica que não utilizaram o SADI (4,51 ). 

De acordo com os valores de p do grupo com maior e menor formação 

acadêmica, pode-se inferir que a utilização do SADI reduziu as dificuldades 

durante o processo decisório para ambos os grupos. Entretanto, a diferença 

verificada no grupo com maior formação acadêmica (t = 12,58) foi superior à 

verificada no grupo com menor formação acadêmica (t =4,68). Esta diferença 

sugere que os participantes com um maior conhecimento (média = 6,38) são 

relativamente mais beneficiados quando utilizam este sistema do que os 

indivíduos com menor conhecimento (média = 5,55). A diferença entre as 

médias (0,83) é explicada diretamente pela diferença de formação. Esta 

constatação vem corroborar a afirmação feita no capítulo 5, sobre as 

qualificações básicas do usuário do SADI, no sentido de que os usuários com 

maior conhecimento teriam uma maior facilidade na utilização do SADI. 

Pode-se afirmar que esta é uma característica dos sistemas de apoio à 

decisão (SAD). Nesse tipo de sistema, a capacitação do usuário é muito 
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importante, haja vista que o sistema apenas "sugere" alternativas, cabendo a 

análise e a escolha ao decisor. 

Durante todo o experimento, foi possível notar, tanto pela análise 

quantitativa dos dados ou pela análise qualitativa com a observação do 

experimento e da leitura das fitas de audio, que o grupo que utilizou o SADI 

teve muito mais facilidade durante o processo decisório provocado pela 

situação de decisão do que o grupo sem SADI. Este fato indica que o SADI, 

quando utilizado dentro de uma organização, pode vir a facilitar o processo 

decisório, contribuindo para aumentar a qualidade desse processo decisório no 

nível gerencial, tanto individual quanto de grupo. 



CAPÍTULO 8 

Conclusão 

8.1 Conclusões sobre o trabalho 

Ao se chegar ao término deste trabalho se faz necessário que o seu 

desenvolvimento e resultados, do ponto de vista das suas principais 

contribuições, sejam colocados em evidência. 

A proposta inicial de se conceber e desenvolver uma ferramenta de 

apoio à decisão (um sistema de apoio à decisão - SAD) foi alcançada. O 

desenvolvimento deste sistema (o SADI) foi concluído no que se refere às suas 

principais funções, como apresentado exaustivamente no Capítulo 5. Este 

sistema pode ser útil para diminuir as dificuldades do decisor ou de um grupo 

de decisores nos processos decisórios. Acredita-se que possa ser utilizado 

pelas empresas para auxiliar os decisores no seu dia-a-dia. Serve também 

como ferramenta de treinamento, tanto nas empresas como no meio 

acadêmico, e constitui-se num instrumento a ser utilizado em pesquisas 

futuras. 

O método e os instrumentos formalizados (Capítulo 6) e aplicados 

para a avaliação do impacto do sistema (Capítulo 7) corresponderam às 

expectativas. A avaliação de um sistema por meio da verificação do seu 

impacto nas dificuldades do decisor é interessante pois pode ser aplicado a 

uma diversidade de sistemas e situações de decisão, tanto em um 

experimento em laboratório, como numa empresa. Para isso, é necessário 

que os instrumentos sejam formalizados de maneira adequada à situação e ao 

sistema, como os propostos nos Anexos A, 8 , C e D. 
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Outro objetivo deste trabalho foi verificar o impacto do SADI na redução 

das dificuldades do decisor no momento da decisão. Verificou-se, em um 

experimento realizado em laboratório envolvendo 40 pessoas divididas em um 

grupo Experimental e um grupo de Controle, que o SADI diminuiu as 

dificuldades do decisor globalmente e em todas as fases do processo 

decisório, tendo como base o modelo de Simon (fase de inteligência, fase de 

concepção, fase de escolha e feedback). A figura apresentada na Tabela 8.1 

demonstra graficamente as diferenças verificadas entre o grupo com SADI e o 

grupo sem SADI em relação às médias de cada fase: 

Figura 8.1 Média dos grupos com SADI e sem SADI em cada fase do processo decisório 

Média dos grupos 

Global 

"Feedback" 

Escolha 

Concepção 

Inteligência 

2 3 4 5 6 7 

I• Grupo com SADI 111 Grupo sem SADII 

Neste gráfico, pode-se visualizar que em todas as fases do processo 

decisório a média do grupo com SADI está em torno de 6, indicando que em 

nenhuma das fases este grupo, utilizando o sistema, encontrou grandes 

dificuldades. Por outro lado, a média do grupo sem SADI ficou em torno de 4,5 

mostrando que este grupo, operando em condições normais, encontrou bem 

mais dificuldades. 

Portanto, de acordo com os resultados obtidos no experimento em 

laboratório, pode-se concluir que o SADI contribuiu consideravelmente para 

diminuir as dificuldades do decisor. 

Esta ferramenta de apoio à decisão pode auxiliar os gerentes a propor 

alternativas e resolver situações de decisão, facilitando o seu processo 
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decisório individual. Por exemplo, os gerentes industrial, financeiro ou 

comercial podem utilizar o SADI individualmente para simular cenários com o 

objetivo de encontrar o que seja, do seu ponto de vista, o mais adequado para 

a organização. A ferramenta também pode agilizar e melhorar 

consideravelmente a tomada de decisão em grupo. Os gerentes podem se 

reunir e utilizar o SADI para auxiliar na decisão sobre um determinado 

comportamento da empresa. Outra forma é o envio dos cenários projetados 

por um gerente para outros gerentes, através do correio eletrônico. Assim , 

todos os gerentes poderiam avaliar os cenários para uma discussão futura. 

Nota-se que as possibilidades de utilização do SADI pelos gerentes podem, de 

maneira significativa, agilizar e melhorar o processo decisório nas empresas 

(obviamente dentro do escopo do sistema). 

No experimento, notou-se que os grupos que utilizavam o sistema, além 

de terem menor nível de dificuldade, conseguiram que o processo decisório 

fluísse mais tranqüilamente, com menos conflitos e de uma forma mais 

consensual. Acredita-se que a organização como um todo pode se beneficiar 

da utilização do SADI, tanto a nível de indivíduo, quanto a nível grupal, pois 

este sistema, agilizando e facilitando o processo decisório, contribui para que 

as decisões se tornem uma importante vantagem competitiva. 

O experimento aqui descrito obteve um resultado bastante definido. 

Entretanto, cabe-nos ressaltar que este resultado não é passível de 

generalização. A hipótese aqui testada refere-se tão somente ao tipo de 

processo decisório simulado por meio do texto-caso e utilizando a ferramenta 

de apoio à decisão testada, o SADI. Porém, este experimento possui a 

característica de ser totalmente replicável. Todas as condições metodológicas, 

bem como os instrumentos aqui formalizados permitem a replicabilidade do 

experimento. Além disto, a própria interface definida para o sistema pode ser 

adaptada a outras situações ou contextos gerenciais e decisórios. 

Um outro produto que se vislumbra como conseqüência deste trabalho é 

a utilização do texto-caso aqui proposto e do SADI para comporem um jogo de 

empresa. Este jogo de empresa pode ser utilizado para treinamento de 

gerentes ou para o estudo acadêmico do processo decisório e de ferramentas 

de apoio à decisão. Pode-se, por exemplo, utilizar a situação de decisão 1 para 
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um exercício individual sem SADI, a situação de decisão 2 para grupos sem 

SADI e a situação de decisão 3 para os mesmos grupos com SADI ; ou então 

utilizar as três situações de decisão em três momentos distintos, para o 

indivíduo sem SADI , para o grupo sem SADI e para o grupo com SADI. Com 

isso, os participantes valorizariam o fato de utilizar uma ferramenta de suporte 

nas suas atividades, bem como seriam capacitados a conceber ferramentas de 

simulação. 

Enfim, acreditamos que o esforço para a realização deste trabalho fo i 

em muito compensado, na medida em que todos os objetivos traçados foram 

alcançados e pode-se vislumbrar algumas possibilidades para futuras 

pesquisas, as quais serão comentadas no item 8.3. Consideramos muito 

importante o término deste trabalho, porém mais importante ainda é que ele 

marca o início de um nova fase em nossa vida, em que o estudo e a pesquisa 

ocupam um lugar de destaque. 

8.2 Limitações do trabalho 

O desenvolvimento deste trabalho teve certas limitações que podem ter 

influenciado nos seus resultados, as quais são a seguir destacadas. 

O sistema de apoio à decisão - o SADI - foi desenvolvido utilizando a 

metodologia de prototipação. Esta metodologia, apesar de todas as vantagens, 

possui como uma das características uma certa dificuldade em se determinar 

quando o sistema está realmente pronto. Este fato ocorre principalmente em 

função do caráter evolutivo com que o sistema é desenvolvido. Por esse 

motivo, um sistema desenvolvido com esta metodologia possui um "design" 

propenso a sempre admitir evoluções e este protótipo permite que vários 

aperfeiçoamentos sejam efetuados. 

Outra limitação refere-se à metodologia de pesquisa utilizada. O 

experimento em laboratório, apesar das suas vantagens, possui pelo menos 

duas desvantagens básicas (Kerlinger, 1973), que foram sentidas no 

desenvolvimento da pesquisa: a primeira refere-se à artificialidade, haja vista 

que o experimento é conduzido em um ambiente artificial. Este ponto foi 

comentado, inclusive pelos participantes do experimento, durante as 
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entrevistas; a segunda desvantagem refere-se à dificuldade (inerente) de 

generalização. 

Destaque-se ainda que os participantes do experimento eram 

estudantes dos cursos de graduação, de mestrado e de doutorado. Acredita-se 

que o experimento seria mais interessante se os participantes fossem gerentes 

que estivessem acostumados à tomada de decisão no nível proposto. 

O tempo também pode ter sido um fator limitante no desenvolvimento 

deste trabalho. O tempo disponível para que o autor concluísse esta 

dissertação pode ter limitado a profundidade do trabalho; o que se procurou 

compensar com esforço continuado. Outra questão referente ao fator tempo 

diz respeito à execução do experimento: os participantes normalmente não 

podem ficar por um período de tempo muito longo realizando o experimento, 

em função das suas atividades normais. 

Embora todo o cuidado tenha sido tomado para que as situações de 

decisão constantes no texto-caso não fossem tendenciosas e refletissem da 

melhor forma uma situação real , acredita-se que elas poderiam ser 

melhoradas. Talvez uma análise mais apurada dessas situações fizesse com 

que elas fossem mais imparciais e mais próximas do real. Com essa 

experiência das atividades de laboratório, procurar-se-á aperfeiçoá-las para a 

elaboração de um jogo de empresa. 

Outra limitação deste trabalho foi a forma de levantar as informações a 

respeito do experimento. Acredita-se que os instrumentos de levantamento de 

dados aqui utilizados (observação, entrevistas e questionários) possam ser 

aprimorados para que reproduzam mais fidedignamente o ocorrido. 

Apesar de todas as limitações aqui citadas, este trabalho foi 

desenvolvido obedecendo-se a todos os requisitos metodológicos e com as 

preocupações inerentes e viáveis. 

8.3 Perspectivas para pesquisas futuras 

Acredita-se que o desenvolvimento e o uso de sistemas de apoio à 

decisão possam contribuir para facilitar a tomada de decisão no nível gerencial. 
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Para isso, é necessário que se continue pesquisando vários aspectos 

referentes à relação destes sistemas e o processo decisório. 

O trabalho aqui desenvolvido restringiu-se aos seus objetivos e, para 

isso, algumas restrições se fizeram necessárias para que a sua factibilidade 

fosse garantida. Esse fato permite que várias outras pesquisas sejam 

desenvolvidas, seguindo a linha de pesquisa aqui delineada. A seguir, algumas 

sugestões são apresentadas para complementar o trabalho aqui desenvolvido: 

• replicação do experimento - uma das características da pesquisa 

experimental é a possibilidade de replicação. O experimento aqui 

descrito pode ser replicado visando a comparação com os resultados 

obtidos. Os métodos e instrumentos aqui formalizados permitem que um 

experimento similar seja desenvolvido, o que seria interessante para a 

confirmação ou questionamento dos resultados atingidos. Outros 

sistemas de apoio à decisão também poderiam ser utilizados para 

experimentos visando-se medir o impacto desses sistemas nas 

dificuldades do decisor; 

• verificação do impacto do SADI em uma situação real - a verificação do 

impacto do SADI em situações de decisão em uma empresa poderia ser 

interessante sob dois aspectos: o primeiro diz respeito à própria 

avaliação do impacto do sistema no que se refere à diminuição das 

dificuldades do decisor; o segundo seria a comparação dos resultados 

obtidos em um empresa com os resultados obtidos em laboratório; 

• verificação da eficiência dos sistemas em relação aos estilos decisórios -

neste trabalho não se considerou o estilo decisório (Driver, Brousseau e 

Hunsaker, 1990) dos participantes dos grupos. Uma outra pesquisa 

poderia ser desenvolvida verificando-se o impacto do sistema em 

relação aos diferentes estilos decisórios, considerando, por exemplo, o 

número de alternativas e a forma de utilização da informação por cada 

indivíduo; 

• verificar o impacto sob uma situação de "não pressão"- o experimento 

aqui analisado submeteu os participantes a uma certa pressão no que 

se refere ao tempo destinado à resolução do texto-caso. Poderia ser 
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interessante a verificação do impacto deste sistema em grupos 

submetidos a determinadas pressões contra grupos sem pressões; e 

• verificação da satisfação do usuário com relação ao SADI - poderia ser 

pesquisada a satisfação do usuário do SADI em relação a diversos 

itens: qual é o nível da satisfação do usuário em relação à interface do 

sistema? E em relação a eficácia do sistema? Estas questões não foram 

contempladas neste trabalho e seria interessante trabalhá-las. 

O Grupo de Estudo sobre Sistemas de Informações e de apoio à 

Decisão- GESID, tem interesse em continuar desenvolvendo pesquisas com o 

delineamento aqui traçado. Possivelmente, algumas das pesquisas aqui 

sugeridas sejam de interesse de algum elemento ligado a este grupo de 

pesquisa. Uma adaptação do SADI para a área de transportes será 

provavelmente tema da dissertação do mestrando Marcelo Zardo 

(PPGA/UFRGS). Além disso, em 1995, serão elaborados artigos de divulgação 

científica com base no trabalho aqui apresentado, os quais estão bem 

adiantados em sua elaboração. 
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